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Ekobyn som försvann
När Åkesta ekoby var ny var mina föräldrar några 
av dem som fyllde den med förhoppningar om en 
rimligare värld. Men snart grodde sig osämjan i 
byn frodigare än plantorna på odlingslotterna. I 
dag är ingenting sig likt. Hur resonerar de som 
fortfarande bor kvar? 
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kunde vara som alla andra. I tonåren var jag 
däremot öppet kritisk till mina föräldrars 
livsval. Jag uppfattade mamma och pappa 
som präktiga i synen på sin flytt till Åkesta. 
Liknöjda. I ett utslag av pubertal trots ifrå-
gasatte jag under en period kraftigt deras 
beslut att bosätta sig där. Ett misslyckat 
projekt som är dyrt, jobbigt och långt från 
stan, skränade jag.
Hösten 2013 är det bara fem pion-

järhushåll av totalt 28 som fortfarande bor 
kvar. Däribland mina föräldrar. För inte så 
länge sedan fick Åkesta fortfarande kallas 
ekoby, men 2006 var det slut med det. Det 
var då kommunalt avlopp drogs in och van-
liga ”vattenslösande” klosetter av porslin er-
satte det tidigare systemet. Det sistnämnda 
bestod alltså av dubbla toaletter, en snålspo-
lande för urin och en mulltoa för avföring. 
Markbädden, genom vilken bybornas bad-, 
disk- och tvättvatten renades på biologisk 
väg, försvann också den.

JAG PROMENERAR ett par hus bort från huset 
jag växte upp i. Där bor Annika Palmborg 
och Björn Eriksson, vars jämnåriga son jag 
brukade leka med. När de i mitten på 80-ta-
let såg ett upprop i VLT om ett stormöte om 
en ekoby var de likt mina föräldrar sedan 
lång tid tillbaka engagerade i miljöfrågor. 
Precis som för Ingvar och hans familj var 
det tanken på bygemenskap och ett initierat 
miljötänk som lockade dem. När de till slut 
fick åka och titta på tomten bestod Åkesta 
mest av åker och enstaka gamla byggnader. 
Trots det blev det förtjusning vid första 
ögonkastet. I alla fall för en av dem.
–Då kände jag direkt – för jag är en sån där 

som känner – att här vill jag bo. Vi bestäm-
de oss direkt då: Det här skulle vi hoppa på, 
säger Annika.
–Fast så var det inte för mig, protesterar 

Björn.
–Det var ju mer att det var spännande. För 

23 år sedan så kunde man ju fortfarande 
hoppas på att sådana här bokomplex kunde 
göra skillnad.
Efter besöket på den tomma tomten drog 

de obligatoriska studiecirklarna igång. De 
var tänkta att svetsa samman de ekobyin-
tresserade och förkovra dem i bland annat 
odlandets konst, men enligt Björn var de 
ett nödvändigt ont - något de mest ”satt 
av”. Både han och Annika har växt upp på 
landet och kunde redan den biten. Hade 
varit involverade i miljörörelsen sedan 
kärnkraftsomröstningen.
Det säregna toalettsystemets uttåg ur 

lägenheten beskriver de som dubbelt, 

EN KLAR HÖSTDAG i slutet av september är 
Svartådalen som vackrast; med färggrann 
blandskog som kantar Skultunavägen och 
cykelbanan. På västra sidan om vägen ett 
sympatiskt, småkuperat jordbrukslandskap. 
Nere i dalgången flyter Svartåns vatten på 
sin väg mot Mälaren. När lokalbussen stan-
nat till går man långsamt uppför en brant 
backe, mot ett par klungor av rödmålade 
parhus som nuförtiden egentligen inte är 
mer än just det. Jag hälsar på hos Ingvar 
Graflund, som bor i ett av husen i den 
nedre ringen tillsammans med sin fru Elis-
abeth. Uppfarten är prydlig och välskött. 
Barnen utflugna sedan länge.
–Jag kommer ihåg första dagen när vi var 

här och tittade. Det var fantastiskt. Och sen 
att komma in här… ja, det var läckert, säger 
han och ler.
Ingvar Graflund sitter i den pastellfärgade 

vardagsrumssoffan och sveper med blicken 
över lägenheten. I 23 år har han och hans 
familj njutit av det generösa ljusinsläppet, 
de tjusiga naturmaterialen, odlingsmö-
jligheterna och den intilliggande skogen. 
Men i hans nöjda uppsyn vilar också för-
vissningen om att ha varit lite motvalls och 
trots det kommit ut helskinnad på andra 
sidan. De jobbiga åren är sedan länge förbi.
För honom och hans familj var det gemen-

skapen med andra och att få bo ekologiskt, 
i takt med naturen, som lockade dem till 
den nya ekobyn. Detta trots att det rörde 
sig om ett byggprojekt som många andra 
västeråsare betraktade med skepsis.
–Många tyckte att det var lite konstigt. Det 

skrevs ju lite lustigt om Åkesta; om det här 
dubbla toalettsystemet. I början kom det in 
folk i stora bussar och körde runt och tit-
tade på oss. Men det är ju så när det skrivs 
mycket, då blir det ett sånt intresse.                  

ENLIGT BOVERKETS definition från 1991 - året 
efter att Åkesta var färdigbyggt – ska en 
ekoby bland annat erbjuda invånarna 
mark för en ”icke obetydlig husbehovsod-
ling”, vatten från egen brunn, ett avlopp 
där exkrementerna tas om hand lokalt, 
och hus med låga energibehov. Allt detta 
uppfyllde den nybyggda ekobyn. Dessutom 
var ett av de viktigaste kriterierna att det 
finns ”en fungerande social gemenskap”. 
Tyvärr gjorde flera olyckliga faktorer att 
Åkestas uppsättning sociala gemenskaper 
tidigt sattes på prov. Grovt förenklat kan 
man säga att kombinationen av stigande 
huspriser och omkostnader och det tidiga 
90-talets bankkris ställde till det rejält för 
folks ekonomi, gjorde dem frustrerade och 

uppgivna. Många hade inte råd att bo kvar 
och försökte sälja. Men det var svårt.
Min mamma och pappa, sjuksköterska res-

pektive lärare till yrket, försakade en hel del 
för att ha råd att bo kvar i Åkesta under den 
ekonomiskt mest kärva tiden. Det har jag 
förstått i efterhand. Som liten reflekterade 
jag inte så värst mycket över det, förutom 
att jag ibland funderade på varför vi aldrig 
åkte utomlands och inte hade råd med en 
ny tv. Inte ens när jag i mellanstadiet vid ett 
tillfälle fick höra av en klasskamrat att vi i 
Åkesta minsann var ”så jävla fattiga” förstod 
jag hur det låg till. Att ekobyns dåliga 
ekonomi var vitt känd bland allmänheten, 
att det skrevs flitigt om det i lokalpressen, 
det hade jag ingen aning om.

Åkesta ekoby började byggas 1989 på en 
arrenderad åker norr om Västerås. Marken 
bestod enligt de geologiska undersöknin-
garna av morän- och lerjord, med inslag av 
silt. Normalradonmark. Pastoral, västman-
ländsk landsbygdsidyll runt knuten. Arke-
ologiska utgrävningar som gjordes några 
år efter byggnationen visade att människor 
bott i trakten sedan åtminstone yngre 

“Jag kommer ihåg för-
sta dagen när vi var 
här och tittade. Det var 
fantastiskt.” -Ingvar, veteran

bronsåldern. När min familj – som några 
av de första - flyttade dit från ett miljonpro-
gramsområde i Västerås var jag fyra år.  Se-
dan 70-talet var mina föräldrar engagerade 
i miljöfrågor och hade köpt ekologisk mat 
från en lokal bonde, men även själva odlat 
biodynamiskt på kolonilotten intill flerbost-
adshuset. I samband med att planerna på en 
ekoby i Västerås kom på tal första gången, 
i mitten på 80-talet, såg de en dokumentär 
på tv om hur enorma atlantångare fraktade 
västvärldens sopor till u-länder. Just det 
där, har jag förstått, var tungan på vågen för 
beslutet att flytta. Självklart ville de ge mig 
och mina syskon en bra uppväxt, vilket vi 
väl också fick.
Som barn hyste jag inga skarpa åsikter om 

mitt bostadsområde. Förutom när kompisar 
som hälsade på reagerade med allehanda 
lustifikationer över de dubbla toalettstolar-
na och det faktum att vissa bybor höll sig 
med höns och får. Då, möjligen, kunde jag 
skämmas en smula, och undra varför inte vi 

Febril aktivitet. Den första tiden präglades av en rusig nybyggaranda. Men det dröjde inte länge förrän en av grundpelarna i ekobyn, den 
sociala gemenskapen, sattes ur spel. Foto: Privat.



målning. Under flera år stod de negativa 
rubrikerna som spön i backen, och det 
var inte alltid rapporterna var helt sakliga. 
Styrelsen för bostadsrättsföreningen såg 
sig till och med vid ett tillfälle tvungen att 
skicka ut ett pressmeddelande med skarpa 
reprimander till redaktionerna på VLT och 
SR Västmanland.

MÅNGA ÅR SENARE flyttade ingenjörerna David 
och Lena Mauritzson till Åkesta. Det var 
ett par år efter att snurredasset Vera och 
Snålspolaren försvunnit från byn. De letade 
efter någonstans att bo i Västerås, eftersom 
de fått jobb där. Tidigare hade de bott i 
stockholmsförorten Vårberg och i Hall-
stahammar. För dem var det närheten till 
naturen som var viktigast.
–Att det var eko, det var väl kul. Men för 

oss var det här ett bra boende i första hand. 
Det är klart att det skulle vara himla gulligt 
att odla sina egna potatisar men vi har 
aldrig orkat göra det, säger David.
–Jag måste nog ändå lägga till - det klingar 

bra med mina pretentioner - jag nämner 
gärna att Åkesta byggdes som en ekoby, 
säger Lena och skrattar.
Men hur friktionslöst de mer nyblivna 

åkestaborna än ser på sitt hem, tycks inte 
omgivningen glömma så lätt. Björn Eriks-
son berättar:
–Jag var på något kalas nyligen och så satt 

det en kvinna mittemot mig. När jag sa att 
jag var från Åkesta så såg jag att hon tänkte, 
”hur kan man bo där”. Då tycker jag synd 
om folk, faktiskt. Att de inte förstår bättre.

även om de egentligen tycker att det är 
bekvämare i dag. Urintoaletten Snålspo-
laren, som enligt marknadsföringen ”får 
övriga toaletter att baxna”, höll inte tätt och 
luktade. Mulltoan för fekalier, av den nors-
ka tillverkaren döpt till snurredasset Vera, 
var tänkt att fungera som ett slags naturligt 
kretslopp. Avföringen skulle multna till 
jord i en behållare under jorden, och sedan 
användas på den egna täppan. Men ibland 
hann inte innehållet brytas ned tillräckligt 
fort för att tunnan skulle kunna tömmas.
–Det var ju mycket som var knepigt med 

de där mulltoaletterna, det var ju inte bra. 
Jag fick intrycket av att det snålades in i 
slutskedet av byggprocessen, säger Björn 
Eriksson.

MÅNGA MÅ HA tröttnat på mulltoaletterna vad 
det led. Men i själva verket kanske Åkesta 
slutade vara en ekoby redan kort efter att 
den stod färdig. Varje familj som flyttade 
in fick tillgång till 100-150 kvadratmeter 
odlingsyta. De generöst tilltagna lotterna 

som i början bildade ett välskött lapptäcke 
av potatisplantor, morötter, squash, rabar-
ber och vitkål, slutade de flesta att odla 
på efter bara några år. I dag är den stora, 
gemensamma odlingstomten inte mycket 
mer än en snårig skog av sly och förvildade 
vinbärs- och hallonbuskar. Varför? Annika 
Palmborg har sin förklaringsmodell.
–Det var för stora ytor, och skördarna blev 

jobbiga. Någon ska ju äta upp det också. 
Nej, det tröttnade jag på. Och det gjorde 
alla, säger hon.
När jag frågar Ingvar Graflund tror också 

han att storleken på lotterna spelade en vik-
tig roll i sammanhanget. Själv höll han ut 
i dryga decenniet, längre än många andra. 
Men till slut sade kroppen ifrån.
–Jag fick problem med ryggen. Sista 

gången jag tog upp potatisen här blev jag 
sjukskriven i en hel månad efter och gick på 
kryckor. Och min fru sa: ”nu får du sluta”, 
säger han och skrattar.
Ingvar är en av dem som har allra närmast 

till platsen där odlingslotterna ligger. Står 
man på hans och Elisabeths uppfart har 
man hela den igenväxta tomten framför 
sig, som ett monument av en svunnen tid. 
Han säger att han tycker att det ser ”väldigt 
trist ut”, men när kroppen inte vill längre 
är det svårt. För andra tog det geografiska 
avståndet på dryga 100 meter emot. Annika 
Palmborg och Björn Eriksson är inga 
undantag.
–Det är ju ett företag att ta på sig och gå 

dit bort och ta spadar och grejer med sig dit 

och ta spadar och grejer med sig hem. Det 
är ett motstånd, säger Björn.
Men något vemod i rösten går inte att 

spåra.
–Nej, tiden går och allt förändras hela 

tiden. Vi ångrar ingenting, säger han.
–Grönsaker är ju inte så dyrt att köpa fak-
tiskt. Att ägna massor med timmar åt något 
som man kan köpa…? Morötter säljs ju för 
fem kronor kilot, fortsätter Annika.
När jag pratar med Ingvar, Annika och 

Björn framträder att det sorgliga med Åke-
stas historia inte i första hand är misslyck-
andena på det ekologiska området. Snarare 
verkar det värsta ha varit de initiala sociala 
spänningarna som fördärvade samman-
hållningen. De underminerade bygemen-
skapen, ett av fundamenten i ekobyn.
–Det som var svårast var ju att människor, 

som vi lärt känna under första tiden och 
som vi fått bra kontakt med, över en natt 
kunde vara fiender och tyckte att man var 
världens gangster, säger Ingvar Graflund 
som satt i styrelsen under den perioden.
Björn Eriksson minns också.
–Många starka viljor och personligheter 

fanns i byn från början. Det fanns perioder 
där sakfrågor ledde till konflikter mellan 
grannar, som till och med kunde leda till att 
man slutade hälsa på varandra. Det gjorde 
att jag funderade på om det var här jag ville 
bo. 
I kölvattnet av att flera åkestabors ekonomi 

hårt ansattes och oenigheten om vad 
styrelsen skulle göra följde mediernas svart-

“För 23 år sedan så 
kunde man ju fort-
farande hoppas på att 
sådana här bokomplex 
kunde göra skillnad.”
-Björn, veteran

“Det är klart att det 
skulle vara himla gul-
ligt att odla sina egna 
potatisar men vi har 
aldrig orkat göra det.”
-David, nykomling



Rädslan för det ekologiska
Den politiska skepsisen var stor när de första 
ekobyarna kom på tapeten runt om i landet. I 
Åkesta utanför Västerås blev ekobyn av, trots 
politikernas tveksamhet.
–Jag kan ju inte säga att jag var någon
som ”sprang före med flaggan”. Men de 
fick ju pröva sina vingar, och det visade 
ju sig efteråt att det inte var färdigt, inte 
genomtänkt.
Orden är Anders Gerdins, f.d. kommun-

politiker för socialdemokraterna. Han 
var ordförande i Västerås stads bygg-
nadsnämnd när ekobyn Åkesta skulle 
byggas. Året var 1989 och den politiska 
oförståelsen inför syftet med en ekologisk 
by var närmast total, särskilt när det kom 
till kravet på egen brunn, markbädd och 
dubbla toaletter. Där var Västerås i och för 
sig inget undantag. Gerdin har i dag inga 
problem med att erkänna att han var djupt 
tveksam till projektet, kanske för att histo-
rien delvis gett honom rätt. Men vi börjar i 
en annan ände, drygt 30 år tillbaka i tiden.                                                  

I KÄRNKRAFTSOMRÖSTNINGEN 1980 gick so-
cialdemokraternas och folkpartiets paroll 
”avveckla kärnkraften, men med förnuft” 
segrande ur striden. I dag vet vi att det här i 
realiteten inneburit en faktisk fördubbling - 
enligt vissa till och med en tredubbling - av 
kärnenergianvändningen i Sverige. Men 
redan då fick de miljömedvetna känslan 
av att ha blivit snuvade på konfekten. I ett 
trollslag uppstod en desillusionerad gener-
ation aktivister i Sverige. Många människor 
började känna ett slags miljöpolitisk apati, 
att ingenting spelade någon roll längre. 
Men rätt så snart kunde trots allt ett spi-
rande motstånd mot handlingsförlamnin-
gen och uppgivenheten skönjas. Där och då 
skapades engagemanget som låg bakom de 
första ekobyarna. När Tuggelite i värm-
ländska Skåre och Solbyn utanför Lund såg 

dagens ljus var de ett svar på frågan ”vad 
ska vi ha istället för kärnkraften?”. Den nya 
gröna vågen var född.
I motsats till sina sjuttiotalsföregångare i 

den första vågen var de ”nya” gröna vågarna 
inställda på ett mer urbant liv. Därför 
byggdes både Tuggelite och Solbyn på ett 
inte alltför långt avstånd till tätorten. Men 
de nya ekologiska byarna togs till en början 
inte emot med någon större entusiasm i 
de kommunala korridorerna. Minst sagt. 
Fördomarna som kunde vädras vid den här 
tiden framstår i efterhand som uppseen-
deväckande.
Per G Berg är professor i hållbart boende 

vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 
och författare till boken Living dreams. 
Han vittnar om ”hårresande fördomar om 
hur människor levde och klädde sig”. Per 
G Berg drar paralleller till hur det var när 
den brittiska trädgårdsstadsrörelsen kom 
till Skandinavien i början av 1900-talet, och 
menar att det påminner om hur ekoby-
ivrarna blev bemötta på 80- och 90-talen. 
De styrande stirrade sig blinda på bilden av 
aktivisten, trots att det fanns representanter 

från alla samhällsskikt bland intressenterna.
–Man hade en bild av demonstration-

ståg, där det var väldigt många unga. De 
förknippades med gitarrspelade hippies, 
säger Per G Berg och fortsätter:
–Det fanns en sorts allmän oro över att det

här skulle bli allmänt förekommande. Man 
var uppriktigt orolig för att tekniken inte 
skulle hålla.

ÅKESTA UTANFÖR VÄSTERÅS var som sagt 
inget undantag. Brage Lundström, byns 
”pappa”, var vid slutet av 80-talet chef för 
Riksbyggen i Västmanland, men han satt 
också som ledamot i byggnadsnämnden 
för socialdemokraterna. När han dryftade 
sina tankar om en ekoby i Västerås stötte 
han omedelbart på patrull. Till att börja 
med från sina egna chefer på Riksbyggen i 
Stockholm. Enligt Brage Lundström fanns 
det vid tidpunkten ideologiska motsät-
tningar inom Riksbyggen. Mellan de inom 
företaget som hade folkrörelsebakgrund, 
som han själv, och andra som satte vinster-
na främst.
Men störst var ändå motståndet från hög-

sta hönset i nämnden, Anders Gerdin, vid 
tidpunkten en tung socialdemokrat inom 
Västerås stad. Han var inte bara ordförande 
i byggnadsnämnden, utan även i kommun-

ens bostadsbolag Mimer.
–Anders Gerdin blev ju rosenrasande,

det var det dummaste han hade hört. Han 
gjorde ju allt för att stoppa projektet, säger 
Brage Lundström.
Vice ordförande i byggnadsnämnden hette 

Ulla Persson. I dag har hon avancerat till 
kommunstyrelsens ordförande i Västerås 
stad. Via mejl bekräftar hon både sin egen, 
det dåvarande kommunalrådet Åke Hill-
mans och Anders Gerdins tveksamhet.
–Det var många som var väldigt skeptiska

både inom och utom partiet. Jag var nog 
också tveksam, mest till de urinseparerade 
toaletterna. Jag förstod inte hur de skulle 
fungera.
–Tror att både Åke och Anders hade

samma inställning till Åkestaprojektet och 
de var absolut inte ensamma, avslutar Ulla 
Persson.
När jag får tag i Anders Gerdin har han 

inget emot att prata om Åkesta, han har 
sedan länge lämnat politiken. Det första 
han berättar är en anekdot från projekter-
ingstiden, när Riksbyggen enligt honom 
avverkade en stor mängd skog på platsen 
innan man hade tillstånd. Han säger – inte 
utan sarkasm -  att det var intressant ”att 
miljövännerna skalade av skogen innan de 
hade tillträde”, som han uttrycker det. Men 

*Skribenten är uppvuxen i Åkesta ekoby.

varför detta motstånd mot ekobyn? Anders 
Gerdin förnekar att det skulle ha något med 
ekobyintressenterna själva att göra.
–Jag tyckte inte att det byggde på rätt gre-

jer. Det hade lika gärna kunnat anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. Vi hade ju 
en VA-anläggning i Skultuna som var dålig, 
och som behövde rustas upp, säger han.
Anders Gerdin är inte likgiltig inför 

åkestabornas öde. Att ekobyn genom åren 
haft det motigt med ekonomin och av-
loppstekniken känner han till, men säger att 
han inte hyser någon som helst skadeglädje 
för att han i vissa delar fick rätt. Brage 
Lundström har 23 år efter bygget inte något 
bra svar på varför Anders Gerdin var så 
fientligt inställd till hans ekoby.
–Det har jag aldrig försökt att ta reda på,

det kan finnas många motiv. Kanske tyckte 
han att det var ointressant? Jag misstänker 
att det där skulle kunna tänka sig bli ett 
intressantare projekt än de som Mimer höll 
på med, säger han.
Månne var tidsandan helt enkelt inte 

mogen?

MÅRTEN ARVIDSSON



De fatala faktorerna
Ekobyn i Åkesta utanför Västerås var resultatet av en kärnkraftskritisk 
opinion. 23 år senare är byn ett bostadsområde i mängden. Orsaker-
na stavas brådrask inför en bomässa, borgerlig politik och skev social 
sammanhållning.

- Förmodligen är det dåligt gjort på en del 
håll. Rent slarv skulle jag tro, säger Björn 
Eriksson.
Han flyttade in tillsammans med sin familj 

1990 när Åkesta ekoby var sprillans ny och 
drömmarna fortfarande intakta. Bara några 
år senare skulle förhoppningarna grusas. 
När folk började bråka med styrelsen om 
pengar, slutade odla på odlingslotterna och 
gnällde över mulltoaletterna var misslyck-
andet ett faktum. Förklaringarna till det är 
flera.
-I den andra generationens ekobyar skulle 

husen vara fina invändigt och utvändigt 
och ha ett fint ljus. Men man orkade inte 
med den ekonomiska biten, säger Per 
G Berg, professor i hållbart boende vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsa-
la. Han anger flera  skäl till att ekobyn i 
Åkesta, som han räknar till den “andra 
generationens ekobyar”, gick på pumpen. 
Paradoxalt nog var ekobyintressenternas 
glödande engagemang delskyldigt till fallet. 
I planeringen inför de tidiga ekobyarna var 
brukarinflytandet centralt, och de blivande 
åkestaborna puffade via studiecirklar på 

byggherren Riksbyggen att uppföra hus 
med hög kvalitet. Kombinationen av höga 
kostnader och påskyndandet av bygget in-
för byggmässan Bo 90 var förödande. Som 
lök på laxen ändrades samtidigt reglerna 
för statliga byggsubventioner. Det var i och 
med regeringen Bildts tillträde 1991 som 
alla bostadsbyggen plötsligt skulle betala sig 
själva, vilket i förlängningen ledde till ännu 
mer stegrande kostnader.
I förlängningen bildades djupa sprickor i 

den sociala sammanhållningen i Åkesta. 
Många av idealisterna tvingades fly fältet 
och istället flyttade människor utan större 
ekologiskt intresse in i de tomma lägen-
heterna. Viljan att odla sjönk i takt med att 
människor byttes ut, men även de ”gamla” 
Åkestaborna tröttnade snart på påtandet. 
2006 bytte man ut markbädden, den egna 
brunnen och de urinseparerade toaletterna 
mot kommunalt vatten- och avloppsystem.
Idealismen i byn hade luckrats upp så pass 
mycket att även Åkestas pionjärer tryckte 
på för en förändring på den fronten. Man 
tänkte på att lägenheterna någon gång ska 
säljas också, och att få är beredda att betala 

stora summor pengar för ett gammalt och 
dåligt fungerade avloppssystem. I dag håller 
ett av de allra sista ekobyfundamenten på 
att skrapas bort. Sedan ett par år tillbaka 
vill bostadsrättsföreningen i Åkesta göra 
om detaljplanen så att lägenheterna kan bli 
egna fastigheter istället för bara en gemen-
sam. Per G Berg ser trots allt pragmatiskt 
på de ”gamla” ekobyarnas misslyckande.
- Idealismen var inte förgäves men har fal-

nat hos de gamla projekten. De vill att man 
ska ha den billigaste energin, man ska till 
och med övergå till ägandebostäder. Folk 
får mer vanliga åsikter. Idealismen falnar 
och tunnas ut. Det är en mänsklig process 
och på ett sätt kan jag tycka att det är både 
naturligt och försvarbart, avslutar han.

MÅRTEN ARVIDSSON
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Under de tidiga idéseminarierna i början av kursen funderade jag länge och väl på vad jag 

ville göra för examensjobb. Till slut beslöt jag mig för att gräva där jag stod, och skriva något 

som jag kände att jag verkligen kunde gestalta och levandegöra på ett bra sätt. Jag slogs av 

hur lite jag själv reflekterat kring det ganska speciella bostadsområde jag växt upp i, en så 

kallad ekoby. Åkesta utanför Västerås. Att ämnet sedan dessutom innehöll en än intressantare 

aspekt – ekobyn ifråga är ingen ekoby längre i ordets rätta bemärkelse– gjorde mig uppriktigt 

nyfiken. Medveten om att mina föräldrar intagit den något präktiga positionen ”vi försökte i 

alla fall” i den här frågan ville jag ta reda på hur andra Åkestabor förhöll sig. Vad har de för 

tankar om åren som gått sedan de flyttade in? Är de stolta? Bittra? Pragmatiska? Jag beslöt 

mig för att skriva ett personligt reportage (konstigt vore väl annars?) om mina egna 

upplevelser kontra våra grannars, med tyngpunkt på de sistnämnda. Dessutom ville jag prata 

med några som flyttat till Åkesta efter att de sista ekobyresterna försvunnit. Grundfrågan i 

reportaget låter sig kanske formuleras på detta sätt: Hur resonerar människor i retrospektiv 

som lagt så mycket tid, engagemang och pengar (för det var dyrt) på något som senare skulle 

visa sig inte fungera? Min ambition är emellertid inte att ge ett glasklart svar på varför det 

blev som det blev i Åkesta, utan snarare är jag intresserad av hur folk som var med ”från 

början” funderar kring det som hänt och varför. 

Publiceringstankar 

Min tänkta publiceringskanal är en kulturtidskrift i vilken läsarna förväntar sig längre texter, 

som kanske ger dem nya perspektiv på tillvaron. Tidningen Vi eller Ordfront är två sådana 

exempel. För reportaget är kultursidorna i en dagstidning som till exempel DN eller SvD även 

de ett tänkbart val av publiceringskanal. Mitt tilltal i reportaget är av denna anledning 

berättande, tar sig tid, men serverar ändå läsaren portioner av spännande detaljer för att hålla 

hen intresserad läsningen ut. Faktaartikeln är mer åt nyhetshållet, fast kanske snarare mer 

initierad och djuplodande rapportering än vad som är gängse i dagspressen. Nyhetsmagasinet 

Fokus eller liknande vore där en tänkbar kund. En tidning med ett miljöperspektiv är för 

övrigt tänkbar för såväl reportaget som faktaartikeln. 
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Diskussion om vinkling etc 

Jag visste redan från början att reportagetexten skulle bli personlig. Något annat var inte 

aktuellt, givet den bakgrund jag har. Texten refererar genomgående till min person och hur 

jag själv tänkt på min tillvaro i ekobyn. Den utger sig inte för att vara något granskande, 

opartiskt skjutjärnsjobb, utan är en personlig betraktelse i journalistisk reportageform. Dock 

försöker jag hålla mig så neutral som möjligt inför mina intervjuobjekt, som ju delvis är 

människor jag haft nära inpå mig under en stor del av mitt liv. Vad gäller faktaartikeln 

tillfogar jag en fotnot längst ned med texten ”*Skribenten har själv växt upp i ekobyn 

Åkesta.” för att det inte ska framstå som att jag låtsas vara något jag inte är. Jag är medveten 

om att detta inte är helt oproblematiskt i just denna text, eftersom vissa kan tycka att en 

faktaartikel per definition ska vara objektiv. För det första är begreppet ”objektiv” väldigt 

problematiskt generellt, och för det andra menar jag att så inte måste vara fallet. Om vinkeln 

(i den här texten kommunpolitikernas motstånd mot ekobyar) bara är tillräckligt intressant får 

man utgå från det och låta läsintrycket styrkas av att skribenten har en personlig anknytning 

till ämnet. Men självklart ska detta öppet redovisas, där råder det inga tvivel. Har man som 

journalist på fötterna, så har man. Det ska tilläggas att valet av ämne för faktaartikeln har 

växlat än hit, än dit, vilket min handledare kan vittna om. Dessutom blev det en krönika 

istället för en nyhetsartikel som tredje och sista textgenre, detta beroende på att jag helt enkelt 

inte hade något nyhetsmässigt att bjussa på den här gången utan att det skulle kännas krystat. 

 

Citatkontroll 

Citatkontrollen har gått till på så sätt att samtliga som intervjuats och citeras i mina texter har 

fått chansen att läsa sina ”alster”. Alla utom en, Anders Gerdin, har tackat ja till erbjudandet, 

och jag har mejlat över citaten för korrigering. De som inte svarat inom några dagar skickar 

jag ett påminnelsemejl, men om de trots det inte svarar tar jag mig rätten att se citaten som 

godkända. De personer som jag intervjuat men som inte citerats har inte fått se någon text. 
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Researchen till min artikelserie består av följande: 

Det första jag gjorde var att begära ut alla handlingar som Västerås stad har på bygget av 

Åkesta ekoby, vilket bland annat innefattar korrespondens mellan byggherren och kommunen, 

arkitektens ritningar och kommunens inspektörs anteckningar från byggnationen. Även 

Svensk geologisk undersöknings anmärkningar medföljde. Den tämligen omfattande pdf som 

detta resulterade i ägnade jag en del tid åt att dammsuga, i jakt på intressanta detaljer och 

saker att krydda texterna med. 

 

Från Boverket begärde jag ut deras definition av ekobyar från 1991. Men även samtida 

dokument kring ekologiskt byggande efterfrågades från min sida - och tillhandahölls av 

myndigheten. 

 

Hemmavid gick jag igenom samtliga pärmar med tidningsutklipp, dokument och broschyrer 

rörande Åkesta som mina föräldrar samlat på sig genom åren. Detta var en otrolig skatt utan 

vilken jag inte hade kunnat genomföra arbetet på ett bra sätt. De tillförde en hel del krydda 

plus bildmaterial till artiklarna. 

 

Jag läste in mig på området byggekologi via boken med samma namn, Byggekologi av Varis 

Bokalders och Maria Block. Till inspiration tjänade Per G Bergs egen Living dreams. 

Djupintervjuer på vardera 1,5 timme genomförde jag med åkestaborna Annika Palmborg och 

Björn Eriksson (25 september), Ingvar Graflund (26 september) och paret Mauritzson (26 

september).  Vidare har jag gjort längre intervjuer på telefon med Anders Gerdin (s), gamle 

Riksbyggenchefen Brage Lundström och SLU- professor Per G Berg. Under intervjun med 

Per G Berg fick jag upp intresset för kommunpolitikernas skepsis mot ekobyprojektet, och jag 

fick ytterligare blodad tand när jag pratade med Brage Lundström, som vittnade om stort 

motstånd från nämndordförandens sida. 

 

Efter att ha begärt ut en förteckning över övriga ledamöter i Västerås stads byggnadsnämnd 

anno 1989 kontaktade jag samtliga för intervjuer: Carl Erik Fredman (s), Ulla Persson (s), 

Gunnel Prame (m), Gunnar Anger (c) samt Ann-Elise Winberg (fp). Den sistnämnda var 
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dessvärre insjuknad sedan länge och kunde inte ställa upp på en intervju. Ulla Persson var 

svåråtkomlig, då hon i dag arbetar som kommunstyrelsens ordförande i Västerås, en tung post 

inom socialdemokratin på kommunnivå då Västerås är landets femte största kommun. Hon 

ringde till slut upp - vid ett tillfälle då jag inte kunde genomföra intervjun - varför hon bad 

mig att ställa mina frågor via mejl istället. Jag gjorde detta och fick ett något blodfattigt, men 

ändå hyfsat informativt svar. 

 

Jag har även intervjuat den f.d. byggkonsult för Västerås stad, Per-Inge Nilsson, som var med 

och utformade detaljplanen för Åkesta. 

 

Fotografierna har jag tagit på plats i Åkesta samt hämtat från privata fotoalbum och privata 

broschyrer och dokument. 

 

Jag har inte fått anledning att använda mig särskilt mycket av kurslitteraturen under arbetet 

med min artikelserie. Men om jag ska nämna något så har Nils Hansons utläggning om att 

analysera källan varit till hjälp under arbetet med artikelserien. Avsnittet i Granskande 

journalistik handlar om vilka grunder en källa kan ha för att ställa upp. Det kan vara att rentvå 

sitt rykte, att smutskasta någon annan och så vidare. Därför ska man alltid tänka så innan man 

intervjuar någon. I övrigt har jag inte använt kurslitteraturen, om man bortser från att allmänt 

ha memorerat det viktigaste i Spelregler för press, radio och tv. 
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