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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund     

En fascinerande inriktning inom geografiämnet är för mig hur människans närområden och 

bebyggelse samt dess struktur förändras och utvecklas. Denna utveckling och struktur antas 

ofta följa någon typ av generell plan för hur sociala strukturer uppstår, återskapas och 

förändras. Dessa är ofta även relaterade till människors tankar och handlingar. Jag skulle vilja 

se till hur Lidingös tidigare befolknings, bofast eller icke bofast, tankar och handlingar är 

relaterade till hur Lidingös sociala struktur har uppstått och utvecklats till vad den är idag. 

Samt se hur invånarnas syn har påverkat förändringarna och utvecklingen som skett i detta 

område. Att miljön blev just Lidingö har med många olika faktorer att göra. Jag ska flytta till 

ön och det är intressant att kunna relatera till sin bostadsplats. Valet kunde utfallit på vilken 

kommun som helst, även Boden som är min födelseort hade varit intressant, men Lidingö 

fascinerar mig.  

       Själva idén till ämnet kom mycket för att jag alltid varit intresserad av ekonomi, 

företagsekonomi, som jag läst vissa kurser i. Kopplingen mellan mitt arbete och 

företagsekonomi ligger i att det för mig är ett sätt att ha klart för sig vad som händer runt 

omkring en, att ha framtidsplaner för att lyckas inom de flesta områden. Det finns många 

olika delar inom ekonomin som kopplas ihop med geografi. Varför landade exempelvis så 

många företag just här och hade det med vattnet och närheten, den rumsliga miljön att göra?  

       Stämmer bilden som utomstående har av Lidingö överens med bilden öns invånare har? 

Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan om min sambo är rik, den frågan känns 

verkligen underlig för mig. Alla på Lidingö är inte miljonärer, allra minst vi. Jag har funderat 

mycket över det. När folk frågar mig var jag ska flytta blir svaret hellre Stockholm än Lidingö 

för att slippa alla frågor. Jag skulle vilja veta varför det blivit så här och om det funnits en 

målsättning för detta och huruvida människorna på Lidingö strävat efter detta synsätt hos 

utomstående?  

 

1.2 Syfte     

Syftet med denna uppsats är att kunna visa på och förklara hur människors tankar och 

handlingar kan styra förändringar och utveckling av en bebyggelse i olika riktningar. Det 

tänkte jag uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

• Hur såg Lidingö ut för 100 år sedan och om dess bebyggelseutveckling följer en 

generell utveckling likt andra förorter till Stockholm? 
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• Går det att koppla Lidingös dåvarande befolknings handlingar och tankar om öns 

framtida bebyggelse- och befolkningsutveckling med den nuvarande strukturen och 

uppbyggnaden? 

• Varför har Lidingö en så hög klass på bebyggelsen och har man över tid strävat efter 

detta?  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer att koncentrera mig på att förklara just Lidingös utveckling med en möjlig 

koncentration på vissa bostadsområden. Jag kommer att dra vissa paralleller med andra 

stadsdelar och områden i Stockholm men dessa kommer av tids- och utrymmesskäl inte 

beskrivas grundligt utan bara beröras på ytan. Jag kommer att koncentrera mig på människors 

tankar och avgränsa mig mot myndigheternas perspektiv på utvecklingen.  

 

1.4 Material och metod      

Materialet kommer både från tryckt form, stadsarkivet, Internet samt från intervjuer. Jag har 

kontaktat stadsarkiveraren, stadsbiblioteket, Lidingö museum samt hembygdsföreningen. Jag 

har på Internet använt mig av vissa sökmotorer, Google och Altavista, som i första hand har 

hänvisat mig till Lidingö stads hemsida och länsmuseet där mycket fakta finns att tillhandagå. 

Det tryckta materialet kommer till största del från biblioteket, och dess ”lidingörum”, samt 

från museet som har en liten samling tryckta skrifter och Lidingö stadsarkiv ställer upp med 

material. Kontakt med hembygdsföreningen bidrog med namn på intresserade personer som 

upplevt denna utveckling och kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag har genom 

hembygdsföreningen fått kontakt med en kvinna och en man, båda med goda kunskaper om 

Lidingö. 

       Kvinnan, som vi kan kalla Gun, är född 1933 och har bott på Lidingö sedan hon gifte sig 

för 50 år sedan. Gun har före det haft sommarboende på ön samt släkt och familj på Lidingö. 

Gun är numera pensionerad och bor på Bo gärde på Lidingö. Hon har ett stort intresse för öns 

historia och har bland annat skrivit ett avsnitt av en skriftsamling för Lidingö 

hembygdsförening. Hon är barnbarn till byggmästaren och grundaren av Lidingö Villastad, 

Hjalmar Arwin.  

       Mannen, som vi kan kalla Sven, är född 1931 och flyttade till Lidingö samma år. Han 

flyttade till ön pga. föräldrarnas vilja att bo på landet, de flyttade till området Kyrkviken som 

var ett av de första att bebyggas på Lidingö. Svens far var agronom och därmed intresserad av 

jordbruk. Sven är numera pensionerad och bor tillsammans med sin fru i en lägenhet i 
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bostadsområdet Torsvik, på Lidingö. Sven har tidigare arbetat som jurist och ekonom inom 

finansbranschen. De har tillsammans 4 barn och 9 barnbarn efter drygt 50 års äktenskap, alla 

bor fortfarande kvar på Lidingö. Sven och hans fru disponerar även två mindre öar i 

skärgården där de tillbringar tid både under sommar och vinter.  

       Jag har ställt specifika frågor till Gun och Sven men även låtit dem tala fritt. Svens 

intervju tog plats öga mot öga medan Guns intervju genomfördes över telefon. Under dessa 

intervjuer gjorde jag anteckningar och hade ingen hjälp av inspelning. 

       När en uppsats som denna planeras görs en del medvetna eller omedvetna val. Metod rör 

medvetna och motiverade val, metoden handlar om att göra valen tydliga och ge trovärdighet. 

Det finns två olika typer av metodologi. En kvalitativ ansats, som använts i denna uppsats, 

berör handlingar, händelser, ord och bilder men inte siffror. Kvalitativ ansats är ett arbetssätt 

för kunskapsinhämtning. Exempel på inhämtningstekniker är intervjuer och arkivstudier som 

ger ett kvalitativt material. Båda dessa tekniker används i uppsatsen.1 Den kvalitativa ansatsen 

används för att se hur människors uppfattningar och föreställningar ser ut, vilket också 

efterfrågas i denna uppsats.  

       I arbetet har en abduktiv metod använts, där växlar arbetets gång mellan att utgå från 

empiri och teori. Man utgår från en teoretisk frågeställning, utifrån denna frågeställning 

samlas empiriskt material in, man bearbetar detta material som ger nya infallsvinklar och 

idéer och dessa leder till omprövade och nya frågeställningar. Som i sin tur leder till 

ytterligare nytt empiriskt material.2 

       Validitet syftar på det som är väsentlig i rapportens sammanhang medan reliabilitet syftar 

på att undersökningen sker på ett trovärdigt sätt. Författaren bör alltid sträva efter hög 

validitet och reliabilitet. Validitet betyder alltså att man använder rätt sak vid rätt tillfälle. 

Inom vetenskapen handlar validitet om att kunna uppge när och för vem resultaten är giltiga. 

       Reliabilitet betyder trovärdighet. Inga beslut kan tas om de byggs på undersökningar man 

inte kan lita på. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. Hög validitet förutsätter hög 

reliabilitet.3 

 

 

 

 

                                                
1 www.fek.uu.se 
2 Gren, Hallin. Kulturgeografi -en ämnesteoretisk introduktion, Några vetenskapliga grunder. Liber, Lund 2003.                     
3 www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 

http://www.fek.uu.se
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
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1.5 Disposition            

Jag har valt att under var underrubrik presentera den litteratur- och intervjubaserade 

resultatdelen efter varandra för att delarna ska kunna komplettera varandra och på bästa 

möjliga sätt beskriva Lidingös utveckling. Resultatet bör läsas med en bakomliggande tanke 

av att olika skeenden har olika betydelse för utvecklingen. Under var rubrik kommer en 

litteraturbaserad del som följs av en mer individuellt upplevd del. Dessa kommer på vissa 

ställen att komplettera varandra men kan även uppfattas som icke konsekventa. Detta är ett 

medvetet val för att visa på olika uppfattningar och tolkningar som kan finnas. 

       Under var kapitel beskrivs vilka faktorer som gjort Lidingö till vad det är idag. Hur 

människors handlingar på olika områden kunnat bidra till den framtida utvecklingen. 

Den allmänna historiken förklarar vad Lidingö är, och bebyggelsen varför det var, och är, ett 

populärt bosättningsställe. Viktiga skeenden förklarar olika faktorer som påverkat Lidingös 

utveckling starkt. Broar och järnväg har alltid varit centrala faktorer som bidragit till 

uppbyggnaden och industrialiseringen av Lidingö. Avsnittet beskriver intentionerna till att 

bygga dessa kommunikationsmedel. Även uppbyggnaden av Villastaden har varit ett mycket 

viktigt skeende för Lidingös historia. Här fanns en vilja att utveckla Lidingö från 

jordbrukssamhälle till en modern villastad. Näringar-avsnittet förklarar industriernas väg och 

inriktningar och Nutida bebyggelsen har för avsikt att kort beskriva nutida Lidingö. Var och 

ett av dessa avsnitt börjar med en del hämtad från litterära källor och följs av ett avsnitt 

baserat på intervjumaterial. Det sistnämnda vill ge en bild av den personliga uppfattningen 

hos några av invånarna på Lidingö och det får spegla den allmänna uppfattningen om Lidingös 

framväxt. 
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2. TEORIBAKGRUND  
 

Den teoribakgrund jag har valt att använda för mitt arbete är strukturell geografiteori. Det är 

en typ av teori som brukar kallas ”social theory” eller samhällsteorier.4 Inom den strukturella 

teorin riktas vikten mot hur sociala strukturer uppstår, återskapas och förändras och hur 

aktörers tankar och handlingar relateras dessa strukturer. Detta medför att människan som 

aktör skapar sociala strukturer, men utan att de får en egen avskild existens.5  

       En aktörs chans att göra eller icke göra något kallas för handlingsförmåga. Det finns en 

del olika sociala förhållanden som påverkar. Exempelvis ålder, genus, klass, utbildning eller 

etnisk bakgrund. För att kunna binda ihop dessa sociala förhållanden med geografisk 

ämnesteori måste vi lägga till den rumsliga aspekten. Man ger det rumsliga en speciell 

betydelse för vad människan som subjekt eller aktör kan göra. I  vårt vardagliga liv är vår 

förmåga att handla kopplad till omständigheter och förutsättningar i den rumsliga miljön. 

Detta visar sig i våra handlingar genom val av skola, bostad, arbete, butiker och restauranger. 

Dessa är relaterade till utbudet på en viss plats. Det finns ett samband mellan det sociala och 

det rumsliga som har betydelse för det sociala subjektets möjlighet att handla. Ett av 

problemen inom samhällsteori är i vilken omfattning människors handlingar styrs av 

samhälleliga sammansättningar eller deras fria vilja. Ett försök att lösa denna 

problemställning gjorde den engelska sociologen Anthony Giddens med sin 

struktureringsteori. Enligt honom ska sociala strukturer inte ses som fasta och avgörande för 

människors handlingar. Detta kan man kalla en strukturs dualitet och den grundas på att 

sociala strukturer bygger på och återskapas genom ett mänskligt samspel och de vardagliga 

handlingar som människor utför. Därför återges och förändras en struktur fortlöpande genom 

människans handlingar. Giddens teori väckte stort intresse hos kulturgeografer eftersom den 

gav tid och rum en egen betydelse för hur sociala strukturer genereras och återges.6 Giddens 

hävdar att tid och rum förbisetts inom samhällsteorin. Ett av de begrepp som Giddens 

använder för att fånga det rumsliga är lokal, lokal är inte bara en punkt i rummet utan även en 

miljö för social interaktion. 7Handlingar som genomförs i en rumslig miljö kan få 

konsekvenser i helt andra miljöer och kanske inte ens de man ämnat. I struktureringsteorin 

betraktas inte handling som en egen enhet med en bestämd avsikt eller slutpunkt, handling 

                                                
4 Åqvist, AC. Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, struktureringteorin. Studentlitteratur, Lund 1992. 
5 Gren, Hallin. Kulturgeografi-en ämnesteoretisk introduktion, Några vetenskapliga grunder. Liber, Lund 2003.                     
6 ibid. 
7Åqvist, AC. Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, struktureringteorin. Studentlitteratur, Lund 1992. 
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uppfattas istället som en fortlöpande process. Handlingen blir en benämning av vardagslivets 

aktiviteter. Avsikten eller slutpunkten för handlingar blir något som formas i en ständig 

process. Vi tänker på och har uppsikt över vårt eget och andras handlande, på rutin. En viktig 

del i handlandet är att människan alltid har ett val. Detta innebär att handlandet inte är någon 

kraft utanför individen. Med bakgrund i sin avsikt och sitt kunnande har individen alltid en 

valmöjlighet. Vår kunskap är limiterad och det finns ofta förutsättningar för vårt handlande 

som vi inte känner till. Detta innebär att vårt handlande kan få ett annorlunda resultat än det 

avsedda och konsekvenser som inte stämmer med våra avsikter. 8 

       I struktureringsteorin ses inte strukturer som en ovillkorlig ordning eller begränsande utan 

även möjliggörande och involverat i handlingen. I andra samband ges struktur ofta innebörden 

av ett påtagligt mönster av samhälleliga gemenskaper men i struktureringsteorin ges det mer 

innebörden av socialt system. Ett socialt system är i den här teorin en del som formas av 

social interaktion. De strukturella kännetecknen binder ihop tid och rum. En funktion i ett 

socialt system innebär både rättigheter och skyldigheter och det förändras hela tiden genom 

den sociala praktik som är knuten till den funktionen. 

       En stor del i handlandet är att individen alltid kunde agera annorlunda, gjort andra val, 

där ligger det en viss makt. Makt är inte alltid förenad med viljan att utöva den, den kan 

utövas utan vilja och avsikt. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Åqvist, AC. Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, struktureringteorin. Studentlitteratur, Lund 1992. 
9 ibid. 
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3. RESULTAT 

 

3.1 Allmän historik 

Avsnittet avser att beskriva Lidingö läge och historia. 

Lidingö ligger 15 minuter från Stockholm City och en knapp kilometer från fastlandet. Ön har 

en areal på 30,2 kvadratkilometer och invånarantalet ligger idag på 41 407.10 Man kan på 

gravfält och runskrifter från järnåldern och vikingatiden se att ön varit bebodd sedan 600-

talet. Lidingö ingick i Djursholms gods som ärvdes av ätten Banér i slutet av 1400-talet. 

Lidingö ägdes där efter av släkten under nära 300 år11 . Efter att Johan Banér åtdrog sig stora 

skulder i Paris såldes de 25 gårdarna som bildade Lidingö till förmögna ämbetsmän och 

borgare i Stockholm 1774.12 

 

3.2 Bebyggelse 

Detta avsnitt beskriver varför Lidingö blev ett så populärt bosättningsområde samt tankarna 

om området hos befolkningen. 

 

3.2.1 I litteraturen 

Vid slutet av 1700-talet då denna försäljning genomfördes började sommargäster uppskatta 

Lidingö för dess natursköna omgivning och närheten till den stora staden. 1800-talets borgare 

med ett finansiellt kapital började bygga sommarvillor på ön för att distansera sig från stadens 

industrier. Många av människorna som hyrde eller ägde sina sommarbostäder på Lidingö var 

välutbildade, välbärgade med ett sinne för affärer och det innebär att denna närhet till arbetet 

var en viktig del i valet för bosättningsplats. Vanligast var att markägaren byggde 

lägenhetshus som hyrdes ut över sommaren men det fanns även en stor skara som köpte sin 

tomtmark för sin sommarbosättning.13 För människor som längtade ut i naturen och som 

saknade kapital fanns alternativen kolonilott eller sportstuga. Sportstugan var ett av de bästa 

sätten att utnyttja möjligheterna till friluftsliv. Den erbjöd tid för vistelse på ön på såväl 

sommaren som vintern och kunde även byggas på stadigare grund så att den hade ett 

ekonomiskt värde även om man beslutade att lämna den. 14 Områdena som bebyggdes var i 

                                                
10 Lidingö faktiskt 2005. Maj 2005. Lidingö stad. 
11 http://www.user.bahnhof.se 
12 Lidingö museum. 
13 E, Forsgren. Lidingö-människor och miljöer, sommarön. Köping 1995. 
14 Villastäderna, No2 oktober 1923, Sportstugor. Lidingö Stadsarkiv, tryckt material 1906-1996, L1:2. 

http://www.user.bahnhof.se
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huvudsak strandtomter på den södra delen och runt Kyrkvikens stränder men senare även 

Trasthagen och Kottlasjön15 (se bilaga 1). 

 

3.2.2 I befolkningens tankar        

Sven berättar om när befolkningen kom till Lidingö i början av 1900-talet, då var Lidingö ett 

jordbrukssamhälle med stora fält och gårdar med djur. Lidingö slutade nästan vid Kyrkviken 

för det fanns varken belysning eller annan service längre bort. Även spårvagnstrafiken slutade 

vid Kyrkviken men det gick, med ett undantag, en busslinje ut på området. De ledande var 

medveten om att kollektivtrafik på ön var ett måste för att man skulle kunna locka folk dit. 

Spårvagnstrafiken startades 1908 av Lidingö Villastads Arwin. Vid den här tiden hade 

Lidingö ca 11 000 invånare och det hölls ganska konstant under en längre period. Lidingö var 

ett arbetarsamhälle uppbyggt av lantarbetare. Det fanns många stora gårdar som hade mycket 

djur, detta innebar att var gård också hade många arbetare beskriver Sven. 

       Sven menar att Lidingö senare fick ett flertal industrier, det tillverkades bland annat 

spisar, flygplan och lokomotiv. Det fanns även en hel del varv med båtindustri. Vid 

canadaradhusen fanns både ett varv och en brädgård. Området hade då en arbetarprägel fram 

till ca 1950-talet, radhusen var till för arbetare, men idag har radhusen fått andra hyresgäster 

som ofta är höginkomsttagare. Idag finns det inte direkt någon tillverkande industri längre 

men däremot mycket serviceinriktade företag med bland annat konferenslokaler. Detta är en 

tydlig profil för Lidingö. Mycket av den här nya företagsinriktningen har nog att göra med 

närheten till Stockholm. Förr fanns det mycket jordbruk men nu har nästan allt avvecklats och 

kvar finns bara ett på Elfvik. Sven berättar att det är Lidingö stad som håller i det, de har 

anställt en person som håller i jordbruket och där finns även en del djur.  

       Sven anser att Lidingö var ett enkelt samhälle men har nu blivit ”fint” och populärt, med 

avseende på den ökade efterfrågan. Denna utveckling har skapat en del förvåning hos 

Lidingöborna. En av lärarna som kom hit till ön trodde faktiskt att alla på Lidingö var 

miljonärer. Sven menar att många på Lidingö är välutbildade, när utbildningsnivån är hög 

bildar det ju en ingång till högre inkomster. Det fanns bra läroverk på Lidingö och det var ju 

nära till vad idag kallas för Universitetet och Tekniska Högskolan så utbildningsmöjligheterna 

var höga. Sven litar på att det runt hela världen finns områden för välbärgade, han menar att 

det av någon anledning blir så, efterfrågan påverkar prisnivån som ger en sorts av utsortering 

efter inkomst.  

                                                
15 Lidingö museum. 
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       Sven talar om att Torsviks flerfamiljshus har gått från att vara hyreslägenheter till 

bostadsrätter under de senaste åren, med start innan millenniumskiftet. Det är mycket positivt, 

helst ur en social synvinkel. Villkoren för att få köpa sin hyreslägenhet var mycket bra så även 

arbetare fick chansen. Arbetarna blev i stort sett miljonärer över natten. Alla kunde vara med 

om den här förändringen och den gav många en kapitalstadga, det är ju bäst om alla kan äga 

något anser Sven. Då köptes bostäderna för runt 7 000-8 000 kr/ kvadratmetern och nu måste 

man betala runt 30 000kr/ kvadratmetern. Lidingö har alltid varit samma Lidingö för de som 

växt upp här, barnen ser också Lidingö som det alltid varit. Klart att något alltid förändras 

men synen på Lidingö förändras mest för utomstående. Sven anser att Lidingö kan ses utifrån 

som ett rikemanssamhälle även om det även här finns en hel del fattiga.  

       Gun berättar att de boende hade många vänner här, det var nära till alla och det fanns 

många likasinnade, barnfamiljer. Det mesta var nybyggt och det kunde nog ha varit vilken 

bostadsort som helst. Det växte upp mycket bostäder på 50- och 60-talet. Det var mycket 

natur runt omkring, man kunde släppa ut barnen och man kunde lätt ta sig ut för att springa 

och åka skidor i en naturskön miljö. Det var nära till båt och sjö och det fanns en del hyggliga 

affärer så man kunde få tag i det man behövde utan att lämna ön. Gun menar att boendet på 

Lidingö har bidragit till att underlätta livet. 

       Sven anser att om man bodde som barnfamilj inne i staden ville många flytta till något 

mer lantligt. Sven säger att föräldrarna nog tyckte att Lidingö var en bra plats, man flyttade dit 

mycket för den lantliga miljöns skull. 

 

3.3 Viktiga skeenden i Lidingös utveckling 

Detta avsnitt beskriver hur olika företeelser bidrog till utbyggnaden och utvecklingen, samt 

viljan att utveckla Lidingö från jordbrukssamhälle till modern villastad. 

 

3.3.1 I Litteraturen 

Av väsentlig betydelse för Lidingös historia är året 1774 när ön inte längre står under 

slottsherren på Djursholms bestämmande, 1774 skedde ett paradigmskifte och utvecklingen 

drevs in på nya spår. Ännu ett paradigmskifte skedde 1906-1907 när förutsättningar för att 

Lidingö ska kunna förvandlas från en jordbruks- och nöjesö till en modern villastad.16 Lidingö 

hade sedan tidigare fasta jordbrukare och var under en längre period mjölkproducent för hela 

Stockholm.  

                                                
16 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995. 
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1906 bildades AB Lidingö Villastad. Herrgårdshemmanen köptes upp av företag som med 

Djursholm som förebild ville bygga upp villaförstäder till den bostadsdyra och ohälsosamma 

huvudstaden. Ett välplanerat villasamhälle skulle byggas upp och VD för företaget var 

Hjalmar Andersson, som senare tog familjenamnet Arwin. Arwin var Lidingös genom tiderna 

störste donator av mark. Arwin drev med egna medel en privat skola och han erbjöd sig, utan 

gensvar, att själv låta bygga den efterlängtade bron. Man kan nog räkna med att Lidingös 

egentliga tideräkning startade när Arwin grundade Trafikbolaget 1905. Året därpå kom hans 

storverk Villastaden. Att Trafikbolaget startades först har betydelse då Lidingös 

kommunikationer var mer än bristfälliga. För att kunna bygga en spirande villastad är 

kommunikationerna viktiga. Trafikbolagets verksamhet var garantin för Villastaden och 

Lidingös framtid. Arwin drog in jordbrukssamhället, Lidingö, i industrirevolutionen. Han 

byggde en villa var femte dag och gav ön elverk, pumpverk, gatubelysning och Sveriges 

första utomhusbad. Det växte upp villastäder på olika håll men inget riktigt som Arwins. Hans 

villastad blev mönsterbildande för andra villastäder för sin komfort och kompakthet. Man 

hade till och med Lidingö Villastad som föredöme i England.17  

       Man hade räknat med att tomtförsäljningen skulle ta sju år men utvecklingen gick snabbt 

och efter tre månader hade 111 tomter sålts. Under några år fördubblades folkmängden. Under 

1800-talet hade folkmängden sakta närmat sig 1000-stecket. År 1900 var invånarantalet 1319 

och steg med 50 personer per år de följande fem åren. 1906 steg antalet med 210, 1907 med 

453, 1908 med 546 och 1909 med 765. År 1910 var invånarantalet uppe i 4431 personer. Det 

var alltså bildningen av AB Lidingö Villastad 1906 som låg som grund till denna 

explosionsartade befolkningsökning.18  

       Hjalmar Arwins framgångar var inte glädjande för alla. I Svenska Dagbladet 23 

september 1909 citeras Stockholms drätselnämnd som anser att ”Stockholms stad ej har 

anledning att på något sätt underlätta Lidingöns utveckling, enär Lidingön med sina stora 

möjligheter skulle få ett betydligt försprång framför stadens nyförvärfade egendomar, såsom 

Enskede m fl.”. Stadsingenjörskontoret i Stockholm gläds inte heller och motsätter sig att 

kommunikationerna förbättras när man är rädd att ”personer och industriella anläggningar 

som betala skatt” skulle flytta från staden. 

       Vid denna tid ansågs det inte möjligt att upprätta en villastad med en blandad bebyggelse 

av arbetare och s.k. finare, välbärgat, folk. AB Lidingö Villastad och Arwin löste problemet 

                                                
17 J,Csantos. Vårt Lidingö nr 4,1991, den bortglömde jätten. Lidingö Stadsarkiv, tryckt material 1906-1996, 
L1:2. 
18 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995. 
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genom att med prissättning kunde vägleda kunderna till väl avgränsade områden med olika 

typer av bebyggelser. I Lidingö Villastads egendomar kunde man se fyra olika typområden, 

aristokratförstad, egnahemsförstad, sommarstugeförstad och kolonistugestad. Arwin tyckte att 

man på detta sätt kunde få alla samhällsklasser som kunder utan att den ena störde den andra 

på något vis.19 Det finns även tecken på att de ledande ville att ön skulle få en prägel av hög 

klass på att Arwin planerade alla bostäder efter välplanerade idéer där kåkstäder och 

snickerivillor avvisades. Man uppförde särskilda hus för de hantverkare och arbetare som 

skulle bygga upp Villastaden. Dessa idéer resulterade i de s.k. Canadaradhusen som var de 

första radhus som byggts i en villastad.20 Idealet för många var att ha sitt eget hus på sin egen 

tomt, skilt från grannar, men detta hade ett högt pris. Ett fristående hus måste bonas på alla 

sidor och tomten får inte vara för liten så att insynen blir besvärande, ledningar och vägar blir 

längre ju större tomterna är. Utvecklingen såg ut att gå mot ett mer sammanträngt boende där 

man kunde utnyttja vägar och ledningar så långt det var möjligt utan att ge upp tanken på 

särskiljande och individualitet. Personerna som startade Lidingö villastad provade gärna nya 

idéer i det mönstersamhälle de ville skapa. Att genom koncentrerat byggande hålla ned 

kostnaderna för de nya hemmen och att kunna erbjuda det bästa för överkomligt pris. De 

gynnade uppkomsten av små fristående hus genom att upplåta småtomter samtidigt som de 

provade det sammanbyggda enfamiljshusen. Den största oangelägenheten med radhusen var 

att tomten inte gick att göra större än bredden på husfasaden förutom hos de två yttersta 

husen. Lidingö villastad är troligtvis den enda av Stockholmstraktens trädgårdsstäder som 

likadana komplex av små, självständiga fastigheter bildats.21  

       Arwin gav specifika råd till tomtköparna för hur byggnader skulle uppföras på tomten. 

Arwin skriver ”Då en byggnad uppföres å en villatomt, bör redan från första spadtaget hänsyn 

tagas till tomtens framtida ordnande, dels emedan detta ur ekonomisk synpunkt är fördelaktigt 

och dels emedan åtskilliga anordningar för framtida trefnad nära nog omöjliggöras af 

försummelser i detta afseende.”22. När tomten bebyggs belamras den med byggnadsmaterial 

och liknande bråte vilket oroar Arwin ur en estetisk synpunkt. Arwin skriver som följer: 

”Under denna våldsamma behandling blifver tomtens ytvegetation totalt förstörd; där finnas 

exempelvis vackra mossmattor, lingonris […]. Märkas bör, att större delen af denna 

skadegörelse på naturen icke till något pris kan ersättas, och den del af skadan, som kan 
                                                
19 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995. 
20 http://www.lidingö.se[...]Villastadens+tillkomst 
21 Villastäderna, No2 oktober 1923,Radhusen i Lidingö villastad. Lidingö Stadsarkiv, tryckt material 1906-1996, 
L1:2. 
22 Andersson, H. Råd till tomköpare vid utförande af villabyggnader inom Lidingö villastad. Sid. 1. Lidingö 
Stadsarkiv, tryckt material 1906-1996, L1:2.  

http://www.liding�.se
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ersättas, åsamkar ägaren stora kostnader.”23 Senare i skriften av Arwin följer även tydliga råd 

om trädgård, avloppsledningar, grindar och flaggstång. Arwin sålde tomterna med 

totalentrepenad och skriver om kostnaderna detta medför: ”Den vanligaste orsaken till en 

villaegendoms fördyrande är de alltför ofta vidtagna ändringarna i byggnadens utförande. 

Detta blifver alltid kostsamt och är ofta ofördelaktigt för entreprenören, äfven om han genom 

högt pris söker hålla sig skadelös.”.24 

       AB Lidingö Villastad följdes av en rad olika verksamheter som vanligen uppkallades 

efter de områden de utnyttjade, Herserud, Islinge och Brevik Villastad var några av de företag 

som bildades mellan 1906 och 1907. Dessa bolag ansvarade bland annat för avlopp, 

vattentorn och infrastruktur som vi idag brukar se som kommunala uppgifter.25 

       Alla de människor som bosatt sig på ön under villastadens uppstigande var inte odelat 

förtjusta. Det lär bland annat under några år skett oenigheter mellan villaägarna och AB 

Norrvikens villastad. Vägar och vattenledningar fungerade inte som de skulle och elen var 

avstängd pga. stridigheter mellan villabolaget och elleverantören. Dessutom hade villabolaget 

kommit underfund med att tomterna de sålt i verkligheten var större än den första mätningen 

visat och man ville därför ha mer betalt av tomtägarna.26 När Lidingö villastads 

fastighetsägareförening hade sammanträde togs, enligt villaägarna, viktiga frågor om boendet 

på Lidingö upp. Villabolaget hade vid försäljningen av tomter lovat öppna platser som skulle 

stå till allmänhetens förfogande. Villastaden hade nu ignorerat det och sade nu sig ha planer 

på att bebygga samtliga tomter samt att bygga stora byggnadskomplex i villastadens centrala 

delar. Detta skapade stor ilska hos många Lidingöbor och på det visade många talare också 

under mötet. Byggnadskomplexen och den totala utbyggnaden skulle, enligt invånarna, bli i 

högsta grad oestetisk och ta bort allt intryck av trädgårdsstad som bolaget först utlovat. 

Lidingöborna irriterade sig också på indragningen av den befintliga tio-minuterstrafiken in till 

Stockholm. Många familjer hade bosatt sig på ön för dess öppna miljöer och 

kommunikationer, de kände sig nu lurade. Mötena resulterade ofta i att medlemmarna lade in 

en hemställan hos Villastaden med klagomål om bland annat bristen i kommunikationerna.27 

       Lidingö var under villastadsbolagens verksamhet tvungen att ta ställning till Stockholms 

stads planer på inkorporering, förenande. Den växande huvudstaden hade behov av marker för 
                                                
23 Andersson, H. Råd till tomköpare vid utförande af villabyggnader inom Lidingö villastad. Sid. 2 . Lidingö 
Stadsarkiv, tryckt material 1906-1996, L1:2. 
24 Andersson, H. Sid. 3. 
25 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995. 
26 Villastäderna, No2 oktober 1923,förhållandena i norrvikens villastad. Lidingö Stadsarkiv, tryckt material 
1906-1996, L1:2. 
27 Stockholms Dagblad 10-12-20,Lidingöbornas önskemål. Lidingö Stadsarkiv, tryckt material 1906-L1:1. 
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bostäder och industrier. Stockholms stadsfullmäktige beslutade 1908 att förhandla om 

inkorporering av Lidingö, Nacka, Bromma, Solna och Sundbyberg. Lindingöfullmäktige 

utsåg en nämnd för att klargöra Lidingös ståndpunkt och senare under 1909 avvisades alla 

planer på inkorporering från Lidingös sida. 

Man såg i Lidingö att det var helt enkelt nödvändigt att Lidingös villastäder behövde 

samordnas för att vissa frågor skulle kunna lösas. Lidingö var inte moget för att bli stad men 

köping var en bra lösning. Med detta kunde man utveckla gemensamma tillämpningar av 

bestämmelser som gällde byggnads-, brand- och hälsovårdsfrågor. Ansökan lämnades in och 

1910 blev Lidingö en av Sveriges största köping. 1910 motionerades i köpingens fullmäktige 

att Lidingö skulle söka inkorporering med Stockholm och 1922 gick man in med en skrivelse 

till Stockholms stadsfullmäktige. Orsaken till detta beror på en rad olika element. 

Efterkrigstiden grundade depression, storföretaget AGA friställde sina anställda, brobygget 

mellan ö och fastlandet blev dyrt och utdraget, kommunalskatten måste höjas och Lidingö 

blev en högskattekommun. Lidingö kunde locka Stockholm med industrimark med 

hamnmöjligheter och utbytet skulle därmed bli ömsesidigt. 1926 blev Lidingö stad och 

planerna på inkorporering dog ut.28 

       En annan viktig företeelse var färjorna, från början var enda sättet att nå Lidingö på med 

båt. Färjor fraktade människor som skulle göra sina dagsverken på Djursholm och även senare 

de välbärgade ämbetsmän och borgare som köpte upp gårdarna vid försäljningen 1774. Vid 

mitten av 1800-talet kom ytterligare en förbättring till kommunikation mellan ön och 

fastlandet. Ny teknik ökade förutsättningarna för enklare ångbåtstrafik, man ökade antalet 

bryggor och med täta turer fraktades stockholmarna fram och tillbaka mellan ö och fastland. 

Lidingö låg på ett sådant nära avstånd att fadern i familjen enkelt kunde pendla mellan 

sommarvillan och sitt arbete inne i staden vilket bidrog till öns popularitet. En ytterligare stark 

faktor som spelat in i utvecklingen av sommarön Lidingö är brobyggen som bland annat 1803 

tog plats mellan fastlandet som ökade åtkomsten till ön, den tillverkades av 5000 

timmerstockar från öns skogar, bron var på den tiden den längsta i landet. Bron förstördes av 

väder ett flertal gånger och efter 80 år var den uttjänad. Den nya bron stod klar 1883. Trafiken 

ökade och det ställde krav på en ny bro. 1906 sökte Arwin lov att bygga en bro, 1916 

startades broplanerna men bron blev aldrig färdig beroende strejker, leveransproblem och 

prisstegringar.1925 blev äntligen den nya bron invigd. Den var 837,4 m lång och 9,1 m bred, 

                                                
28 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995 
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den var längst i världen i sitt slag men även djupast. Den bro som finns på ön än idag stod klar 

1971. 

       Även järnväg kom, Lidingöbanan är en 9,2 km lång järnväg som går från Gåshaga brygga 

längst ut i öster, utmed södra delen och ut till fastlandet och Ropsten (se bilaga 1). Banan 

öppnades 1914 och var en del i utnyttjandet av Lidingö som badort och villastad. Drivande 

kraft bakom banan var bland annat Gustaf Dahlén, grundare av AGA, som behövde en 

järnväg för transport av arbetare och gods. Lidingö hade mellan åren 1907-1971 även en 

norrgående bana men denna lades ned för att ge plats åt den nya bron 1971.29  

 

3.3.2 I befolkningens tankar 

Gun berättar att Hjalmar Arwin var byggnadsmästare och ingenjör, han byggde villor i det 

som blev Djursholms villastad. Det växte upp villastäder runt hela Stockholm, mycket på 

grund av att det var stor bostadsbrist. Arwin blev intresserad av att själv bygga upp något 

liknande, planerna lät intressanta och ett lån beviljades. Därefter åkte han till Lidingö och 

köpte upp mark, ¼ av ön, mestadels runt Kyrkviken. Arwin var medveten om att 

kommunikationerna var viktiga för att människor skulle dras till ön så han byggde en 

spårvagn som gick ända fram till Kyrkviken. Arwin startade både ett trafikaktiebolag och ett 

villaaktiebolag, dessa var varandras stöttepelare och levde i symbios. Att han startade just 

aktiebolag var för att få ytterligare medel att fortsätta med att bygga en ny bro till Stockholm. 

Idéer om att även dra tåg genom tunnlar ända fram till Centralen men den idén gick inte 

igenom eftersom den ansågs vara allt för konstig. Arwin reste mycket och hade sett sådana tåg 

i Amerika, Frankrike och Tyskland. Gun beskriver att han var före sin tid. 

       Gun berättar att Arwin var bara några och 30 år när han satte igång och att han hade gjort 

noggranna kalkyler på att skulderna skulle kunna betalas tillbaka inom fem år om allt gick 

som det skulle. Det tog ca 10 månader. Arwin hade mycket bra medarbetare som han lärt 

känna från sin tid på Djursholm och de var nog en viktig del i framgången. Han var mycket 

noggrann när han planerade. Tomter såldes med totalentreprenad med arkitekt, byggherre och 

arbetare. Gun skildrar att villorna byggdes i nationalromantisk stil i sten och trä. 

       Sven menar att de som hade råd kunde ju köpa sin bostad. Det var en homogen blandning 

av människor, många läkare och andra akademiker. Det fanns ju en del områden som hade en 

arbetarklass, t.ex. i Torsvik där det fanns flera flerfamiljshus. I själva villastaden var det inte 

riktigt så. Värtaverket drog en hel del arbetare som många bodde i området Hjorthagen, som 

                                                
29 http://www.connex.info[...]1579.aspx 

http://www.connex.info
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ej tillhör Lidingö och är beläget på andra sidan bron. Under barndomen luktade det 

fruktansvärt där från verket men nu är mycket fint. Det är klart att den södra stranden huserar 

en hel del höginkomsttagare men även runt centrum. Går man enbart på ekonomin så, ja, vissa 

områden har högre priser men man såg det inte på det sättet under uppväxten. När barnen gick 

i skolan såg de exempelvis barnen från södra delen av ön som ”de som bor långt bort” och 

dessa personer har sagt att de ibland kunde känna sig utanför. Sven tror att Lidingöborna inte 

har någon direkt uppfattning om invånarna här på samma sätt som det antas att utomstående 

har ”fördomar”.  

       Gun anser att man får en litet kundurval om man enbart vänder sig till de rika. Om ett 

samhälle ska leva måste alla samhällsklasser finnas där. Gun anser att det var Arwins 

uppfattning. Han byggde bland annat radhus som var anpassade för arbetare. Men de stod 

länge tomma, ingen ville bo där, de sågs som ”statarlängor”. Det var inte olika 

bostadsområden för olika människor från början, det är en myt att det bara bodde rika i 

villastaden. Dit flyttade framförallt många kulturarbetare som lånade pengar till sin bostad. 

       Gun berättar att Arwin från början var den enda beslutsfattaren men att senare när 

Lidingö blev köping 1910 kom det flerbeslutsfattare in i bilden och arbetet blev tyngre.  Den 

nya kommunen såg helst att Lidingö skulle förbli enbart villasamhälle men det var inte 

Hjalmar Arwins mening. Han ansåg att ett samhälle behöver industrier och alla slags 

människor för att utvecklas. Han ansökte flera gånger om att få bygga en bro till Stockholm 

men fick nej av Stockholm stad. Man hade nyligen fått nej på sin förfrågan om Lidingö ville 

bli en del av Stockholm. Gun beskriver hur hon uppfattat Stockholms stads åsikt ”de på 

Lidingö är ju så sturska och vill klara sig själv!”, ”en privatperson ska inte ha sin egen bro!”. 

       Utvecklingen på Lidingö har nog följt en ganska generell mall. Det dök ju upp en hel del 

villastäder under förra sekelskiftet, då Stockholm stad var tvungen att lösa bostadsbristen i 

Stockholm. Lidingö klarade senare inte ekonomin med enbart villor så under 40-talet byggde 

man flerfamiljshus och det var nog också ganska generellt för villastäder. Gun bedömer att 

Lidingö är en typisk skärgårdsö och att det inte är vanligt i andra förorter. 

       Sven tror att Bromma, Djursholm och Danderyd har gemensamma punkter. De som vuxit 

upp på dessa platser stannar ofta där, likaså på Lidingö. Djursholm och Lidingö bildades på 

ett liknande sätt.  

       Sven förmodar att det har säkert betytt väldigt mycket för ön att bron finns, inget tvivel 

om det. Det har nog påverkat prisutvecklingen positivt, fler ville bosätta sig här när 

kommunikationerna förbättrades. Ingen har nog varit negativ mot brobygget. Alla bilköer 

försvann. Det var trafikstockningar till och från Lidingö, speciellt under rusningen. 
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Lidingöbanan går över den gamla bron men den börjar sjunka ner i havet. Under vintern får 

tåget köra väldigt försiktigt. 

       Lidingö har blivit en del av Stockholm. Östermalm och Lidingö har blivit ett distrikt på 

något sätt när det gäller akut- och brandförsvar samt församlingen. Stockholm och Lidingö 

samarbetar på många olika sätt men Lidingö är en egen kommun och Sven tror att ön troligen 

kommer förbli det. 

        Gun anser att det enda nya stora området är Gåshaga som byggts utan att 

kommunikationerna har tagits med i planeringen. Hon tror även att i andra områden har det 

snarare skett en förtätning av de områden som redan funnits.  

 

3.4 Näringar 

Industrier har alltid varit en viktig del i en ökad bebyggelse. Industrier skapar pengar, arbete 

och därmed befolkning. 

 

3.4.1 I litteraturen 

Lidingö var under en mycket lång tid ett jordbruksamhälle, försök att under 1700-talet starta 

en rad olika industrier tog plats men de misslyckades en efter en. Flera affärsidkare visade sitt 

intresse för etablering på Lidingö även i slutet av 1800-talet. Dessa idkare lyckades bättre och 

många riktigt stora företag har haft sitt säte på just Lidingö. Läget och vattentillgången 

intresserade småbåtsvarv och fartygsvarv men även andra industrier var intresserade på grund 

av tillgången på stora industritomter och möjligheten att få tillgång till en egen djuphamn. 

Öns kommunikationer på land var vid den här tidpunkten dåligt utbyggda och bron över till 

fastlandet var så dålig att det inte var många som vågade satsa på annat än en tomt vid vattnet 

för att få tillgång till en egen hamn. När villasamhällena började växa fram i början av 1900-

talet ville inte invånarna ha illaluktande fabriker runt knuten och många sanktioner startades 

för att förhindra nyetableringar. Invånarna fick ofta sin vilja igenom. Senare fanns det även 

riktlinjer för var industrier fick byggas så man kunde förhindra att hela kustremsan blev 

industritomter. 

       Lidingöindustrin som troligen är mest välkänt är Svenska AB Gasaccumulator, AGA, 

som grundades 1904 av Gustaf Dalén. Från början låg fabriken i Nacka men utbyggnader blev 

aktuella och Lidingö hade stora industritomter. Man fick även där nytta av de goda 

transportmöjligheterna och man kunde utföra testverksamhet av företagets fyrar. Gustaf 

Dahlén var en annan av de som starkt kämpade för en kommunikationsutbyggnad av ön. 
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AGA som tillverkade en lång rad olika produkter som exempelvis fyrar, svetsapparater, 

signalsystem, gasaccumulatorer, AGA-spisar, kristallmottagare, radioapparater, hjärt- och 

lungmaskiner.30 

       Lidingö hade i början 1900-talet stora planer på att bli något verkligen speciellt. 

Arkitekten Wilhelm Klemming hade planer på att uppföra ett hotell i form av en 28 våningar 

hög skyskrapa, innehållande en restaurang och över 300 rum. Klemming var övertygad om att 

en skyskrapa skulle vara bra reklam för hela ön och att alla skulle besöka ön för att se 

vidundret. Man ville bland annat att Lidingö skulle få Europas högsta byggnad och 

underjordiska järnvägar. Det sistnämnda blev senare verklighet som tunnelbanor. 31 

 

3.4.2 I befolkningens tankar 

Gun beskriver hur industrialismen med sina maskiner gjorde det mindre lämpligt för jordbruk 

i skärgårdsmiljö. Det blev olönsamt att vara bonde på Lidingö för landskapet var väldigt 

kuperat med små åkerlotter och beteslotter. Gun berättar att bönderna ibland måste åka mellan 

50 olika ställen.  

       Sven anser att det första här var jordbruket, historiskt tillbaka så var familjen Banér 

involverade i det. Att jordbruk startades här hade nog att göra med möjligheterna som jorden 

här gav. Viken (Kyrkviken) som gick långt in samt de öppna landskapen gav goda 

förutsättningar för jordbruk och djurhållning.  

       Dahlén startade AGA och att valet av plats hamnade på Lidingö handlade nog mycket om 

att han bodde där sedan tidigare och hela omstruktureringen i svensk industri. Man var 

diversierade och tillverkade allt från spisar till radioapparater. Man specialiserade sig senare 

på gas. Marken blev dyrare och därmed också lokalerna och det skrämde bort många 

industrier. Däremot satsar man mycket på serviceföretag idag som inte är lika känsliga för 

högre markkostnader. Mycket design, ingenjörsfirmor och konsulter har sin bas i sina villor 

på Lidingö. Konferens och turism sysselsätter många och det finns många båtvarv och 

marinor. Sven tror att lockelsen till ön för industrier kan också ha med det goda läget i 

förhållande till Stockholm och närheten till vatten som skapar goda förutsättningar för 

etablering av servicenäring.  

 

 

                                                
30 http://www.lansmuseum.a.se[...]knnr=0186  
31 Dagens Nyheter, 05-07-06.Stora utvidgningsplaner på Lidingön. Lidingö Stadsarkiv, tidningstryck Nr 1, 1906-
, L1:1. 

http://www.lansmuseum.a.se
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3.5 Nutida bebyggelse 

 

3.5.1 I litteraturen 

Kommunen var den första i länet att inrätta en dispositionsplan för bostadsområden med 

flerfamiljshus och på Torsviksplatån reste 1947 man trots motsättningar de första höghusen 

med sex våningar. Utländska arkitekter visade intresse för en modern stadsbebyggelse på ön 

men många Lidingöbor var kritiska och blivande slumområde nämndes. Men allt var inte 

negativt. Detta var de första egentliga hyreshusen som byggdes på Lidingö sedan 1920. Det 

ansågs att framtidens Lidingö inte bör avvika för mycket från öns tidiga villastadskaraktär och 

att fördelningen bör vara 50 % villabebyggelse och 30 % radhus och resten hyreshus. I 

fortsättningen kom Lidingös bebyggelse att vara beblandad med radhus, villor och hyreshus.32 

Idag är fördelningen ca 36 % villor och radhus.33  

 

3.5.2 I befolkningens tankar 

Sven berättar att hembygdsföreningen har litteratur om Lidingös bostadsområden sedan den 

startade 1931, 30 år efter de första flyttade hit. Många stadsbor ville flytta ut på landet. 

Utbyggnaden har nog vridit om ett litet sår för de invånare som vill bevara allt som det varit. 

Mycket runt om i samhället är idag stöpt i samma form. Gåshaga, är en sådan plats, där finns 

ingen variationsrikedom. Men samtidigt måste allt få en chans. Det tar minst 10 år för 

nybyggda områden att komma sig till rätta, smälta in och blomma upp. Lidingö är fortfarande 

en grön ö. Det finns tecken på att naturvårdområden även borde finnas på norra ön så att 

naturen skyddas med byggnadsstopp. Sven talar om att södra Sticklinge byggdes på ett orört 

skogsområde . 

       Gun säger att för 50 år sedan fanns inte exempelvis Näset. Det är många områden som 

tillkommit under åren. Områdena här blir väldigt karaktäristiska, man bygger gärna nya 

områden en bit bort från staden, det bildas enheter som små städer. Rudboda kom till på 60-

talet och jag har aldrig sett något så välplanerat. Husen är byggda i längor kring gårdar för 

gemenskap och trivsel.  Barnen får lätt att hitta till lekplatser utan trafik och handikappade 

kan ta sig till affären själv. Gun anser att de vuxna har bra kommunikationer och nära till 

natur och friluftsliv. 

                                                
32 Forsgren, E. Lidingö-människor och miljöer, villastäderna. Köping 1995 
33 Lidingö faktiskt 2005. Maj 2005. Lidingö stad. 
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       Sven berättar att det funnits planer på att det nu skulle finnas 100 000 invånare här, att 

tunnelbanan skulle vara framdragen över ön och att hela skeppsholmen skulle bebyggas. Men 

Sven säger också att vi ju alla vet hur det brukar gå med sådana planer. 

Idrottsverksamheten på Lidingö är väl utvecklad. Lidingö har Bosön, Lidingöloppet, Lidingö 

runt och mycket annat som är välkänt. Lidingö har bestämt sig för att få en ”hälsoprofil”. Det 

finns många natursköna gångvägar, golfbana och många andra olika sätt att träna på vilket ger 

invånarna stora möjligheter menar Sven. 

 

3.6 Beskrivning av andra förorter till Stockholm 

För att på enklaste vis kunna beskriva Lidingös utveckling behöver man en bakgrundsbild av 

andra platsers utveckling, vilket dessa avsnitt visar. Kommunerna Bromma, Botkyrka och 

Danderyd beskrivs kort och ytligt. En del av kommunen Danderyd är Djursholm, Djursholm 

kommer hädanefter att nämnas allena med tanke på den historiska bakgrunden. 

 

3.6.1 Bromma      

Hela Bromma låg nära 150 m under havsytan när inlandsisen drog sig undan från 

stockholmstrakten för ca 10 000 år sedan. När inlandsisen försvinner början området som 

legat nedtryckt under den att återigen resa sig. Först steg södra Bromma som kännetecknas av 

bergig miljö och bildade en stor ö. Bromma var då utskärgård. Senare steg det mer flacka 

norra Bromma ur havet. Bromma blev en rik jordbruksbygd då under åren kring Kristi födelse 

och fram mot vikingatiden. Bromma hade då så pass stor befolkning att så många invånare 

troligen inte fanns på samma plats förrän mot slutet av 1800-talet. 

       Under medeltiden ägdes de flesta gårdarna i Bromma av katolska inrättningar i 

Stockholm. Under 1600-talet koncentrerades markinnehavet till några få stora större 

egendomar. 1787 öppnades en ny, viktig, väg igenom Bromma till Drottningholm. De två 

broarna längs den nya vägen har byggts om flera gånger. I sekelskiftet mellan 1700- och 

1800-talet började de stora egendomarna falla sönder. Rika Stockholmare köpte upp torp och 

gårdar för att använda dem till sommarnöjen och för att förse sig med jordbruksprodukter till 

det egna hemmet. 

       Under 1900-talet började Stockholm stad köpa upp de stora Brommagodsen för att bygga 

villastäder 1913. Redan tidigare, 1905 hade delar av Bromma på privat initiativ bebyggts med 

villor och ännu tidigare hade andra delar blivit ett industri- och bostadsområde som till stor 

del hade mycket dålig kvalitet. Den faktiska Bromma Trädgårdsstaden består av stadsdelarna 

Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet och Nockeby. Karaktäristiska för dessa är att de 
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är trädgårdsstäder och i stort sett endast består av enfamiljsvillor. De få flerbostadshus som 

finns i Trädgårdsstaden är byggda så att de ändrar inte karaktären av en trädgårdsstad. 

Villabebyggelsen i Bromma koncentrerades kring tre spårvagnslinjer, linje 11, 12 och 13. 

Varje linje gav grund till en villabebyggelse som ibland var uppblandad med 

småstugeområden och flerbostadsområden. När Stockholms stad planerade för 

villabebyggelsen i Bromma delades de införskaffade ägorna in i olika stadsdelar. Dessa 

bebyggdes från mitten av 1910-talet och fram till början av 1930-talet i vad man kan likna 

årsringarna på ett träd.34  

       Brommas första industri var Ulvsunda Fabrique med keramisk tillverkning runt 

sekelskiftet 1700-1800. Bromma och Sundbyberg hörde från början till varandra men skildes 

åt 1909 och Bromma inkorporerades med Stockholms stad 1916. Från 1950- och 1960 talen 

förtätades Bromma allt mer av hyreshusbebyggelse. Denna förtätning pågår ständigt men 

bebyggelsen av radhus och villor har nästan avstannat.35  Idag ligger vissa delar av Bromma 

på stockholmstraktens statuslista och nämns ofta i samma mening som Lidingö, Djursholm 

och Danderyd. Denna status kommer från fastighetspriserna och är i det stora okänd för 

stockholmare.  

       Ett av Brommas viktigaste kännetecken är flygplatsen som satt Bromma på världskartan. 

Med sitt läge nära centrum är Stockholm-Bromma Airport den snabba flygplatsen. 

Miljökraven är extra hårda, bara de allra miljövänligaste och tystaste planen får landa så 

omgivningen inte störs. Flygverksamheten på Bromma startades 1936. Brommas omgivningar 

hade då bara spridd bebyggelse och ren landsbygd. 1956 började Bromma trafikeras med 

flygplan med jetmotorer, och då ökade bullerstörningarna i omgivningarna. 1962 flyttade 

utrikesflyget till Arlanda och inrikesflyget tog över Bromma. 1983 flyttades även 

inrikestrafiken till Arlanda efter krav på bättre miljö och säkerhet i Bromma. Mellan 1984 till 

1992 var Bromma en idyllisk flygplats enbart skol- allmän och affärsflyg. Omgivningen 

beredde sig på att flygplatsen skulle stängas för flygtrafik 1996 och man började bygga i 

närheten av flygplatsen. Räddning för flygplatsen kom när regeringen 1992 beslutade att fri 

konkurrens skulle tillåtas i Sverige. 1992 sade riksdagens trafikutskott ja till inrikestrafik på 

Bromma.36 

 

 

                                                
34 http://www.dsv.su.se/~mad/Bromma.htm 
35 http://www.stockholm.se/templates[...] 
36 http://www.dsv.su.se/~mad/Bromma.htm 
 

http://www.dsv.su.se/~mad/Bromma.htm
http://www.stockholm.se/templates
http://www.dsv.su.se/~mad/Bromma.htm
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3.6.2 Danderyd 

Danderyd är beläget ca 1 mil norr om stockolm och är en av landets, till ytan, minsta 

kommuner med en areal på 28 kvadratkilometer. Man kan se spår av att människor vistats på 

platsen i 5 000 år gamla stenyxor. Danderyd var länge en del i Djurholmsgodset som ägdes av 

ätten Banér. Båttrafik var länge den enda kommunikationsförbindelsen med Stockholm, 1716 

stod den första flottbron klar och den fasta bron som byggdes 1826 stod kvar ända till 1950-

talet. En av förutsättningarna för tillkomsten för villastäderna i Danderyd var järnvägsbron 

som stod klar 1885. 1889 startade Henrik Palme Tomt- och Villabolaget Djursholm AB som 

köpte upp det som var kvar av Djursholmsgodset. Trädgårdsstaden präglar ständigt 

bebyggelsen i Danderyd som är en grönskande kommun med 30 000 invånare. Bostäderna i 

Danderyd är till drygt 50 % småhus. Kommunen består av fyra olika delar, Danderyd, 

Djursholm, Enebyberg och Stocksund.37 

 

3.6.3 Botkyrka 

Botkyrka ligger mellan Stockholm och Södertälje och dess angränsande kommuner är 

Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Salem. Kommunens yta ligger på 197 kvadratkilometer 

och har sju delar, Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta/Grönsta. Med 

sina drygt 100 nationaliteter bildar Botkyrka en av landets mest internationella kommuner. 

       Botkyrka tillhör det område som först befolkades i stockholmsområdet, det har bott 

människor här i över 7 000 år. Många arkeologiska fynd visar på att Botkyrka var tätbefolkat 

redan under förhistorisk tid. Just namnet Botkyrka började användas under medeltiden och det 

kommer från Sankt Botvid, martyr och skyddshelgon. Botkyrka har huserats av alla typer av 

människor, allt från egendomslösa statare till grevar och friherrar. Många av de gravhögar 

som finns i området tyder på monument över forntida stormän. 

       Många industrier har genom åren funnits i Botkyrka, bland annat tegelbruk, pappersbruk 

som senare integrerades med Stockholms sedeltryckeri. AB Separator förvärvade 1894 Hamra 

gård som är ett mycket gammalt lantbruk. Idag är Hamra gård DeLavals forskningscentrum. 

Separatorn, bruken och stambanan är några av orsakerna till att Tumba utvecklades till 

centralort och 1905 blev municipalsamhälle. Det fanns länge tankar om utbyggnad för 

Stockholms invånare i Botkyrka och förslag på bostadsbebyggelse i området lades fram1964. 

Exploateringen kunde börja 1965, invånarantalet var då 20 000. Från 1970 och följande år 

gick allt snabbt, flera nya bostadsområden växte fram längs tunnelbanan och de flesta 

                                                
37 http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page_307.aspx 

http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page_307.aspx
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områdena var färdigställda 1977. De består till största del av flerbostadshus och i de yttre 

delarna finns även småhus, villor och glesbygd. Det finns ca 31 000 bostäder i Botkyrka varav 

ca 20 000 är i flerbostadshus och ca 11 000 i småhus. Idag har Botkyrka ca 76 000 invånare 

och närmare en tredjedel av befolkningen är av helt olika kulturer. Medelålder ligger på 36,6 

år i jämförelse med rikets 41,0 år. Idag dominerar småföretagen i Botkyrkas näringsliv och de 

siktar på att profilera sig inom upplevelseindustrin med medieutbildningar, sportklubbar och 

cirkus.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 http://www.botkyrka.se/omkommunen/historia/ 

http://www.botkyrka.se/omkommunen/historia
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4. DISKUSSION                       
 
Jag måste erkänna att min syn jag hade av Lidingö ändrades när jag satte min fot på ön första 

gången. Jag hade en syn som de flesta utomstående har om platsen, fina människor och fina 

miljöer. De finns här, de fina människorna och miljöerna men i ett helt annat sammanhang. 

Det första som slog mig var känslan av ett mindre samhälle, Lidingö har fortfarande starka 

spår av det jordbruksamhälle det en gång varit. Det finns stora gröna områden om fält och 

bostadsområdena delas av lummiga partier. 

       Syftet med min uppsats var att visa på om människors tankar och handlingar kan styra 

förändringar och utveckling av en bebyggelse i olika riktningar. Slutsatsen är att de kan det i 

stor utsträckning och att en enda person kan skapa förändring. Jag frågade mig när jag 

startade detta, hur Lidingö såg ut för 100 år sedan och om dess bebyggelseutveckling följer en 

generell utveckling likt andra förorter till Stockholm. För drygt 100 år sedan hade Lidingö en 

helt annan profil, man odlade marken och många av de boende var inte fasta utan vistades 

enbart på ön under sommarperioden. Ön var en rekreationsplats för välbärgade stockholmare 

och många sommarvillor byggdes upp under denna period. Man kan tacka Hjalmar Arwin för 

att utvecklingen gick åt det håll där vi befinner oss idag. Arwins handlingar och därmed 

framgångar kan kopplas med de rumsliga förutsättningar och möjligheter Lidingö gav. 

Exempelvis den eftertraktade miljön, områdena med byggbar mark, industrimöjligheterna 

samt närheten till den stora staden. Arwin startade Trafikbolaget som bidrog starkt till öns 

kommunikationsförutsättningar och genom Villastaden till bebyggelsen. Dessa 

kommunikationsmedel bidrog till industrier och därmed resurser och arbetstillfällen. Lidingö 

villastad har haft ett stort inflytande på befolkningsökningen under början av 1900-talet då 

bostäder byggdes i en rasande takt samt att servicen byggdes ut. Arwin var även med under 

uppbyggnaden av Djursholm och använde inspirationen härifrån för att satsa på Lidingö. 

Detta bidrog till att Lidingös byggnadsutveckling kan jämföras med Djursholms. Djursholm 

har en liknande placering, kommunikationsmöjlighet och en utveckling av landskapet som 

enkelt kan jämföras med Lidingö. Djursholm blev Villastad knappt 20 år innan Lidingö och 

var en förebild för öns utveckling. Även Brommas utveckling påminner om Lidingös, från 

början under landhöjningen var Bromma en skärgårdsö som profilerades av jordbruk. Mellan 

1700- och 1800 talet köpte Stockholmare upp gårdar i Bromma av samma anledning till att de 

gjorde det på Lidingö. Man ville ha rekreation på landsbygden och komma ifrån stadens 
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utsläpp. Stockholms stad köpte upp många av brommagodsen under början av 1900-talet och 

började bygga sin villastad på området 1913, tre år efter Arwin på Lidingö.  

       Bromma, Djursholm och Lidingö har på många punkter snarlika utseenden och brukar 

nämnas i samma andetag. Man kan därför tycka att jämförelsen inte är korrekt. Jag anser att 

om tre av Stockholms kommuner är så lika finns det en anledning till det. Anledningen till 

detta är att de grundades under samma tidsperiod med korta avstånd till varandra vilket 

medvetet eller omedvetet inspirerar utförandet. Vår handlingsförmåga kopplas till vår 

rumsliga position och påverkas av utbudet i detta rum. Även ålder, klass, utbildning och 

bakgrund har påverkat i detta fall. Arwin var med om uppbyggnaden i Djursholm och 

påverkades därför självklart av den . Alla sociala strukturer som uppstår återskapas genom ett 

mänskligt samspel och därför återges en struktur fortlöpande genom människans handlingar. 

Dessa handlingar har vi inte alltid full kontroll över när vår kunskap brister eller när vi inte är 

medvetna om förutsättningarna och det innebär att handlingar i ett rum kan påverka ett annat. 

       Utvecklingen i Botkyrka kunde mycket väl ha fått samma resultat som i tidigare nämnda 

kommuner men något hände på vägen. Botkyrka var bebott väldigt tidigt och under senare år 

bodde här grevar och stormän. Botkyrka har haft många imponerande industrier. Något beslut 

eller initiativ till att Botkyrka skulle bli villastad kom aldrig men tankarna om att Botkyrka 

skulle byggas ut för Stockholms invånare fanns alltid i bakgrunden och så sent som 1965 

startade byggnationerna. Från 1965 till idag har befolkningen i området stigit med nära 60 000 

personer. Jag drar slutsatsen att Botkyrkas utveckling tog en annan väg då uppbyggnaden tog 

plats 60 år senare än förutnämnda kommuner och att befolkningsökningen var så kraftig under 

en kort tid. Detta var miljonprojektens tid och höghus på höghus byggdes i området vilket 

ökade befolkningen snabbare än i villastäderna. Nu har Botkyrka en bit över 50 % 

flerbostadshus när Danderyd har småhus på samma procent. 

       Jag har även ställt mig frågan om man kan koppla Lidingös dåvarande befolknings 

handlingar och tankar om öns framtida bebyggelse- och befolkningsutveckling med den 

nuvarande strukturen och uppbyggnaden. Jag skulle svara absolut men svaret blev inte riktigt 

som jag tänkt mig. Stockholmarna flyttade till den grönskande skärgårdsön för ett 

miljöombyte, de byggde sina bostäder och njöt. Någonstans på vägen upptäckte även 

utomstående öns potential. Man kan nog påstå att Arwin var den enskilda person som fick 

igång öns utveckling. Man byggde hus på hus men utlovade samtidigt att öns grönska skulle 

behållas. Människor flyttade till ön och platsen blev eftertraktad. Man upptäckte efter en tid 

att villor inte skulle löna sig ekonomiskt så man började bygga flerfamiljshus och fler tomter 

skapades än vad tanken troligtvis var från början av bebyggelsen. Detta var inget problem tills 
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höghusen kom till ön under 40-talet. Invånarna oroade sig för det oestetiska intrycket dessa 

skulle ge. Så någon gång under denna period ändrades invånarnas vision av ön. Från ett 

lantligt samhälle till ett modernt. Skulle de första invånarna på ön se dagens struktur skulle en 

och annan tår fällas. På denna punkt kan man säga att Lidingös dåvarande befolknings 

handlingar och tankar om ön den framtida bebyggelse- och befolkningsutvecklingen inte 

överensstämmer med den nuvarande. Men man kan inte dra den slutsatsen så enkelt. 

Befolkningstrycket har ökat kraftigt och på många håll i länet har bebyggelsen fullkomligt 

exploderat av höghus och byggnader. Jämfört med dessa är Lidingö idylliskt. Samhället har i 

hela landet utvecklats och blivit modernt. Man kan inte fullt se till den dåvarande 

befolkningens tankar när dessa var i blindo. Man måste även se till att vi nu har facit i hand 

och man måste se till hur utvecklingen sett ut i resterande Sverige för att kunna svara. Jag tror 

att de tidiga Lidingöborna skulle vara mycket nöjda om de fick chansen att jämföra Lidingö 

med tätbebyggda områden och miljonprogram. Så slutsatsen jag dragit är att den dåvarande 

befolkningens tankar och handlingar kan kopplas mot den nutida strukturen när man också ser 

till landets övriga utveckling.  

       Att dela in människor och bebyggelse i olika klasser är alltid känsligt. Med klass i detta 

arbete har jag helt enkelt syftat på den ekonomiska delen. Att Lidingö, i detta hänseende, har 

en högre klass än många andra kommuner är tydligt och en del i mitt arbete var att ta redan på 

varför Lidingö har en så hög klass på bebyggelsen och om man under utvecklingen har strävat 

efter detta. Jag tror att redan under den tidiga perioden när de förmögna stockholmarna hittade 

till ön skapades en typ av situation där klassen redan var hög. När villastaden senare 

grundades fanns en del riktmärken för hur bebyggelsen skulle se ut och även då riktades 

samhället in på en högre klass. Att detta till stora delar bibehållits har till viss del att göra med 

att utbildning och arbete är viktigt för människorna på ön och detta medverkar till att 

inkomsterna blir högre och därmed också viljan till att göra tillvaron bra. Jag tror inte att de 

flesta Lidingöbor ser på ön som ett ”finare” samhälle men synen på ön för utomstående är 

obevekligen den. Här kan man se till människans handlingsförmåga och att det finns en del 

olika sociala förhållanden som påverkar denna, ålder, genus, klass, utbildning och bakgrund. 

Invånarnas sociala förhållanden är goda. Och en social status som denna har jag svårt att se 

varför man vill ändra. Jag är säker på att Lidingö har en relativt hög klass på sin bebyggelse 

men om man genomgående strävat efter detta är jag mindre säker på. I och med att man under 

årens gång hållit sig ifrån att delta i miljonprojekt och liknande har man fått en befolkning 

med en ekonomisk situation över medel men att det var målet för framtiden tro jag inte. En av 

de stora anledningarna till att Lidingö är så attraktivt är till stor del bostäderna, de är ofta 
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mycket vackra och välskötta och har därmed ett väldigt högt pris. En av anledningarna till att 

bostäderna fått en så stor betydelse för utvecklingen av samhället på Lidingö kopplar jag till 

Arwin. Han satte direktiv och regler för utseende och uppförande av villorna redan i början av 

byggandet och jag tror dessa levt kvar. Att han haft ett så stort inflytande på bostäderna tror 

jag har att göra med makt. Makt är något man inte behöver vara medveten om bara för att man 

utövar den, det är nog den bästa varianten.  

       För att nå fram till mitt resultat har jag använt mig av en del olika källor. De tryckta 

källorna, ser jag som mycket trovärda, dessa finns att få tillgång till i lidingörummet på 

Lidingö Bibliotek och Stadsarkivet. De sistnämndas material är vitt skilt, vissa källor har varit 

tidningsartiklar vilka man alltid måste ha en viss distans till. Internet är också det en källa som 

måste granskas kritiskt. Detta har jag gjort genom att jämföra olika källor för att komma fram 

till den mest korrekta slutsatsen. Intervjuerna jag fått utföra har varit till stor hjälp och 

inspiration. I ett arbete som detta anser jag att det är viktigt att få människors personliga 

upplevelser och det är vad dessa var. Gun och Sven har för mig berättat om sina upplevelser 

och åsikter. De är inga professorer utan har sina egna personliga berättelser. Jag anser att 

dessa kan räknas som tillförlitliga trots att man bör räkna med att små fel kan ha begåtts. 

Deras personliga berättelser och åsikter bör tas för just personliga. Jag har ställt en del 

förskrivna frågor till Gun och Sven men även låtit dem tala fritt. Svens intervju tog plats öga 

mot öga medan Guns intervju inträffade över telefon. Under dessa intervjuer gjorde jag 

anteckningar och hade ingen hjälp av inspelning vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet då 

missuppfattningar kan tar plats och misstolkningar kan göras av undersökaren.  

       Jag anser att Lidingös utveckling följer en linje likt en del andra kommuner i 

Stockholmsområdet och att denna i jämförelse med dessa kan anses generell. Den dåvarande 

befolkningens tankar och handlingar kan klart kopplas till den nuvarande strukturen. Man 

måste ha i åtanke att samhället att förändrats drastiskt på hundra år och att förändringen måste 

sättas i relation till de dåvarande kraven. Att Lidingö fått en högre klass än många andra 

kommuner kopplar jag till att områdena för hundra år sedan byggdes efter höga krav och att 

detta på senare tid ökat efterfrågan och därmed popularitet och prisnivåer. Jag tror snarare att 

man försökt bibehålla denna klass än att man eftersträvat den. 

     Jag anser att de slutsatser jag gjort i detta arbete mycket grundar sig på personliga åsikter 

och upplevelser vilket varierar mycket mellan olika individer. Detta ger en bild av Lidingö 

som även måste tolkas av var enskild individ. Jag anser att denna bild jag presenterar är 

relevant för frågeställningen samt att den har utrymme för egna tolkningar utöver mina. 

 



 29 

 

5. SAMMANFATTNING           
 
Bakgrunden till arbetet var att se hur människans miljö och bebyggelse samt dess 

sammansättning växlar och utvecklas, hur sociala strukturer uppstår, återskapas och förändras.  

Denna utveckling och struktur är ofta kopplad till människors tankar och handlingar. Jag ville 

se till hur människornas syn har påverkat förändringarna och utvecklingen som har skett i 

Lidingöområdet. Att jag valde just Lidingö beror på att jag flyttar till ön, Lidingö fascinerar 

mig och mitt intresse för ekonomi. Ekonomi handlar för mig om medvetenhet och att ha 

framtidsplaner.  

       Syftet med denna uppsats är att kunna visa på och förklara hur människors tankar och 

handlingar kan styra förändringar och utveckling av en bebyggelse i olika riktningar. För att 

kunna svara på detta har jag ställt mig frågorna: Hur Lidingö såg ut för 100 år sedan och om 

dess bebyggelseutveckling följer en generell utveckling likt andra förorter till Stockholm?, 

Går det att koppla Lidingös dåvarande befolknings handlingar och tankar om öns framtida 

bebyggelse- och befolkningsutveckling med den nuvarande strukturen och uppbyggnaden? 

och Varför har Lidingö en så hög klass på bebyggelsen, har man under utvecklingen strävat 

efter detta? Av tids- och utrymmessjäl har jag förklarat just Lidingös utveckling med en 

möjlig koncentration på vissa bostadsområden. Jag har även dragit vissa ytliga paralleller med 

andra stadsdelar och områden i Stockholm.  

       Materialet kommer från tryckt form, Internet samt från intervjuer. Jag har kontaktat 

stadsarkivarien, stadsbiblioteket, Lidingö museum samt hembygdsföreningen. Jag har på 

Internet använt mig av vissa sökmotorer, google och Altavista, som i första hand har hänvisat 

mig till de olika kommunernas hemsidor och länsmuseet där mycket fakta finns att 

tillhandagå. Det tryckta materialet kommer till från Lidingö bibliotek, från museet som har en 

liten samling tryckta skrifter samt Lidingö stadsarkiv som ställer upp med material. Jag har 

genom kontakt hembygdsföreningen fått intervjuer med en kvinna och en man, båda med 

goda kunskaper om Lidingö. 

       En metod för ett arbete handlar om att göra arbetsvalen tydliga och ge dem trovärdighet. 

En kvalitativ ansats används i denna uppsats och berör handlingar, händelser, ord och bilder. 

Inhämtningsteknikerna för dessa är här intervjuer och arkivstudier som ger ett kvalitativt 

material. En abduktiv metod har använts där arbetet växlar mellan att utgå från teori och 

empiri. 
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       Jag har valt att presentera mitt resultat med att under var rubrik presentera den litteratur- 

och intervjubaserade resultatdelen efter varandra för att delarna ska komplettera varandra och 

för jag anser att det är det bästa sättet att beskriva Lidingös utveckling. Under var kapitel vill 

jag beskriva faktorer som påverkat Lidingö. 

       En strukturell teoribakgrund har satts för mitt arbete. Inom den strukturella teorin ser man 

till sociala strukturer uppstår och förändras och hur aktörers handlingar relateras dessa 

strukturer. Individers möjlighet att göra eller icke göra något kallas för handlingsförmåga. I 

vardagslivet är vår handlingsförmåga alltid relaterad till rumsliga omständigheter. Handlingar 

som sker i en rumslig miljö kan få följder i helt andra miljöer och kanske inte ens i de man 

tänkt. I struktureringsteorin ses inte handling som en egen enhet med en bestämd avsikt eller 

slutpunkt, handling ses som en fortlöpande process. Med bakgrund i sin avsikt och sitt 

kunnande har individen alltid ett val. Vår kunskap är begränsad och det finns ofta 

förutsättningar för vårt handlande som vi inte känner till. 

       Lidingö ligger 15 minuter från Stockholm City och ca en km från Stockholms fastland. 

Lidingö ingick i Djursholms gods som ärvdes av ätten Banér i slutet av 1400-talet. Lidingö 

ägdes där efter av dem under nära 300 år men efter att Johan Banér åtdrog sig stora skulder i 

Paris såldes gårdarna som bildade Lidingö till förmögna ämbetsmän och borgare i Stockholm 

1774. Vid försäljningen började sommargäster uppskatta Lidingö för dess natursköna miljö 

och närheten till staden. 1800-talets borgare med kapital började bygga sommarvillor på ön 

för att hålla stadens dåliga miljö på avstånd. Lidingö var i början av 1900-talet var Lidingö ett 

jordbrukssamhälle med stora fält och gårdar med djur. Av viktig betydelse för Lidingös 

historia är året 1774 när ön inte längre står under slottsherren på Djursholms bestämmande, 

1774 skedde ett paradigmskifte och utvecklingen kom in på nya spår. Ännu ett paradigmskifte 

skedde 1906-1907 när förutsättningar kom för att Lidingö ska kunna förvandlas från en 

jordbruks- och nöjesö till en modern villastad. 1906 bildades AB Lidingö Villastad. Gårdar 

köptes upp av företag som med Djursholm som förebild ville bygga upp villaförstäder till 

huvudstaden. Ett välplanerat villasamhälle skulle byggas upp och VD för företaget var 

Hjalmar Andersson, som senare tog familjenamnet Arwin. År 1900 var invånarantalet 1319 

och steg med 50 personer per år de följande fem åren. 1906 steg antalet med 210, 1907 med 

453, 1908 med 546 och 1909 med 765. År 1910 var invånarantalet uppe i 4431 personer och 

det var bildningen av AB Lidingö Villastad 1906 som låg som grund till denna 

explosionsartade befolkningsökning. Lidingö var under villastadsbolagens verksamhet 

tvungen att ta ställning till Stockholms stads planer på inkorporering, förenande. Den växande 

huvudstaden hade behov av marker för bostäder och industrier. Stockholms stadsfullmäktige 
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beslutade 1908 att förhandla om inkorporering av Lidingö. 1909 avvisades alla planer på 

inkorporering från Lidingös sida. Lidingö låg på ett sådant nära avstånd att fadern i familjen 

enkelt kunde pendla mellan sommarvillan och sitt arbete inne i staden vilket bidrog till öns 

popularitet. En stark faktor som spelat in i utvecklingen av sommarön Lidingö är träbron som 

1803 byggdes mellan fastlandet som ökade åtkomsten till ön. Den bro som finns på ön än idag 

stod klar 1971. 

       Läget och vattentillgången på Lidingö intresserade småbåtsvarv och fartygsvarv men 

även andra industrier var intresserade på grund av tillgången på stora industritomter och 

möjligheten att få tillgång till en egen djuphamn. Man satsar mycket på service nu. På ön 

finns många designfirmor, ingenjörsfirmor och konsulter som har sina firmor i privata 

bostäder. Lockelsen till ön för industrier kan också ha med det bra läget i förhållande till 

Stockholm och närheten till vatten som skapar goda förutsättningar. Kommunen var den 

första i länet att inrätta en dispositionsplan för bostadsområden med flerfamiljshus och på 

Torsviksplatån reste 1947 man trots motsättningar de första höghusen med sex våningar. Det 

ansågs att framtidens Lidingö inte bör avvika allt för mycket från öns tidiga villastadskaraktär 

och att fördelningen bör vara 50 % villabebyggelse och 30 % radhus och resten hyreshus. I 

fortsättningen kom Lidingös bebyggelse att vara beblandad med radhus, villor och hyreshus. 

Nu är fördelningen ca 36 % villor och radhus.  

       I sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet började de stora egendomarna i 

stockholmsförorten Bromma falla sönder. Rika Stockholmare köpte upp torp och gårdar för 

att använda dem till sommarnöjen. Under 1900-talet började Stockholm stad köpa upp de 

stora Brommagodsen för att bygga villastäder 1913. Från 1950- och 1960 talen förtätades 

Bromma allt mer av hyreshusbebyggelse. Danderyd var länge en del i Djurholmsgodset som 

ägdes av ätten Banér. Båttrafik var länge den enda kommunikationsförbindelsen med 

Stockholm, 1716 stod den första flottbron klar och den fasta bron som byggdes 1826 stod 

kvar ända till 1950-talet. En av förutsättningarna för tillkomsten för villastäderna i Danderyd 

var järnvägsbron som stod klar 1885. 1889 startade Henrik Palme Tomt- och Villabolaget 

Djursholm AB som köpte upp det som var kvar av Djursholmsgodset. Botkyrka ligger mellan 

Stockholm och Södertälje och med sina drygt 100 nationaliteter bildar Botkyrka en av landets 

mest internationella kommuner. Botkyrka tillhör det område som först befolkades i 

stockholmsområdet men det fanns länge tankar om ytterligare utbyggnad för Stockholms 

invånare i Botkyrka och förslag på bostadsbebyggelse i området lades fram1964. 

Exploateringen kunde börja 1965, invånarantalet var då 20 000. Från 1970 och följande år 
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gick allt snabbt, flera nya bostadsområden växte fram längs tunnelbanan och de flesta 

områdena var färdigställda 1977, husen består till största del av flerbostadshus. 
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Bilaga II 
 
1 Namn: 
2 Födelseår/ålder: 
3 Bostadsområde: 
4 Yrke: 
5 Bott på Lidingö sedan, på område: 
 
6 Hur uppfattade du Lidingö som liten? (bebyggelse, invånare, miljö mm): 
 
7 Uppfattar du att detta har förändrats på något sätt till idag? När har denna förändring skett? 
Varför har denna förändring skett? 
 
8  Dina föräldrar, vad gjorde dom? 
 
9  Vad tror du de ansåg om Lidingö? 
 
10  1906 bildades Lidingö villastad. Vad vet du om detta? 
 
11  Man ville inteupprätta en villastad med blandad bebyggelse. Man upprättade olika 
bostadsområden och kunde med hjälp av prissättning vägleda kunderna till olika områden.  
Tycker du att detta visar sig än idag? Anses vissa bostadsområden hålla en högre klass? 
 
12  För utomstående innebär ofta Lidingö en plats som huserar välbärgade människor och 
stora hus. Alltså en plats med en typ av högre klass.  
Känner du nu igen denna syn? Vad tror du den beror på? Uppfattade du att den fanns i din 
barndom? Tror du att man genomgående under tiden arbetat för detta? 
 
13  Tror du att Lidingös utveckling följer någon generell mall? Har du genom tiderna lagt 
märke till någon skillnad mellan Lidingös utveckling och andra förorter till Stockholm? 
 
14  Det har genom tiderna funnits en hel del olika företag och industrier på ön. 
Tror du att det finns någon speciell anledning till detta? (öns uppbyggnad, öns läge mm) 
17  Har du några tankar kring öns bostadsområden? Har de genomgående sett ut som de gör 
idag? 
 
15  Lidingö fyller 100 år i år. Har du några tankar runt detta? Hur tror du att befolkningens 
tankar, önskemål och handlingar så ut för 100 år sedan? Såg man spår av dessa tankar under 
din barndom? 
 
16  Det har funnits en hel del olika kommunikationsmöjligheter mellan ön och fastlandet 
genom tiden. Bland annat ångbåtstrafik, en bro som invigdes 1925, en som invigdes 1971 
samt även Lidingöbanan som trafikerar ön. 
Vad tror du dessa har gjort för bebyggelsen och bosättningen av ön? Har du sett någon ökning 
eller liknande i samband med brobygget 1971? 
 
17 Kände du att det var skillnad på något sätt mellan Lidingö, Storstockholm och dess andra 
förorter? Känner du i så fall att det fortfarande är så? Om nej: När ändrades det? 

 
18 Har du några övriga synpunkter om Lidingö? 
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Bilaga III 
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