
recensioner  62

e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

Mikael Holmqvist: 
Djursholm – Sveriges 

ledarsamhälle, Atlan-
tis, 2015, 742 sidor, 

ISBN 978-91-73537-
72-8. 

recension 

Hur Elsa Beskows idyll 
Djursholm blev en 
konsekrati

Mikael Holmqvist har sammanställt ett 
material som baseras såväl på betraktel-
ser av och intervjuer med boende och ar-
betande på Djursholm under perioden 
2010–14 som på olika skrifter om och av 
djursholmare. Hans avsikt med studien 
är att få klarhet i vad som har gett detta 
samhälle dess särställning. Vad är det då 
som är så speciellt med Djursholm, frå-
gar han sig.

Det Djursholm han möter är finans-
världens prydliga och otroligt välskötta 
Djursholm, som glatt öppnar sina dör-
rar och hjärtan för honom. Han känner 
sig smickrad eftersom ett av Djursholms 
många gamla epitet just har varit inte-
gritet, men han verkar inte slås av tan-
ken att det kanske inte är samma Djurs-
holm som öppnar dörrarna nu och t o m 
låter honom komma in i sovrummen (så 
han kan se om sängarna där är lika dyra 
som sofforna i salongerna).

Utgångspunkten för hans analys 
bottnar i Bourdieus och Tocquevilles 
teorier om konsekrationskapital, att 
andligen upphöjas för att få legitimitet 
som ledare. I denna teoribildning anses 
detta uppnås främst genom social dis-
tansering och estetisk framtoning. Han 
tolkar således allt från Djursholms till-
blivelse med originella villor till dagens 
djursholmare som inte äter kakor offent-
ligt från perspektivet hur de har bidragit 
till att bygga Djursholms konsekrations-
kapital. Slutsatsen att Djursholm leder 
med sin aura och lyskraft, snarare än 
sina meriter, känns därför som en själv-
uppfyllande profetia. 

Svagheten i analysen är att han lå-
ter sig bländas av det rika och prydliga 

Djursholm han ser i dag för att förstå vad 
som har gjort Djursholm så speciellt. Av 
materialet han redovisar framgår dock 
att det finns en annan sida, vilken är de 
progressiva liberala intentionerna med 
bygget som ligger till grund för samhäl-
lets i vissa avseenden förvånande ka-
raktär och traditioner. Men tonvikten i 
boken ligger på den välpolerade ytan i 
dagens Djursholm snarare än samhällets 
ideologiska arv.

I grundaren Henrik Palmes Djurs-
holmsprojekt fanns en bärande idé, att 
bostaden på landet skulle kunna vara ett 
realistiskt möjligt mål för ett stort an-
tal människor, inte bara för de bäst be-
medlade. Och denna idé kom också att 
genomsyra den oelitistiska kultur som 
utvecklades på Djursholm, som hand-
lade om social integration snarare än 
distansering. Holmqvist noterar att på 
Djursholm är alla lika. Han tolkar detta 
som att på Djursholm är alla lika men 
utåt är man för mer. Men att behandla 
alla lika speglade snarare Henrik Palmes 
progressiva liberala ideal. Dessa ideal 
demonstrerades vidare av att flera barn-
hem förlades till Djursholm och att bar-
nen från barnhemmen själva vittnar om 
att de behandlades som likar av djurs-
holmarna. Varför skulle djursholmare 
ha brytt sig om föräldralösa barn om de 
främst var intresserade av att socialt dis-
tansera sig?

Alla pampiga stora villor är kanske 
det som är mest slående för en besökare 
i villastaden Djursholm, men det finns 
även mindre villor från såväl den tidi-
gare bebyggelsen som från den senare. 
Det som gjorde Djursholm unikt var 
egentligen inte att det var Sveriges ri-
kaste samhälle, utan snarare att det var 
Sveriges mest ojämlika samhälle just 
därför att det attraherade flera av landets 
allra rikaste familjer. Men trots detta 
höll djursholmarna ihop när socialde-
mokratin spreds över landet, och detta 
är intressant i sig. En fördom som där-
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för alltid har stört djursholmare är att 
folk tror att alla måste vara stenrika på 
Djursholm på grund av den höga medel-
inkomsten, vilket framkommer i inter-
vjuer. Men det är egentligen bristfälliga 
kunskaper i statistik som ligger bakom 
denna fördom, eftersom de inte har ta-
git variansen i beaktande och effekten 
av extremvärden på medelvärdet. Det 
är mot bakgrund av detta som Djurs-
holmsliberalismens specifika drag kan 
förstås, liksom den roll den kom att spela 
för Djursholms ställning i Sverige.

Har man inte den intellektuella och 
ideologiska bakgrunden till Djursholms-
bygget blir mycket av det material som 
Holmqvist redovisar motsägelsefullt. 
Detta eftersom Djursholm egentligen 
inte var avsett att bli ett statussamhälle 
från början, vilket hans analys förutsät-
ter; i stället är det något som det mer och 
mer kom att bli över tiden. Visst attrahe-
rade Djursholmsprojektet redan från 
början mer förmögna människor än vad 
grundarna hade haft för avsikt, men i 
Djursholmskulturen finns spår av social 
integration snarare än distansering.

Det faktum att han tolkar allt han 
ser som belägg för social distansering 
och estetisk upphöjelse blir ömsom pa-
rodiskt. Vi får veta att alla människor 
är vackra, smala, vältränade och socialt 
mycket aktiva. Alla hus och trädgårdar 
är prydliga och nyrenoverade. Det bjuds 
inte på några kakor när han besöker de 
djursholmska hemmen. Vidare betrak-
tar han hundbajset han ser, liksom att 
de anlitar hushålls- och trädgårdstjäns-
ter, som ett belägg för djursholmarnas 
sätt att bygga upp en aura genom att 
distansera sig från smuts. För att kulti-
vera sin estetiska upphöjdhet kan man 
inte befatta sig med sådana sysslor. Han 
säger vidare att trots att de har många 
barn distanserar de sig från sina barn av 
estetiska skäl, eftersom barns livlighet 
kan tolkas som oestetisk. Att det kan-
ske är svårt att hinna med allt om man 

jobbar 60–70 timmar i veckan ser han 
inte som den verkliga anledningen. Till 
och med inbrottstjuvarna beskriver han 
som estetiska. Elittjuvarna bidrar till att 
höja Djursholms status, och således bryr 
djursholmarna sig inte om inbrotten. 
(Jag undrar om han har verifierat denna 
hypotes med dem.)

Han ser att villorna spelar en mycket 
viktig roll i djursholmarnas liv, vilket han 
menar beror på att de har en viktig funk-
tion i konsekrationskapitalet. De har en 
egen identitet som utmärks av att man 
ofta säger att man bor i den ursprunglige 
ägarens villa, exempelvis Villa Ekman. 
Djursholmarna får därmed en känsla av 
att de förvaltar något unikt och speciellt, 
och de är måna om att bevara ursprung-
liga detaljer. På så sätt upphöjer miljön 
och ritualerna i dessa vackra villor män-
niskorna som bor där till en annan mo-
ralisk dimension genom ett estetiskt 
uttryck. Hans tes är att denna estetiska 
medvetenhet och moraliska upphöjdhet 
ger dem större legitimitet som ledare. 
Dock beskriver han inte människorna 
i allmänhet som osedvanligt moraliskt 
upphöjda i något annat avseende än att 
de lyckas hålla midjemåttet.

Att Djursholms särställning i det 
svenska samhället präglar och inspire-
rar människor som bor på Djursholm 
i dag, och att de på så vis får lyskraft av 
Djursholm, finns det ingen anledning 
att ifrågasätta. Men tesen att Djursholm 
alltid har handlat om att skapa en illu-
sion om ett idealsamhälle för de allra 
rikaste, rimmar illa med Holmqvists 
källor. Djursholm var tidigare befolkat 
av många arkitekter, konstnärer, intel-
lektuella, författare och vetenskapsmän, 
vilka snarare gav lyskraft till än fick lys-
kraft av Djursholm. 

Hans teorier stämmer kanske väl in 
med de människor han möter på Djurs-
holm i dag. Men hur representativa är 
de egentligen för de människor som gav 
Djursholm dess särställning? Av hans 
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källmaterial framkommer snarare hur 
olikt dagens Djursholm är det Djurs-
holm som gav Djursholm dess tvetydiga 
rykte. Kontrasten mellan gamla och nya 
djursholmare i boken är slående. 

Från intervjuer med de gamla djurs-
holmarna och även av hans källmaterial 
framkommer att djursholmarna var en 
betydligt brokigare skara både i ekono-
miskt och yrkesmässigt avseende innan 
en socialdemokratisk omfördelningspo-
litik drev ut de mindre bemedlade, gam-
la Djursholmsfamiljerna, som hade bott 
där i generationer och plötsligt skulle 
betala både fastighetsskatt och förmö-
genhetsskatt på sina kraftigt upptax-
erade villor, vilket intressant nog därför 
ledde till en ökad ekonomisk segregering 
och stratifiering bland boende i Stock-
holmsregionen. Alla genier och original 
är borta, som en gammal Djursholmsbo 
han intervjuade uttryckte saken. 

Det Djursholm Holmqvist beskriver 
i dag påminner mycket mer om den rike-
mansklubb som socialdemokratin alltid 
har beskyllt Djursholm för att vara. Men 
det är även intressant att notera hur det-
ta har påverkat Djursholmsborna och 
Djursholmskulturen. Av intervjuerna 
framstår gamla och nya djursholmare 
som motpoler.

Å ena sidan har vi den nye rastlöse 
djursholmaren med ett opersonligt hem, 
som upplever Djursholm som ett ställe 
av osäkra människor som ständigt jäm-
för sig med varandra. De känner inte si-
na grannar och många flyttar efter några 
år. Man har inget emot att bli intervjuad 
och anförtror att man inte känner sig 
riktigt hemma i Djursholm. Att man är 
som alla andra svenskar.

Å andra sidan finns den gamle 
djursholmaren, där familjen har bott på 
Djursholm i generationer och som be-
skriver sig som trygg i sig själv. Denne 
säger att Djursholm är esse non vivere –  i 
Djursholm visar man inte upp sig. Man 
behöver inte bära dyra märkeskläder el-

ler ha ny bil. Det går alldeles utmärkt att 
köra en 14 år gammal Volvo på Djurs-
holm. Djursholmare hjälper varandra 
och har god kontakt med sina grannar. 
Och helst vill man inte släppa in en fors-
kare i sitt hem eftersom man värnar den 
privata sfären. (Han redovisar att inte 
alla som han kontaktade ville bli inter-
vjuade). Man upplever att man har en 
annan värdegrund som gör att många 
djursholmare gifter sig med andra djurs-
holmare.

Den gamla kulturen av integritet 
och individualism skapade trygga män-
niskor som trivdes på Djursholm och 
inte upplevde att de behövde visa att de 
hade råd. Det var en kultur som växte 
fram när djursholmare var mer olika 
och illustrerar Djursholmsliberalismens 
särdrag. Det handlade om en social kod 
som gjorde att de trivdes tillsammans 
trots att de var så olika.

Så kanske är det för att den grupp 
som bor på Djursholm nu är så mycket 
mer ekonomiskt homogen som kultu-
ren har ändrats. De jämför sig och tävlar 
om att vara bäst just därför att de är så 
lika, medan de gamla djursholmarna var 
en mycket brokigare skara, och som alla 
vet: Man kan inte jämföra äpplen med 
päron. 

I boken nämns att motivet att flytta 
till Djursholm bland tidiga djursholma-
re var att få utrymme för sin individua-
litet. Det finns ingen källa i boken som 
stöder tesen att man flyttade dit för att 
manifestera sin höga status. Det handlar 
mer om att man värderar den integritet 
och det svängrum som Djursholm ger. 
Han tolkar vidare felaktigt uttrycket på 
Djursholm som social distansering och 
att bygga en aura av att vara speciell. Men 
man bor faktiskt på ett gods medan man 
bor i en stad. Således är det grammatiskt 
korrekt att säga i villastaden Djursholm 
men på Djursholm. Det speglar snarare 
det faktum att de gamla Djursholmar-
na mindes tiden när Djursholm var ett 
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gods. Det är mycket på Djursholm som 
i dag kan tyckas speciellt men som har en 
historisk förklaring.

Om hela Djursholmsprojektet hand-
lat om social distansering, estetisk upp-
höjelse och att vara speciell, varför i all 
sin dar handlar djursholmarna på Coop? 
(Att djursholmarna just handlar där är 
ett återkommande inslag i intervjuerna.) 
Men han följer inte upp denna tråd, vil-
ket han i sann poppersk anda borde ha 
gjort, eftersom det i så hög grad motsä-
ger hans hypotes om att alla handlingar 
motiverats av estetisk upphöjelse.

Förklaringen leder oss nämligen till 
det som gör Djursholmsliberalismen in-
tressant. Läser vi hans källor lär vi oss att 
Coop Djursholm är en av landets äldsta 
Konsumbutiker. De progressiva libera-
ler som grundade Djursholm var också 
föregångare inom kooperationen. 

Han citerar uttalandet att Djurs-
holm inte alls är socialdemokratiskt i 
förbigående, men detta är faktiskt pu-
delns kärna. Varför skulle socialdemo-
kratin ha tyckt så illa om en föregångare 
till folkhemmet som behandlar alla lika, 
även de sämst ställda som inte hade någ-
ra föräldrar eller anhöriga som kunde ta 
hand om dem?

Det finns en avgörande skillnad, 
och det är att jämlikheten och kollek-
tivismen på Djursholm hade en liberal 
värdegrund som inte bara tolererade 
men uppmuntrade individualism i den 
privata sfären. Medan socialdemokra-
tin byggde likadana hus byggde man på 
Djursholm mycket olika hus. Att man 
kunde samarbeta och starta ett koope-
rativ samtidigt som man gav individen 
integritet och maximalt ekonomiskt 
svängrum i den privata sfären, är det 
som utmärker Djursholmsliberalismen. 
Poängen är just separationen av den of-
fentliga och den privata sfären som upp-
rätthålls genom integritet. Jantelagen 
fick aldrig något fäste på Djursholm ef-
tersom djursholmarna värnade sin pri-

vata integritet och därför inte jämförde 
sig med varandra. Det bekom inte den 
gamle djursholmaren så mycket att Sve-
riges rikaste flyttade dit så länge som de 
inte var skrytsamma.

Det är just det faktum att progres-
siva liberala idéer från 1800-talet om ett 
individualistiskt idealsamhälle, där man 
njuter av kultur och natur utan likrikt-
ning, överlevde när jantelagens idéer 
om likriktning som ett ideal spreds över 
landet under ett mycket långt socialde-
mokratiskt styre under 1900-talet, som 
förklarar både Djursholms särställning 
och dess värdeladdning. Att Djursholm 
dessutom var framgångsrikt, inte minst 
i ekonomiskt avseende, gjorde inte sa-
ken bättre.

Holmqvist ser djursholmarnas för-
svar av den egna värdegrunden som ett 
sätt att bygga upp en aura av att vara 
speciell. Men det handlar snarare om ett 
litet samhälle som likt Asterix och hans 
tappra galler försvarar sin liberala vär-
degrund i ett land där socialdemokra-
tiska värderingar snabbt breder ut sig. 
Hade i stället den progressiva liberalis-
men brett ut sig i Sverige hade Djurs-
holm blivit mindre speciellt. Det var det 
faktum att de blev en individualismens 
oas i ett land som alltmer präglades av 
likriktning, som gjorde detta samhäl-
les invånare så speciella och även fram-
gångsrika på ett sätt som också gynnade 
övriga Sverige.

Var det egentligen bara en historisk 
tillfällighet som gjorde Djursholm unikt 
eller finns det även något som i ett in-
ternationellt sammanhang också gör 
miljön unik? Jag skulle vilja hävda att 
det finns något unikt över just Henrik 
Palmes, Elsa Beskows och Alice Tegnérs 
vänliga Djursholmsliberalism med dess 
kollektivistiska drag, utan att för den 
skull begränsa den individuella friheten. 
Och visst gav detta Djursholm ett skim-
mer och en framåtanda som lever kvar 
på Djursholm än i dag, vilket motivera-
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dande position i det svenska samhället 
under 1900-talet. Det var snarare Djurs-
holmsliberalismens specifika drag som 
höll samman Djursholm och skapade 
en liberal frizon i det av socialdemokra-
tin då dominerade Sverige. Lyskraften 
är snarare ett resultat av den kraft som 
Djursholmsliberalismen närde på Djurs-
holm än en förklaring till Djursholms 
särställning.

Susanna Sällström Matthews
Ekonomie doktor i nationalekonomi, 
St John’s College, Cambridge, 
Storbritannien

de Holmqvist att skriva denna bok. Men 
jag tycker han drar lite väl stora växlar på 
det han ser i dag, som är rätt unikt i vil-
lastaden Djursholms korta historia. 

Vad som gör Holmqvists studie av 
Djursholm intressant är att den visar att 
det enda som verkar finnas kvar av det 
som gjorde Djursholm speciellt under 
1900-talet är just dess lyskraft. Denna 
studie avslöjar vidare att djursholmarna 
verkar ha tappat två av sina främsta epi-
tet, nämligen integritet och gott själv-
förtroende. 

Dock var det inte främst Djursholms 
lyskraft som gav Djursholm dess le-


