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ABSTRACT  
Mattsson, P. 2014. Den urbana ekobyn: En fallstudie av det sociala livet i Understenshöjden. Kulturgeografiska 
institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Denna uppsats fokuserar på utvecklingen av det sociala livet i en urban ekoby och hur det förhåller sig till den 
urbana kontexten. Syftet är att undersöka utvecklingen av det sociala livet i Understenshöjden och hur den geo-
grafiska närheten till Stockholm har påverkat denna utveckling. Därtill diskuteras huruvida Understenshöjdens 
utveckling som ekoby kan vara ett exempel på en social hållbar stadsutveckling. Frågeställningarna är 1) hur har 
det sociala livet i Understenshöjden utvecklats från dess att det byggdes 1995 och framåt? 2) hur har närheten till 
Stockholm kommit att påverka Understenshöjdens sociala utveckling? samt 3) kan Understenshöjdens utveckl-
ing som ekoby verka för en social hållbar stadsutveckling? Sex intervjuer med boende i Understenshöjden ge-
nomfördes för att kunna besvara syftet. Det insamlade intervjumaterialet analyserades mot ett teoretiskt ramverk 
om social hållbar utveckling, de sociala aspekterna av en ekoby samt ekoby som en intentional community. Re-
sultaten visade att det gemensamma sociala livet har tunnats ut genom åren på grund av närheten till Stockholm. 
Understenshöjdens lägre grad av community kan bland annat förklaras med bristen av en vision i dialog. Däre-
mot kan Understenshöjden fortfarande vara ett exempel på en social hållbar stadsutveckling då det trots allt finns 
en gemenskap i ekobyn som skapades under den demokratiska byggprocessen. 
 
Keywords: urban ekoby, intentional community, social hållbar utveckling, vision och gemenskap.    
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1. INLEDNING 
 
Samtidigt som en miljömedvetenhet väcktes till liv bland allmänheten under 1970-talets ener-
gikris började fenomenet ekobyar med en växande frekvens att dyka upp lite varstans världen 
över. Ekobyar är ett initiativ för att visa på ett hållbart sätt att leva som varken exploaterar 
natur eller människor och inte heller riskerar kommande generationers rätt till liv. Det var ett 
ställningstagande bort från dåtidens oljeberoende samhälle till framtidens hållbara. I takt med 
att ekobyar började bli allt vanligare och samhällen ställdes inför ökade krav på hållbar ut-
veckling har studiet av ekobyar tilltagit.   

En aspekt som är bland de vanligaste att studera berör den fysiska miljön, till exempel 
planerings- och arkitekturfrågor (Fittschen & Niemczynowics, 1998; Beal et. al., 2008; Moos 
et. al., 2006; Haarmajärvi, 2000; Haraldsson et. al., 2010; Borsos, 2013). Det är därför av 
större relevans att undersöka den sociala miljön i denna uppsats. Det är särskilt intressant att 
studera den svenska kontexten då merparten av undersökningar om ekobyar i Sverige behand-
lar den fysiska och inte den sociala miljön. Det finns en varierande mängd studier som under-
söker de sociala aspekterna (Kirby, 2013; Miller & Bentley, 2012; Nathan, 2008; Chitewere, 
2010). I dessa sammanhang är det vanligt att diskutera begreppet ”community”. Det engelska 
ordet community syftar både till det fysiska grannskapet som till en känsla av gemenskap. Det 
finns ingen svensk motsättning till det engelska begreppet varav det engelska ordet commu-
nity kommer att användas. Det är vanligt att studera community i relation till ekobyar ef-
tersom graden av community ofta är högre i ekobyar än i traditionella bostadsområden.  

Det finns en del studier om relationen mellan ekobyar och det övriga samhället som sätter 
begreppet community i centrum. Meijering et. al. (2007) fann att de ekobyar som var place-
rade i en urban kontext var de som mest interagerade i det konventionella samhället, vilket 
Meijering et. al. menade stred mot ekobyars avsikt att dra sig undan från det konventionella 
samhället. Därmed blir Platts (2004) redogörelse för hur städer och stadsdelar kan bli grönare 
genom initiativ som ekobyar intressant i relation till Meijering. I detta möte uppstår det en 
krock mellan skapandet av gröna städer och bevarandet av ekobyars grad av community. Vi-
dare påstår Ergas (2010) att stadens kultur och struktur begränsar ekobybornas vision om att 
leva hållbart samtidigt som det geografiska läget förenklar spridningen av deras ideologi, att 
vara förändringen som eftersöks. Därmed förstärker Ergas till viss del Meijerings påstående 
om att ekobyar i städer inte är lika hållbara som de rurala i den mån att de begränsas av samt 
interagerar mer med det konventionella samhället.  

Detta innebär inte att urbana ekobyar är ett sämre alternativ till en hållbar utveckling än 
rurala ekobyar då världens urbana befolkning är lika stor som den rurala populationen och 
förväntas dessutom att öka (UNDP, 2013). Att enbart se till de rurala ekobyarna som exempel 
på en hållbar utveckling är att blunda för den urbana utveckling som sker och vilka framtida 
såväl som nutida problem det medför. Majoriteten av ekobyar världen över befinner sig i ru-
rala områden eller i utkanten av städer och således har forskning fokuserat på dessa trots att 
urbana ekobyar blir allt vanligare (Smith, 2002 i Ergas, 2010, s. 34). Merparten av alla männi-
skor i framtiden kommer att leva i städer och om ett hållbart samhälle ska kunna byggas be-
höver ekobyar göra entré i staden. Därför är det både intressant och relevant att fokusera på 
urbana ekobyar i denna uppsats.  

1 
 



1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka utvecklingen av det sociala livet i ekobyn Under-
stenshöjden och hur den geografiska närheten till Stockholm har påverkat denna utveckling. 
Huruvida Understenshöjdens utveckling som ekoby kan vara ett exempel på en social hållbar 
stadsutveckling kommer också att diskuteras. De frågeställningar som avser att hjälpa till att 
besvara syftet är följande: 
 

1. Hur har det sociala livet i Understenshöjden utvecklats från dess att det byggdes 1995 
och framåt? 

2. Hur har närheten till Stockholm påverkat den sociala utvecklingen i Understenshöjden? 
3. Kan Understenshöjdens utveckling som ekoby verka för en social hållbar stadsutveckl-

ing?   
 

1.2 Avgränsning 
Denna uppsats avgränsas till att enbart undersöka ekobyn Understenshöjden utifrån ett boen-
deperspektiv. Den geografiska närheten till Stockholm syftar mer till det mentala än till det 
fysiska avståndet och därmed har inga avståndsberäkningar eller kartläggningar genomförts. 
Inte heller kommer undersökningar av Stockholm att genomföras då studien tar sin utgångs-
punkt i de boendes upplevelser av relationen till Stockholm. Anledningen till att den geogra-
fiska närheten till Stockholm betonas istället för relationen beror på att det senare är obero-
ende av boendeort. En boende i ekobyn Toarp utanför Malmö kan också ha en relation till 
Stockholm. Det unika med Understenshöjden är att den ligger i Stockholm och därför är relat-
ionen mellan ekoby och stad en annan. Därav betoningen av den geografiska närheten.  

Det är den sociala aspekten av en ekoby i form av relationer som är i fokus varav andra 
möjliga aspekter såsom fysiska, ekonomiska eller ekologiska inte behandlas. Det sociala livet 
hänvisar främst till det gemensamma sociala livet i ekobyn därav användandet av community. 
Däremot kommer de boendes privata sociala liv att beröras då det kan ge förklaring till samt 
förståelse för det gemensamma livet men är således inte i huvudfokus.  
 
 
2. METOD 
 
Denna uppsats undersöker det sociala livet i Understenshöjden och de boendes relation till 
Stockholm genom semistrukturerade intervjuer med de boende i ekobyn. Intervjuer valdes 
eftersom det var den metod som kunde ge en djupare förståelse för det sociala livet och på så 
vis besvara syftet med studien. Vem kan bättre berätta om den sociala utvecklingen i ekobyn 
än de boende själva? Den första frågeställningen besvaras således utifrån informanternas be-
skrivningar och reflektioner kring det sociala livet i ekobyn. Den geografiska närheten till 
Stockholm syftar som sagt till de boendes relation till Stockholm varav intervjuer återigen 
blev den metod som kunde ge en inblick i denna relation. Den andra frågeställningen berör 
detta och besvaras dels med hjälp av frågor till informanterna om relationen till Stockholm 
och dels utifrån den första frågeställningen. Den tredje frågeställningen besvaras utifrån resul-
tatet från de övriga frågeställningarna. Det insamlade materialet analyseras utifrån ett teore-
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tiskt ramverk som berör social hållbar utveckling, de sociala aspekterna av en ekoby samt 
ekoby som intentional community. Bryman (2011, s. 39-43) skulle kalla detta för ett induktivt 
synsätt på relationen mellan teori och empiri, att intervjuerna med informanterna utgör grun-
den och därifrån dras kopplingar till befintlig teori inom området.  

Undersökningen är av en kvalitativ art då fokus ligger på förståelsen av hur de boende 
uppfattar det sociala livet i ekobyn och deras relation till Stockholm. Detta skulle Bryman 
(2011, s. 341) beskriva som en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt, att förståelsen 
av den sociala verkligheten utgår från deltagarnas tolkning av verkligheten. Denna ståndpunkt 
har bland annat påverkat valet av semistrukturerade intervjuer då det intressanta inte är jäm-
förbarheten i svaren utan förståelsen. De boendes uppfattning av verkligheten kommer med 
all sannolikhet att skilja sig åt, vilket resulterar i en kompletterande bild av, och djupare för-
ståelse för, verkligheten. Frågeguiden har således omarbetats och anpassats efter varje inter-
vjutillfälle i syfte att nå denna djupare förståelse. Därav studiens kvalitativa karaktär eftersom 
det bäst överensstämmer med syftet.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide som utfor-
mades efter fyra teman 1) bakgrund 2) relationen till Stockholm 3) det sociala livet i ekobyn 
och 4) ekoby (se bilaga). Det var totalt sex intervjutillfällen med sju informanter vilket inne-
bär att två informanter intervjuades samtidigt. Intervjuerna var både med informanter som 
hade bott i området sedan dess uppbyggnad 1995 och informanter som hade flyttat dit relativt 
nyligen. De tidigare kommer att refereras till som etablerade boende och de senare som nyin-
flyttade. Det var av stor betydelse att intervjua informanter med olika inflyttningsdatum för att 
kunna besvara den första frågeställningen. De som hade bott i ekobyn under en längre period 
kunde troligtvis ge en djupare bild av det sociala livets utveckling än vad de relativt nyinflyt-
tade kunde. Däremot visar de nyinflyttade på den faktiska utvecklingen av det sociala livet, 
och vilken riktning den tar. De beskriver hur det sociala livet ser ut idag utan ekobyns historia 
i bakhuvudet. Därutöver har det varit en ytterst liten omsättning av boende varav majoriteten 
av informanter som har bott sedan 1995 även återspeglar områdets demografiska sammansätt-
ning. Detta är anledningarna till varför fler intervjuer genomfördes med etablerade boende. 
Således skedde urvalet av informanter på basis av vad Bryman (2011, s. 435) benämner teore-
tiskt urval. Det vill säga tyngdpunkten låg på reflektioner kring vilken typ av informanter som 
var relevanta för syftet. Ett stickprov hade kunnat genomföras då populationens storlek var 
tillräckligt begränsad men det hade riskerat studiens validitet då det inte funnits samma val-
möjlighet.   

Jag kom i kontakt med informanterna genom att formulera ett brev som Understenshöj-
dens styrelse skickade ut via e-post till alla boende, vilket resulterade i fyra intervjuer. Däre-
mot var det enbart etablerade boende som svarade. Vid intervjuerna tillfrågades därför infor-
manterna om de kände någon som var relativt nyinflyttad. Denna snöbollsmetod resulterade i 
ytterligare tre informanter varav två intervjuades samtidigt. Vidare valdes Understenshöjden 
som studieobjekt genom ett målinriktat urval eftersom det är den enda ekobyn i Sverige som 
är belägen i Stockholm och därmed i en urban kontext av den komplexiteten, vilket har stor 
betydelse för undersökningens syfte. 

Bryman (2011, s. 436) problematiserar kring teoretiska överväganden om mättnad, det 
vill säga när tillräckligt med data har insamlats. Detta var inte ett problem då mättnaden in-
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fann sig redan efter fyra intervjuer. Naturligtvis kan alltid fler intervjuer genomföras men det 
hade troligtvis inte lett till ett annat resultat. Liknande skildringar och diskussioner dök upp 
redan vid det andra intervjutillfället och efter den fjärde intervjun med etablerade informanter 
hade tillräckligt med data insamlats. Troligtvis hade fler intervjuer resulterat i fler personliga 
perspektiv men beskrivningen av det sociala livets utveckling i ekobyn hade varit av en lik-
nande karaktär. De två andra intervjuerna genomfördes med tre informanter som var relativt 
nyinflyttade vilket gav ett välbehövt perspektiv. Det hade varit önskvärt att intervjua fler från 
denna grupp om det hade varit möjligt, eftersom de är en del av den pågående utvecklingen.  

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen. De två första intervjuerna genomfördes 
den 28 november 2013 med informanter som hade bott i området sedan 1995 men som inte 
var aktiva under planeringsstadiet. De andra två intervjuerna genomfördes den 30 november 
2013 med informanter som hade varit med i startprocessen åren innan Understenshöjden 
byggdes. De två sista intervjuerna genomfördes den 7 december 2013 med informanter som 
var relativt nyinflyttade till området. Intervjuerna var i genomsnitt sextio minuter långa. De 
ägde rum i informanternas hem, vilket bidrog till en överlag avslappnad stämning. Innan varje 
intervju gick uppsatsens syfte, nyttjande, konfidentialitet och inspelning igenom. Det var ing-
en informant som motsatte sig inspelning varav alla intervjuer spelades in på min mobiltele-
fon. Jag upplevde inte att informanterna stressades av inspelningen vilket kanske kan förkla-
ras med att mobiltelefoner numera utgör ett vanligt och synligt inslag vid möten.  

All data som specifikt kan kopplas till informanterna har tagits borts och fingerade namn 
används. Detta eftersom Understenshöjden är ett område där alla känner varandra och som har 
få nyinflyttade. Jag valde därför att skydda informanternas identitet då jag på förhand inte var 
medveten om hur det sociala livet såg ut i ekobyn och vilken relation de boende hade till 
varandra. Således ville jag vara säker på att informanterna kände sig trygga i intervjusituat-
ionen och att intressant information inte undanhölls enbart för att deras identitet var känd. 
Konfidentialitetskravet innebär just att informanternas identitet inte ska kunna avslöjas efter 
att undersökningen publicerats (Bryman, 2011, s. 133). Även om det inte rör särskilt känslig 
information har ett flertal informanter hänvisat till anonymiteten under intervjuerna, vilket 
stärker mitt beslut. Det har dock enbart varit informanter som har bott i området under en 
längre period som gjorde denna hänvisning och deras identitet var enklare att skydda då de 
tillhör majoriteten. Däremot finns det risk för att de boende kan lista ut identiteten hos de ny-
inflyttad eftersom dessa är i minoritet. Anonymitet var däremot inte lika viktigt för de nyin-
flyttade, kanske för att de inte är lika bundna till området. Därtill är informationen inte så pass 
känslig att skillnaden mellan nyinflyttade och etablerade boende bör tas bort, vilket skulle 
kunna vara ett alternativ för att skydda identiteten hos de nyinflyttade. Dessutom skulle det 
resultera i att undersökningen gick miste om intressanta resultat. 

I kvalitativa undersökningar är forskaren erkänd och gör således sin tolkning av verklig-
heten utifrån informanternas tolkning (Bryman, 2011). Det finns således ingen objektiv värld 
utan allting är subjektivt och genom att erkänna det ökar studiens transparens och tillförlitlig-
het. I rollen som undersökare är jag med och skapar situationen och verkligheten med infor-
manterna genom att komma till Understenshöjden med mina frågor. Detta blev tydligt vid 
några av intervjutillfällena då informanterna efteråt uppgav en vilja att engagera sig i utveckl-
ingen, som inte hade funnits där tidigare. Genom att komma med mina frågor gjorde jag in-
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formanterna medvetna om utvecklingen och indirekt påverkade dem att agera. Jag är en del av 
studieobjektet och studieobjektet en del av mig. Således påverkar även jag utvecklingen av 
Understenshöjden.  
 
2.1 Källkritik  
De artiklar som används i uppsatsen och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är 
publicerade i vetenskapligt granskade publikationer. De har sökts fram främst genom Uppsala 
universitets biblioteksdatabas samt Scopus. Följande är primärkällor vars huvudsyfte är att 
undersöka olika aspekter av ekobyars sociala miljö; Christina Ergas A Model of Sustainable 
Living: Collective Identity in an Urban Ecovillage från 2010, Debbie Van Schyndel Kaspers 
Redefining Community in the Ecovillage från 2007, Kenneth Mulders et. al. The contribution 
of built, human, social and natural capital to quality of life in intentional and unintentional 
communities från 2006 samt Louise Meijerings et. al. Intentional Communities in Rural Spa-
ces från 2007. Detta är publikationer som har fokuserat på såväl ekobyar som begreppen 
community och/eller intentional community vilket gör dem lämpliga för min studie. Däremot 
används Christina Ergas artikel även som en sekundärkälla då jag inte enbart refererar till 
studiens resultat utan även till det teoretiska ramverket. Anledningen till detta är att nätverket 
Fellowship for Intentional Communities (FIC) publikationsserie Communities Directory, där 
Smith 2002 har författat ett kapitel, har varit svår att få tag på. Dessutom utgör denna sekun-
därkälla inte en sådan stor del i det teoretiska ramverket att primärkällan var absolut nödvän-
dig.  
 Andra källor som förekommer är Robert Gilmans definition av begreppet ekoby från 
1997 vilken publicerades i den numera nedlagda tidningen In Context, vars nummer finns 
tillgängliga online. Detta var en av de tidigare definitionerna av en ekoby som ligger till grund 
för många andra varav jag valde att använda mig av denna trots att den skrevs för sjutton år 
sedan. Detta är en primärkälla som även inspirerat nätverket Global Ecovillage Networks 
(GEN) definition. Vidare används nätverken FIC och GEN i uppsatsen med hänvisningar till 
deras hemsidor. Informationen därifrån är skrivet i ett annat syfte än ovan nämnda vetenskap-
liga artiklar. Det vill säga att informera omvärlden om nätverken, dess existens och budskap 
samt ena medlemmarna. Därmed är definitionerna därifrån trovärdiga eftersom de bygger på 
att medlemmar accepterar dessa. Därtill uppdateras definitionerna kontinuerligt och är således 
ett bra komplement till Gilmans äldre definition. Slutligen bör det nämnas att all empirisk data 
som insamlats är från primärkällor då den utgår från informanternas upplevelser, tankar och 
reflektioner.  
 
2.3 Fallstudieområdet 
Understenshöjden ligger i Björkhagen som utgör en del av Stockholm söderort. Användandet 
av ortsnamnet Stockholm kan därför bli problematiskt då det inte framgår huruvida även Un-
derstenshöjden åsyftas. I denna uppsats refererar därför Stockholm till Storstockholmsområ-
det med dess förorter inkluderat men däremot utesluts Björkhagen och Understenshöjden. 
Detsamma gäller för Björkhagen, att Stockholm och Understenshöjden utesluts när ortsnam-
net Björkhagen används. Understenshöjden refererar i sin tur enbart till ekobyn Understens-
höjden.  
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Figur 1. Karta över hur Stockholm, Björkhagen och Understenshöjden förhåller sig till varandra. 
Källa: https://maps.google.se/ [Sök: Understenshöjden, Björkhagen, Stockholm]    
 
2.4 Disposition 
Syftet med denna rubrik är att redovisa för studiens upplägg och på så vis underlätta för läsa-
ren. Nedan följer teoriavsnittet som är uppdelad i tre olika rubriker för att göra det lättöver-
skådligt. Under dessa rubriker behandlas begreppen social hållbar utveckling, de sociala 
aspekterna av en ekoby samt intentional community. Om begreppet ekoby är främmande för 
läsaren diskuteras även definitionen av en ekoby inom detta avsnitt. Därefter följer resultatav-
snittet där intervjumaterialet redovisas för att sedan analyseras mot det teoretiska ramverket i 
analys- och diskussionsavsnittet. Uppdelningen av teori och empiri gjordes eftersom den 
tredje frågeställningen inte hade kunnat besvaras i resultatavsnittet eftersom den är av en an-
nan karaktär. Således gjordes uppdelningen för att frågeställningarna skulle besvaras under 
samma avsnitt. Vidare är analys- och diskussionsavsnittet uppdelat i tre rubriker där varje 
rubrik fokuserar på en av frågeställningarna. Den första frågeställningen besvaras under ru-
briken 5.1, den andra under 5.2 och den tredje under 5.3. Därefter presenteras en kortfattad 
slutsats. 
 
 
3. TEORI 
 
3.1 Social hållbar utveckling 
Världens urbana befolkning är för första gången i historien lika stor som den rurala och för-
väntas dessutom att öka (UNDP, 2013). Därmed ställs det allt högre krav på en hållbar ut-
veckling i städerna men vad menas med en hållbar utveckling? Den mest väl använda defini-
tionen publicerades i Brundtlandrapporten Our Common Future: …development that meets 

Nackareservat 

 

Understenshöjden 

Björkhagen 

6 
 



the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs (Brundtlandrapporten, 1987). Detta är en relativt bred definition som har fått utstå 
en hel del kritik under årens lopp. Vilka är de nutida respektive framtida generationerna? Vem 
och vad inkluderas respektive exkluderas? Vems och vilka är behoven?  

Det intressanta med Brundtlandrapporten är att definitionen hållbar utveckling behandlas 
på sjutton sidor men det är nästan uteslutande citatet ovan som det refereras till och som an-
vänds. Troligtvis är det citatets enkelhet som har gjort dess popularitet vilket samtidigt är dess 
svaghet då det används i varierande sammanhang med olika betydelser. Om begreppet skulle 
konkretiseras finns det risk för att vissa aspekter utelämnas. Det blir således en fråga om defi-
nitionen ska vara abstrakt med frågetecken eller tydlig men uteslutande. Vidare bygger hållbar 
utveckling på ett motsatspar, det vill säga hållbar, ett statiskt läge, och utveckling, ett läge i 
progression. Även detta har lett till en del diskussioner och därför bör det förtydligas att håll-
bar utveckling är en process. 

Hållbar utveckling delas vanligen upp i tre delar – ekonomisk, ekologisk och social håll-
bar utveckling. Denna uppdelning görs till exempel av Bilj (2010) som indirekt kritiserar fo-
kuseringen på en ekonomisk hållbar utveckling och lyfter betydelsen av en välbalanserad eko-
logisk och social utveckling. Denna uppsats intresserar sig för de sociala aspekterna av en 
ekoby varav det är skäligt att fokusera på en social hållbar utveckling. Vad som menas med en 
social hållbar utveckling finns det såsom hållbar utveckling diskussioner kring. Bilj (2010) 
inrymmer alltifrån utbildning, sociala relationer, gemenskap, engagemang, civilt samhälle till 
tillit bland gemene man som mellan politiker och folket. Vidare betonar Bilj komplexiteten i 
en social hållbar utveckling då det exempelvis handlar om en individuell som en kollektiv 
utveckling (Ibid., s. 162).  

I denna uppsats har en mellanväg valts, det vill säga en något mer förtydligande definit-
ion samtidigt som den är relativt abstrakt. Med social hållbar utveckling åsyftas Brund-
tlandrapportens definition i kombination med Biljs förtydligande. Med andra ord, en social 
hållbar utveckling tar hänsyn till nutida och framtida generationer av individer och kollektiv, 
samt befinner sig i balans med en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Detta innebär 
att definitionen blir tydligare då den sociala aspekten betonas samtidigt som abstrakt då det 
fortfarande finns en del frågetecken. Betoningen av en individuell och kollektiv utveckling är 
för att kollektivet i dagens samhälle bör stärkas. Trainer (1997, s. 1232) påstår att en hög grad 
av community krävs för att kunna främja en välbalanserad hållbar utveckling, att människor 
inte kommer att anpassa sig till en lägre levnadsstandard utan community. Detta belyser bety-
delsen av community för att nå en social hållbar utveckling i balans med en ekonomisk och 
ekologisk utveckling. Därutöver bör det förtydligas att social hållbarhet är en förkortning av 
social hållbar utveckling.  

 
3.2 Den sociala ekobyn 
Karaktäristiskt för en ekoby är en enklare materiell livsstil med en hög grad av community där 
invånarna väljer att satsa på sociala relationer (Ergas, 2010, s. 35). Således kan ekobyar vara 
svaret på en social hållbar utveckling. Det finns en mängd varierande tolkningar av begreppet 
ekoby men Gilmans (1991) definition var en av de tidigare att uppmärksammas och har sedan 
dess legat till grund för många andra. Gilman utgick från att ekobyar var drömmen om att bo 
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och leva i harmoni med naturen och med varandra. En ekoby bör uppfylla fem punkter; 1) den 
bör inte vara större än att alla individer har kännedom om varandra och att varje enskild indi-
vid direkt kan påverka de beslut som berör ekobyn 2) den bör ha de funktioner som krävs för 
att kunna leva ett normalt liv, till exempel boende, handelsmöjligheter och sociala aktiviteter, 
i ett varierande antal och i balanserade proportioner 3) den bör interagera med naturen på ett 
väl balanserat och ett icke-skadligt sätt, där mänsklig aktivitet kretsloppsanpassas och resurser 
återanvänds 4) den bör stödja utvecklingen av hälsosamma människor som individer och kol-
lektiv, där alla aspekter av mänskligt liv erkänns 5) den bör kunna finnas i all framtid utan att 
ha en negativ inverkan på samtida och kommande generationer av mänskligt och omänskligt 
liv. (Gilman, 1991)  

Det Gilman beskriver är den ideala ekobyn som ytterst få lever upp till. Van Schyndel 
Kasper (2007, s. 13) betonar vikten av att se ekobyn som en pågående process, att kriterierna 
visar på ekobyars mål. En ekoby är likt begreppet hållbar utveckling inte ett statiskt läge utan 
i progression. Detta erkänner Gilman indirekt genom att redovisa för sex utmaningar som 
ekobyar står inför; ekologiska system, ekonomiska system, fysisk miljö, styrelseform, sam-
manhållning och slutligen hela systemet (1991). Därefter presenteras relationerna mellan 
dessa utmaningar där de bygger på varandra likt en pyramid. Längst ned är hela systemet och 
därefter kommer sammanhållning, vilket demonstrerar betydelsen av de sociala aspekterna i 
en ekoby, då dessa kommer före ekonomiska system, styrelseform, fysisk miljö och ekolo-
giska system. Gilman (Ibid.) betonade även enkelheten i att uppnå hållbara fysiska system 
framför system av en social karaktär. Processen att skapa en gemenskap i en ekoby är någon-
ting som tar lång tid och till skillnad från en fysisk struktur aldrig blir klar (Ibid.).  

Gilman (1991) redovisar för ett antal förutsättningar för att en gemenskap ska kunna fro-
das, till exempel vikten av en delad vision. En tydlig vision fungerar som en sammanhållande 
länk mellan de boende i en ekoby, förutsatt att alla delar visionen. Därtill är det av stor vikt att 
visionen hela tiden är i dialog, att den utmanas och omprövas så att den anpassas efter ekobyn 
och dess invånare. En annan förutsättning som presenteras är byggandet av relationer med 
ledorden ömsesidig förståelse, tillit och omtanke, vilket enligt Gilman uppnås genom olika 
sociala aktiviteter (Ibid.). Detta antyder att de sociala aspekterna är de som utmärker en ekoby 
från andra områden.  

En annan definition som ofta hänvisas till i forskningspublikationer är den som presente-
ras på Global Ecovillage Networks hemsida, och som också betonar det sociala; 

 
An ecovillage is an intentional or traditional community using local participatory processes to holistically 
integrate ecological, economic, social, and cultural dimensions of sustainability in order to regenerate so-
cial and natural environments. (gen.ecovillage.org) 
 

Detta är en något kortare beskrivning än Gilmans vilket kan förklaras med kontexten för defi-
nitionen, en hemsida för människor som är intresserade av eller bor i ekobyar och som kom-
mer från världens alla hörn. Definitionen bör således vara kort och tydlig, likt Brundtlandrap-
porten, vilket kanske är anledningen till dess popularitet. Det finns dock ett antal aspekter av 
GEN:s definition som bör uppmärksammas, till exempel vikten av de sociala dimensionerna. 
Ekobyns syfte är mer eller mindre att återinföra hållbara sociala och naturliga miljöer, vilket 
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stärker Gilmans placering av de sociala aspekterna i pyramiden. Därtill betoningen av lokala 
delaktighetsprocesser vilket enligt Van Schyndel Kaspers (2008, s. 17) reproducerar en känsla 
av community. En annan intressant aspekt i Global Ecovillage Networks definition är be-
skrivningen av en ekoby som en intentional community.  
 
3.3 Ekobyn som intentional community 
Inledningsvis nämndes att community är ett svårtolkat begrepp då det engelska ordet inrym-
mer flera dimensioner än vad en svensk översättning gör. Detsamma gäller för intentional 
community, som ekobyar är ett exempel på. Enligt nätverket Fellowship for Intentional 
Communitites (FIC) karaktäriseras en intentional community av en grupp med människor som 
bor tillsammans med en gemensam vision (www.ic.org). I intentional communities försöker 
medlemmarna skapa en livsstil som återspeglar de gemensamma värderingarna där ideologier, 
erfarenheter, kunskaper och resurser delas bland alla (Smith, 2002 i Ergas, 2010, s. 34). Där-
utöver har de en demokratisk styrelseform där beslut oftast fattas i konsensus (Meijering et. 
al., 2007, s. 44). En ekoby är enligt FIC en intentional community med en stark ekologisk 
fokusering men där graden av community och ekologisk fokusering varierar ekobyar emellan 
(directory.ic.org). Det finns fyra olika vågor av intentional communities där den sista intera-
gerar med det övriga samhället i större utsträckning än vad de tidigare gjorde som flydde från 
det (Smith, 2002 i Ergas, 2010, s. 34). Urbana ekobyar är ett exempel på den fjärde vågen 
intentional communities, som försöker påverka staden de verkar inom (Ibid.).  

Trainer (1997, s. 1232) beskriver community som sociala relationer där det finns en ge-
menskap i ett intresse att agera för det gemensamma goda. Trainer ansluter sig således till den 
fjärde vågen av intentional communities då betoningen ligger på att agera i syfte att skapa ett 
socialt hållbart samhälle. Vidare påstår Trainer att en geografisk närhet medlemmarna emel-
lan inte nödvändigtvis betyder en känsla av gemenskap (Ibid.). Det har kanske med kontexten 
att göra, det vill säga var en intentional community är placerad. Meijering et. al. (2007., s. 46-
47) menar att rurala ekobyar är ett avståndstagande bort från det urbana som visar på allt det 
som är fel med samhället. En ekoby på landsbygden karaktäriseras av självförsörjning, enkel-
het och gemenskap. Ideologin som berör hållbar utveckling håller ihop de boende (Ibid.). Er-
gas (2010, s. 40) fann att även medlemmar i urbana ekobyar hade hållbar utveckling som 
främsta mål. Däremot var fokuseringen på relationen till den yttre omgivningen. En hållbar 
utveckling skulle uppnås genom att vara förändringen som eftersöks och på så vis kommuni-
cera hållbar utveckling till resten av samhället (Ibid.). Den kollektiva visionen var att kom-
municera detta men de agerade individuellt (Ibid., s. 42). Således försökte urbana ekobyar 
påverka omgivningen. Vidare utmanade ekobyn den urbana kulturen genom dess blotta ex-
istens eftersom den är en del av staden och således omformar och formas av staden (Ibid., s. 
44-45). Ekobyn möttes av många begränsningar på grund av dess urbana läge samtidigt som 
detta möjliggjorde spridningen av deras ideologi (Ibid.). Däremot varnar Brown (2002 i Mei-
jering et. al., 2007, s. 45) för risken att urbana ekobyar absorberas in i det urbana konvention-
ella samhället.  

Att bo i ett miljömedvetet område reproducerar en ekologisk medvetenhet bland de bo-
ende i större utsträckning än i ett konventionellt område (Van Schyndel Kasper, 2007, s. 18). 
En ekoby har en utvidgad definition av community i den mån att de inte enbart inkluderar 
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människor utan även den icke-mänskliga världen (Ibid., s. 22). En breddning av community är 
enligt Van Schyndel Kasper det som krävs för att skapa ett hållbart samhälle (Ibid.). Vidare är 
sociala aktiviteter såsom gemensamma middagar av stor vikt för att skapa och upprätthålla 
community, och sker ofta i samband med officiella möten (Ibid., s. 19). Van Schyndel Kasper 
betonar återigen betydelsen av en gemensam vision men däremot behöver medlemmarna inte 
ha samma motiv till att flytta till en ekoby men som boende är de förpliktigade att hänge sig åt 
den gemensamma visionen (Ibid.). En gemensam vision är däremot inte lika viktig för en in-
divids eller communitys välbefinnande. Mulder et. al. (2006, s. 18) jämförde livskvalitet i en 
intentional community med ett traditionellt bostadsområde och fann att en gemensam vision 
inte var synonymt med en hög livskvalitet som individ eller community. Vidare redovisar 
Mulder et. al. för att de boende ersatte en form av sociala relationer med en annan form, till 
exempel relationerna i en intentional community med relationerna bland familj och vänner 
(Ibid.).  

 
 
4. INTERVJURESULTAT  
 
4.1 Porträtt Understenshöjden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Fotografi över Understenshöjden.  
Källa: Petra Mattsson 2013-11-28. 
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1995 var det år som ekobyn kom till staden. Bland en mängd gamla tallar, björkar och nypon-
snår har fyrtiofyra småhus i radhuskomplex hittat sin plats. Ekobyn Understenshöjden är en 
grön idyll cirka trettio minuter från Stockholm city med Nackareservatet som granne. Till 
skillnad från ekobyar i utkanten av städer behöver de boende inte fundera över ett miljövän-
ligt färdmedel till staden, tunnelbanan ligger en tio minuters promenad därifrån. Allting bör-
jade med bildandet av föreningen Ekologiskt Byggande i Björkhagen (EBBA) och efter flera 
års planerande fick de så småningom markanvisning av kommunen varpå området byggdes. 
Understenshöjden är idag en bostadsrättsförening och har en hög grad av självförvaltning. De 
boende är uppdelade i olika arbetsgrupper och har därutöver två gemensamma arbetsdagar per 
år samt bostadsrättsföreningens årsstämma. Området har fem olika huskroppar – Dammen, 
Gården, Tallhöjden, Björklunden och Odlingen. Det finns varierande storlekar på husen men 
standard är 101 kvadratmeter. Det finns två huvudingångar till området varvid den ena är 
bredvid den gemensamma parkeringen. Därtill finns det även ett gemensamt gårdshus, tvätt-
stuga, sopsortering samt snickeri. Det är ytterst få som har flyttat från Understenshöjden varav 
det numera är en allt äldre befolkning som bor i området. De boende uppskattade att mellan 
fem till tio hushåll hade bytt ägare. Däremot håller det på att ändras då Understenshöjden idag 
står och pendlar mellan generationsskifte och seniorboende. Under de dagar intervjuerna ge-
nomfördes var det två hus som renoverades inför att nya boende skulle flytta in och fler är på 
väg.     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Ritad bild över Understenshöjden. 
Källa: Petra Mattsson 2014-01-23.  
 
 

Nackareservat 

Idrottsplats 

Gårdshus 

Björkhagen 
Tunnelbana  

11 
 



4.2 Byggtiden och de gyllene åren  
Byggprocessen i Understenshöjden genomsyrades av planeringsinflytande, demokrati och en 
gemensam anda. ”Per” hade varit engagerad åren innan ekobyn byggdes och berättade om hur 
föreningen EBBA la grunden för Understenshöjden. EBBA samarbetade med HSB och 
SMÅA varav det fanns tre köer till bostäderna. Per berättar hur EBBA-kön var mer engagerad 
och att det därmed blev färre avhopp därifrån varav denna kö blev trögare jämfört med de 
andra. Därtill berättar Per att det fanns ett större miljöengagemang i EBBA-kön generellt jäm-
fört med de andra köerna. När ekobyn byggdes var det många som byggde sina hus själva. 
Det fanns ett hot om att ta in hantverkare om de inte blev klara i tid varpå de boende kämpade 
och svetsades samman. Detta är Pers förklaring till vad denne benämner en numera privat 
karaktär i området, att de inte längre kämpar tillsammans. En annan intressant kommentar av 
”Kristina” belyser hur det sociala livet förändrades när ekobyn var klar. … då lärde man 
känna varandra, man gick omkring och lånade grejer av varandra och sådär. Och sedan flyt-
tade man in och stängde dörrarna om sig, och så blev det rent fysiskt (Kristina). Detta ger en 
inblick i den sociala miljön innan området var klart. Grannar arbetade sida vid sida och det 
var svårt att inte lära känna varandra då det kanske inte ens fanns fysiska dörrar på sina håll. 
Det tillsammans med kampen mot hantverkare och alla år av planering banade troligtvis väg 
för en väldigt stark gemenskap. Därtill var det väldigt intensivt med möten innan och under 
själva byggprocessen på grund av den demokratiska karaktären av projektet.   
 Det gemensamma sociala livet som skapades under byggtiden dröjde sig kvar några år 
innan det successivt tunnades ut. Barnen som luckrade upp gränsen mellan gemensamt och 
privat genom att springa från hus till hus blev vuxna och häckar växte upp mellan tomterna. 
Denna utveckling är inte märkvärdig då gemenskap och sociala relationer måste underhållas. 
”Inger”, Kristina och ”Olof” betonar hur de inte hade tid, att de hade fullt upp med sina egna 
arbeten, familjer, släkt och vänner. Olof berättar hur ”eldsjälarna” tvingades rycka in opro-
portionerligt mycket i förberedelserna av de gemensamma middagarna som allt färre dök upp 
på. Inte heller finns det tendenser till en förändring då ”Martin & Åsa”, nyinflyttade i områ-
det, gjorde försök till att bjuda in alla grannar men då återigen ytterst få dök upp.  
 
4.3 Från en kollektiv fest till en trädprocess 
Utvecklingen av det sociala livet beskrivs i varierande ordalag men berättelsen om den aktiva 
starten med de gemensamma middagarna till dagens situation är densamma. Olof fångar upp 
denna utveckling. 
 

… innan den byggdes och under tiden den byggdes var det oerhört mycket då var det ju liksom möten 
hela tiden, och den första tiden efter. Sen var det dom där gemensamma middagarna och då kom alla. Det 
var självklart, minst två kvällar per vecka … och sedan har det bara tunnats ut… (Olof) 

 
Det fanns en viss besvikelse när Olof pratade om utvecklingen av det sociala livet, en besvi-
kelse som flera refererade till men som inte alla skrev under på. I början anordnades gemen-
samma middagar två till tre gånger per vecka, sedan två till tre gånger per månad, och sedan 
två till tre gånger per år. Därefter blev det gemensamma pubkvällar som även de upphörde då 
det var för dålig uppslutning. Idag har Understenshöjden två gemensamma arbetsdagar per år 
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med middag på kvällen. Däremot händer det relativt mycket aktiviteter för att vara ett bo-
stadsområde med endast fyrtiofyra hushåll, vilket flera betonar även om det inte är lika myck-
et som i början. Det finns olika danscirklar i gårdshuset för både utomstående och boende i 
ekobyn, en ekologisk matinköpsförening, en musikkväll samt en loppis. Martin & Åsa förkla-
rar besvikelsen med hänvisning till en gammal dröm om en kollektiv fest, en idealiserad bild 
av byn där alla samlever. Däremot hänvisade många till att de nu lever mer realistiskt. Kanske 
blev utvecklingen av det sociala livet inte som de tänkt sig då byggperioden var så pass unik.   

Det har utvecklats en tolerans kring allas åsikter och de boende verkar vara medvetna om 
var de har varandra i olika frågor. Åsa är förvånad över denna tolerans: … men gud kan ni inte 
bara styra upp det här, och det vill dom inte för dom vill respektera allas behov. Och det blev 
jag så imponerad av så att det är helt otroligt…(Åsa). Detta demonstrerar den tolerans som 
har utarbetats och som de nyinflyttade anser är lika mycket otrolig som ineffektiv. Trädpro-
cessen, bestämmandet av vilka träd som ska tas ned, är en annan livlig och tidskrävande fråga. 
”Camilla”, nyinflyttad, är besviken över att det tar så mycket av styrelsens tid: … styrelsens 
främsta ansvar det är att ansvara för fastigheterna inte träden men det är det som läggs mest 
tid på för det är det som engagerar folk…(Camilla). Detta är positivt då det påvisar att de 
boende är aktiva samtidigt negativt då de anser att de är aktiva kring fel frågor. Alla intervju-
ade tyckte att trädprocessen var mer eller mindre befängd. Däremot upplevde de boende att de 
kunde påverka besluten som fattades. Det är dock skillnad på att kunna påverka och att på-
verka. Camilla önskade att de kunde ta ett samlat grepp kring andra stora frågor än träd men 
det verkar inte engagera lika många.    
  
4.4 Ekobyborna då och nu  
Medelåldern i ekobyn börjar närma sig pensionsålder och det börjar viskas om generations-
skifte, vilket både ses med viss skepsis som med viss förhoppning. De nyinflyttade delger en 
oro för hur området kommer att utvecklas då det inte finns några krav på de som flyttar in i 
området. De nyinflyttade känner ett ansvar för att bevara områdets unika karaktär och de or-
ganisatoriska processer som har byggts upp under dessa år. Husen i Understenshöjden har 
ökat kraftigt i värde jämfört med när det byggdes. Understenshöjden är med andra ord ett 
ganska populärt ställe att bo på även om ekobykonceptet enligt Camilla kan skrämma bort 
vissa spekulanter som hänvisade till att dagens samhälle präglas av individualism.  

Det finns föreställningar om ekobyn som inte alltid stämmer, till exempel att de bo-
ende är hårt kontrollerade och har lite att säga till om. Åsa bekräftar denna föreställning 
genom oron över att de har gjort något fel när det ringer på dörren även om så inte är 
fallet. Camilla bekräftar kontrollen och uppger att det bara är att rätta sig efter ledet. Det 
finns även föreställningar som kan gynna området. Åsa uppger hur de har varit mer ak-
tiva än vad de skulle ha varit på en annan plats: … jag har trott att det har varit mer 
gemenskap än vad det har varit så att jag har tagit för mig mer… Och det hade jag 
kanske inte gjort i stan (Åsa). Martin & Åsa har haft en föreställning om att det är mer 
socialt att bo i ekobyn än någon annanstans varpå de har agerat därefter, vilket kan ha 
gynnat det sociala livet. Däremot har de insett att det trots allt inte är så socialt vilket 
visar på att det inte enbart är de etablerade boende som jämför nutiden mot drömmen.  
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De som har kommit nya till området har upplevt det sociala livet på olika sätt. Martin & 
Åsa försöker aktivt komma in i det sociala livet och tar tillvara på kunskapen som finns i eko-
byn. Däremot saknade de ett informativt välkomnande vilket Camilla fick. En representant 
hade kommit över med blommor och berättat hur området kommit till, vilka visioner som 
hade styrt samt vad som förväntades av dem som boende i ekobyn. Detta kommer troligtvis 
bli allt viktigare desto fler nya som flyttar in i området vilket Martin problematiserar. … hur 
introducerar vi nya människor för det är det som gör att det vattnas ur (Martin). Detta är in-
tressant då det visar på vad de nyinflyttade har för tankar kring andra nyinflyttade och hur det 
kommer att påverka området.  
 
4.5 Värderingar och visioner 
En gemensam värdering som många tar upp är att de boende tänker på miljön. Inger berättar 
att det var mer sådant i början, att det skulle vara ekologiskt och att det var viktigt med mil-
jömedvetenhet. Därtill nämner Inger och Kristina bilfria områden, miljövänlig färg i form av 
äggoljetemperera och sopsortering som gemensamma värderingar. Området är inte helt bilfritt 
längre vilket somliga beskriver som realistiskt och andra som tråkigt. Däremot ifrågasätter Per 
huruvida de gemensamma värderingarna är ekologiska då människor slänger plast i behållaren 
för papper i sopsorteringen. Olof har inte heller märkt av ett brinnande miljöintresse i områ-
det. Därmed är de frågande till graden av miljömedvetenhet i området. Olof menar att det inte 
är större än i allmänhet medan Per trots allt tror att det finns ett ekologiskt grundperspektiv 
hos de flesta. Detta är i skarp kontrast mot Martin & Åsa som beskriver de boende i ekobyn 
som idealister. Det finns troligtvis en miljömedvetenhet i området då de boende betonade att 
de hade blivit mer medvetna efter att de flyttat dit. Däremot förs det ingen dialog om varken 
miljö eller hållbar utveckling. Kristina diskuterar sådana frågor med vänner på internet efter 
att ha fått åthutningar i den gemensamma pratarlistan, en e-post konversation, att inte skriva 
diskussionsfrågor där då många redan har fulla e-postbrevlådor. Avsaknaden av en dialog är 
kanske anledningen till de olika perspektiven på graden av miljömedvetenhet i Understens-
höjden.  

Det var ytterst få som kunde konkretisera en gemensam vision. Troligtvis finns det ingen 
sådan, vilket Olof bekräftar: … det där [en vision] skulle ju vart bra och haft… (Olof). I sam-
manhanget låter det som att han inte har tänkt på det överhuvudtaget. Det får en att fundera 
över om det ens har funnits en gemensam vision. De nyinflyttade ger svar på detta. 

 
… för jag tror inte att dom som flyttar in har samma, det är omöjligt för dom att dela dom visionerna som 
man hade för området, att nu ska vi börja ha matlag tillsammans, vi ska umgås och använda vår gemen-
samhetslokal för att laga ekologisk mat och linssopp… (Camilla) 

  
Det intressanta är att Camilla verkar vara medveten om den förra visionen och att det då 
skulle vara just skapandet av ett gemensamt socialt liv, den gamla drömmen. Att det har fun-
nits en gemensam vision bekräftar även Martin genom att sammanfatta visionen på följande 
vis: … att skapa ett modernt liv som ändå är hållbart med den kollektiva andan... (Martin). 
Den kollektiva andan syftar till det gemensamma livet som fanns i högre grad i början än 
idag. Således verkar det ha funnits en gammal vision. Därtill verkar de nyinflyttade ha en vis-
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ion för hur området bör utvecklas. De vill bevara områdets unika karaktär samtidigt som det 
utvecklas inom miljö i syfte att bevara det som är unikt. De hoppas att fler barnfamiljer ska 
komma till ekobyn och på så vis få tillbaka en sammanhållning samt en enkelhet i umgänges-
livet. Vidare hävdar Camilla att: … diskussionerna skulle må bättre av att handla om, hur kan 
vi fortsätta att utveckla ekobyn till hållbar utveckling utifrån den nya teknik och den utveckl-
ing som har skett? Nu står det bara still (Camilla). Detta visar på att de nyinflyttade har idéer 
och visioner för Understenshöjdens framtida utveckling, och att de trots allt är väl insatta i 
ekobyns historia då de kunde, till skillnad från de etablerade boende, sammanfatta den gamla 
visionen. Därutöver inser de nyinflyttade att det hänger på dem att skapa sociala relationer, att 
de är med och skapar Understenshöjdens utveckling. 

Det finns en gemenskap som Åsa är förvånad över då den by hon kommer ifrån inte har 
lyckats hålla sams. Det finns något gemensamt som är starkt vilket gör att Martin & Åsa beto-
nar att de måste anstränga sig för att bevara detta genom att göra saker som de annars inte 
skulle se någon mening med.   
 
4.6 Grannar och radhusområden emellan  
De som har bott i ekobyn sedan starten känner alla som bor i området med undantag för de 
nyinflyttade, som de uppger har sämre koll på. De som är nyinflyttade påstår i sin tur att de 
känner de flesta med undantag för några få som inte är aktiva i det gemensamma livet. De 
träffas främst på arbetsdagarna, årsstämman och när de olika huskropparna har möten och 
aktiviteter. Olof menar att det är dessa träffar som håller ihop ekobyn då det finns en viss re-
gelbundenhet i träffarna även om det numera är färre. Därtill sker det som sagt olika aktivite-
ter men det är långt ifrån alla som engagerar sig i dessa. Således är det främst områdets de-
mokratiska styrelseform och den höga självförvaltningen som håller ihop de boende. Därutö-
ver känner de boende i samma huskropp varandra bättre.    

Den främsta vardagliga kontakten sker i spontana möten, till exempel på vägen till 
soprummet eller till arbetet. De småpratar, hejar eller lånar mjölk av varandra. Däremot upp-
lever Olof att detta inte är tillräckligt för att kunna gå vidare och få en djupare relation. Olof 
hänvisar till en arbetsdag då han fått chansen att sitta och diskutera med några som han inte 
kände så väl. … den kontakten finns inte så mycket längre i och med att det regelbundna um-
gänget har minskat kraftigt… för mig känns det som att det utvecklas inte så mycket… (Olof). 
Därmed blir de regelbundna mötena viktiga i skapandet av djupare relationer men också att 
det sker i en avslappnad miljö. En årsstämma är kanske inte forumet för detta. Per menar å 
andra sidan att det är upp till var och en att skapa de önskade relationerna. Per har ett um-
gänge i ekobyn som gör friluftsaktiviteter tillsammans. 

 
… och det ger ju så pass mycket så att jag är ju inte så beroende av att ge mig av på annat håll men vi har ju flera 

vänner naturligtvis runtom också som vi umgås en del med. Det har väl att göra med att man bor nära varandra, det är 

enklare att umgås och träffas… (Per) 

   
Kan inte detta vara den kollektiva drömmen som några är bittra över och andra saknar? Per 
har inget behov av andra sociala kontakter runtomkring utan de finns i ekobyn och det faktum 
att de bor i samma område stimulerar relationerna. Således är det kanske upp till var och en 
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att skapa samt bibehålla drömmen. Däremot kan det vara svårt för de nyinflyttade att skapa 
detta.  

Camilla påpekar att de har fått ett varmt välkomnande men inte kommit in i någon ”lära-
känna-varandra-fas” då de boende redan har gått igenom den perioden och då det redan finns 
sociala konstellationer. Vidare menar Camilla att den gemenskap som fanns i början inte är 
unik för ekobyar utan för alla nybyggen och speciellt radhusområden då människor flyttar till 
dessa områden på grund av grannkontakten. Det har ingenting med ett gemensamt miljöin-
tresse att göra utan för att de sitter i samma sits. Därefter refererar Camilla till sina föräldrars 
grannar som är vänner för livet. Detta har troligtvis funnits i ekobyn då de äldre boende refe-
rerar till människor som har flyttat men som de fortfarande är vänner med.  

Det är fler boende som gör denna jämförelse med ett annat bostadsområde. Olof förklarar 
skillnaden: … därför är det inte som andra radhusbebyggelser man har den här historiken, 
som sakta håller på att gröpas ur när det kommer nya (Olof). Däremot bör historiken i så fall 
vara densamma för andra nybyggen. Om historiken är det som håller de boende samman och 
gör området unikt kommer det så småningom att dö ut när nya boende flyttar in men det borde 
återigen vara detsamma för andra radhusområden. Om Camilla däremot har rätt att en viss typ 
av människor flyttar till radhus på grund av grannkontakten bör det sociala livet fortsätta samt 
gynnas av att nya tillkommer.       
 
4.7 Hemma i Stockholm  
De boende i Understenshöjden har släktingar, vänner, jobb och familj i Stockholm. Flera har 
arbeten som enbart finns i Stockholm. De boende brukade antingen åka tunnelbana eller cykla 
till arbetet. Inger, Olof, Camilla samt Martin & Åsa har sitt sociala liv utanför ekobyn run-
tomkring Stockholm men uppskattar grannkontakten och har några få nära vänner inom eko-
byn. Ingen av de boende hade en önskan om att flytta ifrån Stockholm på grund av de sociala 
kontakterna. Åsa var den enda som kunde tänka sig att flytta tillbaka till barndomsorten och 
hänvisade till de sociala kontakterna och relationerna som fanns där. De flyttade alla dit på 
grund av att ekobyn låg i Stockholm. Det fanns en önskan om närhet till natur och stad. Ca-
milla hade tagit upp en karta över Stockholm och ringat in området Björkhagen och Under-
stenshöjden, som hade dessa faktorer. Inger tyckte det var en bra inomhusmiljö och hade letat 
efter ett trähus med självdrag. Olof hade bott i kollektiv i många år och ville ha ett mer privat 
kollektivboende. Det fanns således många olika individuella motiv bakom flytten till ekobyn 
men gemensamt var närheten till Stockholm. Betydelsen av ett ekologiskt boende för flytt 
varierade bland såväl etablerade som nyinflyttade. Ingen av de boende vill flytta från Stock-
holm till en rural ekoby.    
 

… ett ekologiskt boende långt ute i ingenstans, det är inte heller någonting som jag tror på, för då kan du 
inte leva ekologiskt om du inte ska leva av marken och vara bönder… Men om vi har de jobb vi har då 
måste vi liksom bo urbant miljömässigt… (Camilla). 

  
Detta är ett tydligt budskap om att en ekoby på landet inte är ett alternativ i dagens urbana 
samhälle. Därtill påvisar det att Camilla har reflekterat kring urbant kontra ruralt ekobyboende 
och vad som är mest miljövänligt. Inte alla har funderat i dessa banor men det finns överlag 
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ingen önskan om att bo på landet. Kanske förklarar det avsaknaden av en kunskap kring andra 
svenska ekobyar då merparten ligger i en rural kontext eller i anslutning till medelstora städer. 
Om de flyttar är generellt närheten till Stockholm viktigare än att bo i en ekoby. Däremot är 
ekologiskt boende viktigt för desto fler. Trots en vag besvikelse kring den kollektiva dröm-
men vill ingen av de boende flytta ifrån Understenshöjden. Alla betonar hur otroligt nöjda de 
är med sitt boende och sina grannar, vilket antalet sålda bostäder också vittnar om.  

Även om närheten till Stockholm var viktigt för de boende är det inte alla som dagligen 
tar sig till Stockholm. Kristina beskrev vikten av närheten till Stockholm: … jag är inte ett 
dugg olycklig över att jag inte åker in till staden men jag kan faktiskt göra det (Kristina). 
Detta visar på en psykologisk närhet till staden, något som även Camilla refererar till. Det är 
intressant att Kristina använder ordet olycklig, som att staden gör en lycklig. Det visar troligt-
vis på hennes relation till Stockholm som beskrivs med orden hemma. Vidare berättas hur 
Björkhagen håller på att förändras med fler barnfamiljer, byggandet av studentbostäder och 
dagis, vilket de nyinflyttade hoppas kommer resultera i ett mer aktivt kulturliv. Däremot ser 
inte alla lika positivt på förändringarna, till exempel inte utbyggandet av idrottsplatsen precis 
intill ekobyn som har lett till en del diskussioner.   

 
 
5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
5.1 Visionens hållbarhet över tid 
Det gemensamma sociala livet i Understenshöjden har under årens lopp tunnats ut. Den kol-
lektiva drömmen blev inte av vilket de boende verkar acceptera. Den besvikelse som finns 
hämmar utvecklingen av ekobyn då de boende därmed accepterar hur området har utvecklats 
istället för att sätta upp nya mål i syfte att försöka nå drömmen. Det finns redan ett fungerande 
föreningsliv med utarbetade rutiner, som de etablerade boende mer eller mindre är nöjda med. 
Således är problemet att … Nu står det bara still (Camilla) när en ekoby enligt Van Schyndel 
Kasper (2007) är en pågående process. Sopsortering, äggoljetemperera och bilfria gator besk-
rivs som gemensamma miljövänliga värderingar, vilket inte är särskilt nydanande. Under-
stenshöjden var kanske ett område i framkant inom miljötänk 1995 men idag har resten av 
samhället hunnit ikapp. Det läggs ned mer tid på vilka träd som ska huggas ned än hur områ-
det bör utvecklas för att anpassas till nya idéer kring en hållbar framtid. Således överens-
stämmer det inte med Ergas (2010) påstående om att urbana ekobyar har hållbar utveckling 
som främsta mål. Hur kommer det sig att ekobyn inte har utvecklats i denna riktning?  
 En förklaring är den låga omsättningen av boende i ekobyn, vilket visar på att de boende 
är nöjda med sin situation. Detta har dock inneburit att inga nya idéer och influenser har 
kommit till Understenshöjden, vilket hade kunnat utveckla området. En annan förklaring är att 
det inte förs dialog varken kring en hållbar utveckling eller kring en gemensam vision. Därtill 
är nöjdheten förrädisk i den mån att en vilja att utveckla ekobyn saknas. Detta är några fak-
torer som kan förklara avsaknaden av en hållbar utveckling. Vidare finns det ett varierande 
miljöintresse i ekobyn då det varken fanns några krav på de som flyttade in 1995 eller de som 
flyttade in nyligen. Detta påverkade troligtvis vilka motiv som låg bakom flytten till Under-
stenshöjden och således hur engagerade de var i skapandet av ett gemensamt socialt liv. Där-
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emot menar Van Schyndel Kasper (2007) att det viktiga inte är motiven till flytt utan att de 
därefter hänger sig åt den gemensamma visionen men vad händer då det inte finns en gemen-
sam vision? 
 Det finns idag ingen vision för Understenshöjden som alla boende delar. Det finns en 
gammal vision om en kollektiv fest och en vision bland de nyinflyttade att bevara det unika. 
Således syftade den gamla visionen mot en social hållbarhet då den kollektiva gemenskapen 
eftersträvades. Gilman (1991) beskriver visionen som en sammanhållande länk mellan de 
boende, en förutsättning för att gemenskap ska kunna frodas. Visionen var troligtvis som star-
kast samtidigt som gemenskapen i byggtidens gyllene år var som starkast. Hur kommer det 
sig att visionen försvann? Kanske återfinns förklaringen i den varierade graden av miljöin-
tresse bland de som flyttade in 1995 eller att visionen var för snäv. Om visionen hade varit att 
kämpa för något viktigt, likt visionerna kring en hållbar utveckling som Ergas (2010) och 
Meijering et. al. (2007) redovisar för, hade den kanske kunnat ena ekobyn. De hade fått ge-
menskapen på köpet i strävandet efter något större men då visionen kretsade kring sociala 
tillställningar prioriterade de boende andra saker istället. Detta resonemang stärks av Per som 
förklarade utvecklingen av det sociala livet med att de inte kämpar för något längre. Däremot 
skulle en sådan vision verkligen kräva engagemang hos de boende vilket de inte verkar ha tid 
för. Även om det finns en besvikelse över att den kollektiva drömmen inte gick i uppfyllelse 
lyckades de boende i viss mån eftersom det fortfarande finns en gemenskap i Understenshöj-
den idag. Vidare betonar Gilman (1991) vikten av en vision i dialog för att kunna anpassas 
efter livet i ekobyn. Frågan är om det var visionen eller dialogen som försvann först.  
 En ekoby kan inte leva på sin historia, det vill säga att den en gång hade en vision och ett 
rikt gemensamt socialt liv. Vad händer när allt fler nya tillkommer? De var inte med på den 
tiden då ekobyn byggdes och därför kan inte gemenskapen byggas på historiken. Detta var 
någonting som såväl nyinflyttad som etablerad boende delade en oro kring: … nya människor 
för det är det som gör att det vattnas ur (Martin) eller … historiken... håller på att gröpas ur 
när det kommer nya (Olof). Rädslan för nyinflyttade visar på en rädsla för förändring. Frågan 
är om rädslan är för att det ska bli sämre eller för att de är nöjda som det är. Det finns som 
sagt inga ideologiska krav på varken de som flyttade in 1995 eller nyligen. Dessutom hade de 
boende blivit mer miljömedvetna efter att de flyttat dit, vilket Van Schyndel Kasper (2007) 
bekräftar då ett miljömedvetet område reproducerar en ekologisk medvetenhet bland de bo-
ende. Därmed är oron för nya boende mer eller mindre obefogad. Därtill har de nyinflyttade 
en ny vision som betonar bevaringen av det unika genom att utveckla det unika, det vill säga 
att ekobyn kommer i framkant inom hållbar utveckling. Således erkänner de nyinflyttade att 
såväl ekobyn som hållbar utveckling är en pågående process.  

Det var inte enbart historiken som höll ihop de boende utan framför allt dess demokra-
tiska styrelseform med dess höga självförvaltning, vilket enligt Van Schyndel Kasper (2007) 
reproducerar en känsla av gemenskap. Det är det som har gjort att de boende har träffat 
varandra regelbundet och på så vis kunnat bevara gemenskapen från byggtiden. Däremot har 
djupare sociala relationer inte kunnat utvecklas eftersom de inte träffas tillräckligt ofta och 
inte under rätt förutsättningar. De officiella mötena är inte en bra miljö för att skapa djupare 
relationer, vilket Van Schyndel Kasper (2007) indirekt bekräftar genom att poängtera att dessa 
möten ofta sker i samband med andra sociala aktiviteter såsom middagar, som upprätthåller 
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gemenskapen. Således är de gemensamma middagarna och andra sociala aktiviteter i Under-
stenshöjden i hög grad en produkt av den demokratiska styrelseformen. Det är dessa som är 
viktiga och således finns det förutsättning för djupare relationer men däremot är två middagar 
per år långt ifrån tillräckligt. Frågan är om det kan vara en förklaring till varför de känner 
varandra i huskropparna bättre då interna möten och middagar i huskropparna tillkommer. 
Trainer (1997) påstår att närheten inte har betydelse för utvecklandet av gemenskap, vilket 
detta i så fall talar emot. Närhet är kanske inte synonymt med gemenskap men det är förut-
sättning för att gemenskap ska kunna utvecklas. De boende känner grannarna i samma 
huskropp bättre för att det innebär fler officiella möten samt fler spontana möten utanför dör-
ren.  

Den demokratiska process som har utvecklats i Understenshöjden svarar mot en social 
hållbar utveckling. Det vill säga att alla får komma till tals, allas åsikter räknas och att det 
finns en tolerans för varandras olikheter. Besluten fattas med konsensus vilket Meijering et. 
al. (2007) påstår är karaktäristiskt för en intentional community. Däremot anser de att vissa 
områden är för tidskrävande, till exempel träd och växtlighet. Naturens betydelse blir däremot 
synlig i denna fråga även om trädintresserad inte är detsamma som miljöintresserad. Van 
Schyndel Kasper (2007) menar att ekobyar har utvidgat definitionen av community till den 
icke-mänskliga världen. Således kan debatten kring träden stärka Van Schyndel Kaspers reso-
nemang, vilket skulle främja en social hållbar utveckling som är i balans med en ekologisk 
utveckling, men det är kanske att dra det lite väl långt då det enbart framkommer i denna kon-
text. Däremot är trädprocessen ett exempel på demokrati: … det är det som läggs mest tid på 
för det är det som engagerar folk (Camilla). Det är kanske inte vad de nyinflyttade önskar 
eller anser är effektivt men demokrati är inte särskilt effektivt men rättvist. Dessutom var det 
ingen av de boende som gjorde något åt denna process trots att alla betonade att den var be-
fängd. Kanske är det ett bevis på brist av engagemang eller tid. Vad händer när nya flyttar in i 
ekobyn som inte har historiken med sig och därmed inte heller toleransen?  

Det finns risk för att ekobyn splittras mellan nya och etablerade boende, det vill säga att 
nya odlar en gemenskap på basis av familjesituation med barn och de etablerade på basis av 
historiken. Gilman (1991) menar att det tar tid att utveckla sociala system och att de aldrig blir 
klara. Problemet är att nöjdheten kan resultera i att de etablerade boende inte ser vikten i att 
förändra de sociala systemen som exempelvis trädprocessen när nya boende tillkommer. Det 
är såsom Gilman (1991) påstår om visionen, att den måste anpassas efter de boende och likaså 
är det med de sociala systemen. Såväl en ekoby som sociala relationer är pågående processer 
och om det inses kan splittringen till viss del undvikas och Understenshöjden gynnas av att 
det kommer nya influenser till området. Det är trots allt de nyinflyttade som uppvisar en vilja 
att utveckla området. Däremot är det oundvikligt att de nyinflyttade kommer att ha en annan 
relation till varandra och en annan sammanhållning eftersom de redan har något gemensamt, 
barn. Vidare finns det risk för att de nyinflyttade kommer att ha svårt att anpassa sig till tole-
ransen i de sociala systemen då de beskriver processerna som ineffektiva, vilket inte vittnar 
om någon förståelse för toleransen. Det blir således en konflikt mellan det övriga samhällets 
jakt efter effektivitet och det demokratiska ineffektiva men toleranta sociala system som har 
utvecklats under årens lopp. Däremot betonar Martin & Åsa att de vill respektera det system 
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som utarbetas genom att göra saker som de annars inte ser någon vits med. Således finns det 
även tendenser till en annan utveckling. 
 
5.2 Ekobyn i det urbana  
Närheten till Stockholm har påverkat utvecklingen av det sociala livet i Understenshöjden. De 
aspekter av utvecklingen som diskuteras ovan kan härledas till dess geografiska position. Att 
det sociala livet tunnades ut kan till exempel förklaras med hänvisning till Mulder et. al. 
(2006) som menade att boende i intentional communities ersatte en form av sociala relationer 
med en annan. I Understenshöjden blev det däremot tvärtom, det vill säga att de boende hade 
andra sociala relationer i Stockholm som på så vis ersatte relationerna inom ekobyn. De hade 
kvar sina privata sociala liv sedan tidigare varav tiden inte räckte till för att engagera sig i 
ekobyn. Således blev de inte lika beroende av ekobyns sociala liv som boende i exempelvis en 
rural ekoby. En annan förklaring är att ekobyns närhet till Stockholm resulterade i att de bo-
ende flyttade dit på grund av dess unika geografiska position nära Stockholmstad och Nacka-
reservatet, och inte på grund av ekobykonceptet. Detta försvårade troligtvis arbetet med en 
gemensam vision då det resulterade i ett varierande miljöintresse i området. Byggprocessen 
var intensiv eftersom de inte hade mycket till val på grund av hotet om hantverkare men där-
efter försvann hotet, de återgick till sina privata sociala liv varav det gemensamma livet ebba-
des ut. Frågan är huruvida en stark vision hade kunnat ena Understenshöjden trots närheten 
till Stockholm? 
 Såväl Meijering et. al. (2007), Ergas (2010), Van Shyndel Kasper (2007) och Gilman 
(1991) betonar betydelsen av en gemensam vision i en ekoby i såväl en rural som en urban 
kontext. Däremot borde det vara viktigare i en urban kontext eftersom den är en del av det 
urbana samhället till skillnad från en rural ekoby som är ett avståndstagande bort från sam-
hället enligt Ergas (2010). Således finns det risk för att den urbana ekobyn såsom Brown 
(2002 i Meijering et. al. 2007) påpekar absorberas in i den urbana kulturen. Kanske är det vad 
som har hänt med Understenshöjden då de boende dels har sitt sociala liv i Stockholm och 
dels betonar att området är som vilket annat radhusområde. Därför blir en vision ytterst viktig 
i en urban ekoby i syfte att förhindra denna utveckling. I en rural ekoby är det enklare att vara 
trogen visionen och ideologin. Därtill krävs det mer hängivenhet att flytta till en rural ekoby, 
att mer eller mindre säga upp sitt tidigare sociala liv för ett annat. Mulder et. al. (2006) menar 
att detta är typiskt för intentional communities men således inte för Understenshöjden. Den 
hängivenheten finns inte, vilket återigen tyder på att de flyttade till Understenshöjden på 
grund av dess geografiska position. Således är det svårare att få till en gemensam vision i en 
urban ekoby dels då människor flyttar dit på grund av andra orsaker än ekobykonceptet och 
dels då det finns en risk för att absorberas av det urbana. Däremot kan det vara desto viktigare 
då Ergas (2010) påstår att urbana ekobyar påverkar omgivningen till att bli mer hållbar.  
 Det finns ingen vision i Understenshöjden och således ingen kollektiv handlingsplan att 
kommunicera hållbar utveckling till Stockholm. Att vara förändringen som eftersöks, som 
Ergas (2010) uttryckte det, är också att gå ett steg för långt. De boende gör inga aktiva eller 
medvetna handlingar bortsett från att berätta att de bor i en ekoby och på så vis sprida inform-
ation. Det är långt ifrån alla i ekobyn som delar denna information, vilket skulle vara det 
första och enklaste steget i att kommunicera hållbar utveckling till Stockholm. Således kan det 
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ifrågasättas huruvida Understenshöjden är ett exempel på den fjärde vågen av intentional 
communities. Kan det vara så att den absorbering som Brown nämner påverkar Understens-
höjdens ställning som intentional community, det vill säga att det fanns en vision och en in-
tention men att de försvann på grund av närheten till Stockholm? Viljan att flytta till en ekoby 
är av stor vikt för upprätthållandet av en gemensam vision, vilket saknades i Understenshöj-
den. Kanske kan det förklaras med de olika köerna vid byggtiden och den varierande graden 
av miljöintresse köerna emellan. Däremot finns det en stolthet över området då de boende 
använder begreppet ekoby i beskrivningen av Understenshöjden. Således fanns det kanske 
inte en intention att bo i en ekoby till en början men i efterhand har ekobykonceptet accepte-
ras. Därmed är det troligtvis inte absorberingen som har påverkat graden av intentional com-
munity. Understenshöjden var troligtvis inte karaktäristisk för en fjärde våg av intenional 
communities till att börja med på grund av närheten till Stockholm.    

Även om Meijering et. al. (2007), Ergas (2010), Van Shyndel Kasper (2007) och Gilman 
(1991) betonade vikten av en gemensam vision menar Mulder et. al. (2006) att det inte medför 
en hög livskvalitet för varken individen eller kollektivet, vilket skulle kunna förklara nöjdhet-
en bland de boende i Understenshöjden. Vidare redovisade Bilj (2010) för vikten av en kol-
lektiv liksom en individuell social hållbar utveckling. Kanske har Understenshöjden en stark 
individuell social hållbar utveckling eftersom de boende känner sig trygga i ekobyn, känner 
tillit till sina grannar, vet vilka de är samt har en viss gemenskap. Därtill medför närheten till 
Stockholm att de kan ha intressanta arbeten, ett privat socialt liv med vänner och släkt samt 
Stockholms nöjesutbud till förfogande. Den positiva individuella utvecklingen kan således ha 
skett på bekostnad av den kollektiva. Det vill säga att de har en svagare kollektiv social håll-
bar utveckling eftersom de inte har en vision, gemensamma värderingar eller en utökad regel-
bundenhet i det sociala livet på grund av närheten till Stockholm. Detta stärks av FIC som 
menar att ekobyar har en varierande grad av community. Det förklarar varför Kristina och Per 
mer eller mindre lever den kollektiva drömmen medan andra inte gör det, att det är en indivi-
duell utveckling. Således har Understenshöjden en svagare community än den som Meijering 
et. al. (2007) beskriver finns i en rural ekoby.  

Den svagare kollektiva utvecklingen har med närheten till staden att göra och skulle ha 
sett annorlunda ut i en rural kontext eftersom dessa ekobyar inte är lika beroende av staden 
som urbana. Meijering et. al. (2007) berättar hur rurala ekobyar karaktäriseras av bland annat 
självförsörjning och materiell enkelhet. Därmed är de inte lika beroende av det övriga sam-
hället som en urban ekoby är eftersom det till exempel inte är möjligt att vara självförsörjande 
i samma utsträckning. Detta är inte heller målet vilket är att kommunicera hållbar utveckling 
till omgivningen, enligt Ergas (2010). Om ekobyn är alltför alternativ kommer det vara svå-
rare att påverka omgivningen. Därtill är en självförsörjande ekoby mer beroende av dess med-
lemmar för att kunna vara självförsörjande, vilket troligtvis resulterar i en större gemenskap. I 
en urban ekoby har de boende olika arbeten varav de blir mer individualistiska eftersom de 
inte är beroende av varandra på samma sätt som i en rural ekoby. De har sina vänner, arbeten 
och fritidsaktiviteter. Det blir därför återigen desto viktigare med en gemensam vision i en 
urban ekoby. Således är det svårt att skapa en likadan community på landsbygden som i sta-
den då det finns andra förutsättningar och begränsningar. Däremot påpekar Ergas (2010) att 
en ekoby även är en del av staden och således kan forma staden samtidigt som den formas av 
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staden. Troligtvis formades Understenshöjden mer av Stockholm än vad den formade staden 
och således absorberades in i den urbana kulturen. Däremot har Stockholm kommit ikapp 
ekobyn inom olika miljöaspekter där Understenshöjden var i framkant. Därtill pratas det allt 
oftare om ekologiska byggen så kanske har Understenshöjden ändå format staden till viss del. 
De visade trots allt att det går att bygga en ekoby i Stockholm även om kanske graden av 
community är lägre än i en rural ekoby.    
      Det är inte enbart närheten till Stockholm som påverkade utvecklingen av det sociala livet 
i Understenshöjden utan även placeringen i Stockholm. Camilla illustrerade detta genom att 
ringa in det område hon ville flytta till på en karta över Stockholm. Både närheten till Stock-
holmsstad och naturen var viktigt inte enbart för Camilla utan för alla boende. Således påver-
kar även närheten till naturen hur ekobyn har utvecklats genom åren. Om det inte vore för 
kombinationen stad och natur hade området troligtvis inte varit lika attraktivt och därmed inte 
ökat så mycket i värde. Detta har påverkat vilka som idag kan flytta till området. Personer 
som har ett gediget miljöintresse och vill flytta till en ekoby kan inte packa ihop sina saker 
och flytta utan ett stort kapital på fickan. Däremot säger vikten av närheten till naturen lite om 
vilka som trots allt flyttar dit, det vill säga personer som anser att naturen är viktig.    
 Även utvecklingen av Stockholm har betydelse för utvecklingen av det sociala livet i 
ekobyn. Understenshöjden ligger i Stockholm och är därmed en del av staden. Således formas 
och omformas ekobyn av staden, likt Ergas (2010) påpekade. Understenshöjden påverkas av 
de trender som sker i staden såväl direkt, till exempel genom utbyggandet av idrottsplatsen 
precis intill, som indirekt, till exempel att de boende lever i Stockholm och på så vis är en del 
av den urbana kulturen. Det är kanske felaktigt att påstå att Understenshöjden absorberas av 
staden eftersom den är en del av staden. Den följer inte enbart dess puls, den är pulsen. Vidare 
håller Björkhagen på att förändras varav det kommer att påverka utvecklingen av ekobyn. Ett 
exempel är förändringen av idrottsplatsen som beskrivs som positivt bland barnfamiljerna 
men negativt bland de etablerade som bor intill, vilket kan påverka gemenskapen i ekobyn.  
   
5.3 En social hållbar stadsutveckling  
Ergas (2010) målar upp bilden av den urbana ekobyn som påverkar dess omgivning och dri-
ver staden mot en hållbar stadsutveckling. Detta överensstämmer inte med bilden av Under-
stenshöjden som har målats upp i denna undersökning. Det betyder däremot inte att Un-
derstenshöjdens utveckling av det sociala livet och således community inte är en inspirations-
källa till en hållbar stadsutveckling. Det finns mer i den urbana ekobyn än enbart dess kom-
munikation till det urbana samhället. Till exempel påstod Van Shyndel Kasper (2007) att bo-
ende i ett ekologiskt bostadsområde reproducerar en miljömedvetenhet, vilket de boende i 
Understenshöjden bekräftar då de uppger ha blivit mer miljömedvetna efter flytt. Således kan 
det innebära att om förutsättningar finns för ekologiska bostadsområden i Stockholm, likt Un-
derstenshöjden, kan staden höja sin miljömedvetenhet. Därutöver visar Understenshöjden att 
den kollektiva kontrollen reproducerar miljömedvetna handlingar, att de boende agerar på ett 
visst sätt för att rätta sig efter ledet. Vidare leder självförvaltningen till att de boende interage-
rar med varandra på en regelbunden basis och på så vis främjar en trygg miljö där alla känner 
alla. Däremot har Understenshöjden en lägre grad av community jämfört med de ekobyar som 
Ergas (2010) respektive Meijering et. al. (2007) undersökte.  
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Gilman (1991) menar att de sociala aspekterna som gemenskap och sammanhållning lig-
ger till grund för en lyckad ekoby och Trainer (1997) att community ligger till grund för en 
social hållbar utveckling. Det finns en gemenskap och en sammanhållning i Understenshöjden 
men frågan är huruvida graden av community är tillräcklig för att främja en social hållbar 
stadsutveckling. De boende känner alla, har tillit till alla, kan påverka de beslut som tas och 
känner sig trygga i området, vilket överensstämmer med Gilmans (1991) första punkt i defi-
nitionen av en ekoby. Det vill säga att alla individer bör ha kännedom om varandra och varje 
enskild individ bör kunna påverka de beslut som fattas. Således finns grunden för att bygga 
community i Understenshöjden. Därtill visar den tolerans som utvecklats under årens lopp på 
en förståelse för varandra. Relationerna i Understenshöjden har byggts kring vad Gilman 
(1991) påstår är en förutsättning för gemenskap och således community, det vill säga ömsesi-
dig förståelse, tillit och omtanke. Det är relativt få andra urbana bostadsområden och bostads-
hus där alla känner alla och som dessutom har en gemenskap. Således skulle Understenshöj-
den främja en social hållbar stadsutveckling i den mån att stadsbor skulle känna sig trygga och 
ha en ökad tillit till varandra, vilket skulle gynna staden som helhet. Därutöver skulle en de-
mokratisk styrelseform resultera i regelbundna möten och en känsla av att kunna påverka.  

Den demokratiska byggprocessen som kännetecknar Understenshöjden är otroligt unik 
och en inspiration till en social hållbar stadsutveckling. Det är under byggperioden som ge-
menskapen och det gemensamma livet i Understenshöjden skapades. De boende var involve-
rade i skapandet av området vilket utöver gemenskapen resulterar i en stolthet över såväl sina 
egna hem som området överlag. Därutöver är självförvaltningen av stor vikt för att upprätt-
hålla denna gemenskap och stolthet. Denna utveckling kan visa vägen för en stad där medbor-
garna i högre grad deltar i formandet av staden och tar hand om såväl den fysiska samt den 
sociala miljön som skapats.  

En social hållbar utveckling är en kollektiv såväl som individuell utveckling men i Un-
derstenshöjden är den individuella utvecklingen mer framträdande. Detta på grund av att Un-
derstenshöjden är en del av den urbana kulturen där individualism förespråkas. Därmed behö-
ver den kollektiva utvecklingen stärkas ytterligare men det är desto svårare att uppnå detta i 
en urban kontext. Kanske måste community i en urban kontext utvidgas till att omfatta andra 
sociala relationer i staden. Det vill säga att det inte enbart är gemenskapen i ekobyn som räk-
nas utan även de sociala relationerna de boende har runtomkring Stockholm. På så vis skulle 
staden som helhet stärkas om människor bodde i urbana ekobyar med en viss gemenskap samt 
hade sociala relationer till andra urbana ekobyar och människor runtomkring staden. Vidare 
visar nöjdheten på en social hållbar stadsutveckling så länge det inte sker på bekostnad av 
någon annans tillfredsställelse. Däremot är det ett problem att Understenshöjden har ökat så 
pass mycket i värde då det exkluderar ett stort antal människor. Förhoppningsvis kommer det 
ökade trycket att resultera i byggandet av flera urbana ekobyar i Stockholm så att fler männi-
skor kan inkluderas. Dessa skulle kunna byggas med varierande avstånd till Stockholmstad 
för att se hur långt den psykologiska närheten sträcker sig.  

Understenshöjden uppfyller Gilmans (1991) första samt andra punkt i definitionen av en 
ekoby. Den andra punkten uppnås eftersom Understenshöjden är en urban ekoby, det vill säga 
den har de funktioner som krävs för att de boende ska kunna leva ett normalt liv. Ett bostads-
område uppfyller förvisso enbart en funktion men eftersom den är placerad i en urban kontext 

23 
 



har de boende alla funktioner inom ett trettiominuters avstånd med tunnelbana eller cykel. 
Detta är en klar fördel jämfört med en rural ekoby. En urban ekoby kan verka för en social 
hållbar stadsutveckling då den kan använda befintliga system, funktioner och infrastruktur. I 
detta sammanhang bör Camillas citat återigen lyftas fram: Men om vi har de jobb vi har då 
måste vi liksom bo urbant miljömässigt… (Camilla). Dagens samhälle är i allra högsta grad av 
en urban karaktär och om samhället ska kunna omformas till att bli mer socialt hållbart bör 
urbana ekobyar bli ett inslag i staden. Alla kan inte flytta till rurala ekobyar för att bli själv-
försörjande bönder och på så vis verka för en social hållbar utveckling. Majoriteten av männi-
skor bor i städer och samhället är anpassat därefter med de livsstilar och arbeten som det med-
för. En social hållbar stadsutveckling kan inte omformas utifrån utan inifrån. Understenshöj-
den är långt ifrån den perfekta urbana ekobyn men ekobyar är en process och hittills finns det 
mycket inspiration att hämta framförallt från dess byggperiod och självförvaltning.    
 
 
6. SLUTSATS 
Inledningsvis ställdes tre frågeställningar som undersökningen har utgått ifrån. 1) Hur har det 
sociala livet i Understenshöjden utvecklats från dess att det byggdes 1995 och framåt? Det 
sociala livet med gemensamma middagar och aktiviteter har under årens lopp tunnats ut. Det 
var under den demokratiska byggprocessen som gemenskapen skapades och det kollektiva 
livet frodades. Det är idag den höga graden av självförvaltning som håller ihop de boende 
samt upprätthåller gemenskapen. Det fanns en vision om den kollektiva festen som har över-
gått i en besvikelse. Idag finns det ingen gemensam vision, vilket dels beror på det varierande 
miljöintresset bland de boende och dels på att den gamla visionen var för snäv. Däremot är de 
boende otroligt nöjda, vilket är positivt då det skapar välmående individer samtidigt som ne-
gativt då kollektivet och därmed Understenshöjdens utveckling hämmas. De etablerade bo-
ende ser inte ekobyn som en process till skillnad från de nyinflyttade som har idéer och vis-
ioner för Understenshöjden. Om gemenskapen inte anpassas efter ekobyns utveckling utan 
fortsätter att bygga på historiken kan ekobyn splittras mellan nyinflyttade och etablerade bo-
ende. Även om graden av community är lägre i Understenshöjden än i en rural ekoby är det 
ett område med tillräcklig gemenskap för att vara en föregångare i en social hållbar stadsut-
veckling.  
 2) Hur har närheten till Stockholm påverkat den sociala utvecklingen i Understenshöj-
den? Närheten till Stockholm har påverkat graden av community i Understenshöjden då de 
boende hade andra sociala relationer runtomkring Stockholm som ersatte relationerna inom 
ekobyn. Således fanns det inte tid till att engagera sig i ekobyn vilket hämmade dess utveckl-
ing. Därutöver fanns det ett varierande miljöintresse bland de som flyttade till Understenshöj-
den 1995, vilket försvårade arbetet med en gemensam vision eftersom det inte fanns en ge-
mensam utgångspunkt. Det avgörande vid flytt var inte ekobykonceptet utan Understenshöj-
dens geografiska position i Stockholm, det vill säga nära Stockholmsstad och Nackareserva-
tet. Vidare krävs det en större hängivenhet att flytta till en rural ekoby varav de boende i Un-
derstenshöjden inte är lika dedikerade visionen om en hållbar utveckling. Den urbana ekobyn 
är mer beroende av det urbana samhället samtidigt som de boende är mindre beroende av 
varandra. Detta har resulterat i en individuell utveckling på bekostnad av en kollektiv. Således 
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är det svårare att skapa en gemensam vision i en urban ekoby samtidigt som det är av större 
vikt för att inte absorberas av den urbana kulturen.  
 3) Kan Understenshöjdens utveckling som ekoby verka för en social hållbar stadsutveckl-
ing? Det finns några aspekter av Understenshöjdens utveckling som bör uppmärksammas. Till 
exempel att de boende reproducerar en miljömedvetenhet, vilket innebär att Stockholm skulle 
kunna höja medvetenheten bland dess invånare om förutsättningar för ett ekologiskt boende 
gavs. Den gemenskap som trots allt finns i ekobyn kan också främja en social hållbar stadsut-
veckling i den mån att stadsbor känner sig trygga i sitt närområde och har tillit till varandra. 
Självförvaltningen främjar denna gemenskap då de boende träffas på regelbunden basis. Vi-
dare är den demokratiska byggprocessen otroligt unik då de boende inte enbart är nöjda med 
sina hem och sitt bostadsområde utan även tar hand om närområdet. Dessutom medför själv-
förvaltningen en känsla av att kunna påverka området vilket är intressant ur ett demokratiskt 
perspektiv. Därmed skulle det vara av relevans för en social hållbar stadsutveckling att dju-
pare undersöka hur de demokratiska byggprocesserna skapar samt upprätthåller community. 
Det finns en del begränsningar såväl som fördelar med en ekoby i en urban kontext jämfört 
med en ekoby i en rural kontext. Denna uppsats har enbart tangerat relationen mellan dessa 
varav även detta är intressant för fortsatt forskning.  
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BILAGA 
 
FRÅGEGUIDE 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur många år har du bott här? 

a. Hur kommer det sig att du bor här i Understenshöjden? 
b. Vilka anledningar låg bakom flytten till Understenshöjden? 

3. Vilka bor i hushållet? 
4. Var kommer du ifrån? 
5. Vad har du för sysselsättning? 

a. Var ligger det? 
b. Hur tar du dig dit? 

6. Har du ett miljöengagemang/intresse? 
a. Hur skulle du beskriva det? 
b. Vilka frågor är du intresserad av? 

7. Hur många tror du är miljöintresserade/engagerade i området?  

Relationen till Stockholm 

1. Kan du berätta lite om din relation till Stockholm 
2. Vad du brukar göra i Stockholm stad? 

a. Vilka aktiviteter brukar du göra? 
b. Hur ofta är du utanför Understenshöjden? 

3. Finns det några platser i Stockholm som betyder mycket för dig? 
a. Vad/vilka/på vilket sätt? 

4. Vad har du (och din familj) för sociala kontakter utanför Understenshöjden? 
a. Vänner och släktingar? 
b. Skulle du säga att du har fler vänner inom eller utanför Understenshöjden? 

5. Om du träffar nya personer var skulle du säga att du bor någonstans?  
a. Skulle du säga att du bor i en ekoby? 

6. Skulle du kunna tänka dig att bo någon annanstans än här? 
a. Var/varför? 
b. Nära Stockholm? 

7. Vad är viktigt i val av boendeort för dig? 

Det sociala livet i Understenshöjden 

1. Kan du berätta lite om din uppfattning av det gemensamma livet i området 
a. Hur ser sammanhållningen ut? 
b. Vilka aktiviteter sker i området? 
c. Styrelsen/arbetsgrupper/arbetsdagar 
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2. Upplever du att man aktivt försöker skapa en gemenskap och sammanhållning?  
3. Hur skulle du beskriva din roll i Understenshöjden? 
4. Känner du att du kan påverka de beslut som tas? 
5. Vilken funktion har de gemensamma ytorna i området? 

a. Hur används dem? 
b. I vilken utsträckning? 

6. Vad har du för relation till dina grannar? 
a. Skiljer det sig från där du bodde innan? 
b. Önskar du att något vore annorlunda?  

7. Hur väl skulle du säga att du känner dina grannar? 
a. Umgås du med dina grannar? 
b. Hur ofta/i vilket syfte/vilka? 
c. Känner du till alla i området? 
d. Har du tillit till dina grannar? 
e. Om mjölken tar slut går du till grannen eller affären? 

8. Skulle du säga att det finns grupper i området? 
a. Förekommer det konflikter? 

9. Känner du dig trygg i området? 
a. Hur kommer det sig? 
b. Trygg miljö för barnen? 
c. Är det andra människor än de boende som rör sig i området? 

10. Upplever du att det finns gemensamma värderingar i området? 
a. Vilka/vilken? 

11. Upplever du att det finns gemensamma visioner? 
a. Vilka/vilken? 
b. Delar alla dessa visioner? 

12. Pratar ni om hållbar utveckling i området? 
13. Hur upplever du att det sociala livet har utvecklats genom åren? 

a. Blev det som du tänkt dig? 
b. Önskar du att någonting vore annorlunda? 

14. Hur vill du att området ska utvecklas? 

Ekobyn 

1. Hade du hört talas om begreppet ekoby innan du flyttad hit? 
2. Hur skulle du beskriva en ekoby? 
3. Hur kan Understenshöjden förbättras ekobymässigt? 
4. Hur viktigt är det för dig att bo i en ekoby/miljövänligt bostadsområde? 
5. Skulle du kunna tänka dig att bo i en annan ekoby? 

a. Varför/varför inte? 
b. Vilken? Var?  
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