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Ruinlandskap 
byggt på kredit   
Många amerikaner lockades att investera i den boomande 
husmarknaden i början av 2000-talet. 2008 kraschade  
allt. Claes Sörstedt och Agneta Cederström har rest runt  
i ruinerna av ett stadsbyggande på steroider.
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föregående uppslag. Klubbhus 
i Roripaugh Ranch, Temecula, 
Kalifornien.
Vänster. Övergivet projekt,  
Home stead, Florida.
höger. Del av Tartesso West, 
Buckeye, Arizona. Satellitfoto  
2011 (USGS).

“tyst – det är väldigt tyst här.” David försöka beskriva hur 
det är där han bor. Vi står tillsammans med honom framför ett 
tomt hus, ensamt beläget på en säckgata. I ett dammigt fönster 
är texten AVAILABLE upptejpad. Huset var det allra sista som 
byggdes i området innan all byggverksamhet avstannade efter 
krisen 2008 då bostadpriserna föll med 70 %. I den här hörnan av 
Tartesso West gjordes 94 villatomter redo, 52 blev bebyggda och 
av dessa hus står 30 % tomma i dag. David bor intill och är en av 
många i kvarteret vars hus har blivit utmätt, foreclosed. Situatio-
nen är vanlig för stora delar av de nya amerikanska förorterna. 
Tartesso är ett typexempel.

Mitt i Sonoraöknen väster om fyramiljonersstaden Phoenix  
planerades ett enormt bostadsområde – den amerikanska ter-
men är Master Planned Community – som skulle bestå av 49 000 
bostäder, 20 skolor och ett sjukhus. Bara ett fragment av den för-
sta fasen, Tartesso West, blev klart. Men av dess 3  375 planerade 
enfamiljshus blev runt 25 % byggda. Utöver bostäder finns i dag 
endast en grundskola, som enligt avtal finansieras av exploatö-
rerna. Annars får invånarna åka 18 km till närmaste butik, en 
bensinstation, och 22 km bort ligger den lokala matbutiken. 

Tartesso ligger i Buckeye, en ort bortom storstadens förorter, 
där befolkningen har växt med 678 % mellan 2000 och 2010. En 
typisk exurb, eller förförort, som har varit enormt tillmötesgå-
ende mot alla spekulativa bostadsbyggare med förhoppning om 
ökande skatteintäkter. Exurben är en ofta tät förortstypologi 
med betydligt längre avstånd till stadskärnan än de klassiska 
amerikanska förorter vi har lärt känna genom media, film och 
litteratur. Ursprunget är ett exklusivt på landet-boende som har 
produktualiserats och prispressats till en lågprisprodukt.

År 2007 var 225 000 dollar fortfarande tillräckligt mycket av 
ett klipp för att David skulle lämna Kalifornien för att ta chan-
sen att få en del av de kontinuerligt växande huspriserna, vacker 
natur och få bilköer. Därför kändes det relativt riskfritt att ta 
ett lån på 97 % av kostnaden, värdet skulle sannolikt öka snabbt. 
Men så blev det inte. I dag är huset värderat till runt 100 000 dol-
lar, om banken som äger det kan hitta någon köpare. 

David vräktes tre veckor efter att vi mött honom. Han, som 
miljoner andra, hade tecknat ett lån med frestande låga ingångs-
räntor. När räntorna efter ett par år justerades till normala ni-
våer överraskades han av de höga boendekostnaderna, margina-
len hade aldrig varit stor. Under tiden visade det sig att bara kyla 
ned det tunt isolerade trähuset i ett ökenklimat kunde kosta upp 
till 230 dollar i månaden. Och Tartesso var inte den där livliga, 
växande nya staden som broschyrerna påstod. Bägge husen står 
fortfarande tomma. 

Anledningen till att de här och 16,4 miljoner andra ame-
rikanska bostadshus står tomma är flera. Den främsta är de 
makroekonomiska och finanspolitiska reformer som initierades 
när kreditmarknaden avreglerades på 1980-talet och kulmine-
rade när Glass-Steagall-akten upphävdes 1998. Lagstiftningen 
från 1931 skulle hindra en upprepning av 1920-talets Wall Street-
krasch genom att helt separera investmentbanker och sparban-

ker. 2000-talets bostadsbubbla, som orsakade den pågående glo-
bala finanskrisen, har sina direkta rötter i en annan spekulativ 
mani: 1990-talets it-bubbla. Efter det att den sprack våren 2000 
sänkte Federal Reserve (den amerikanska centralbanken) styr-
räntan – Federal funds effective rate – för att få igång konsum-
tionsekonomin. Billig kredit gjorde det attraktivt att köpa hus 
som trots höga lån hade månadskostnader, vilket snabbt gjorde 
husen dyrare genom en accelererande prisökning. 

Flipping condos, att köpa billigt och snabbt sälja hus eller 
lägenheter dyrt, blev något av en folkrörelse där ett stort antal 
människor utanför den traditio-
nella finans- eller byggindustrin 
tjänade pengar på spekulation. 
Efter dotcom-kraschen blev 
den fasta egendomen – ”safe 
as houses”– ett naturligt och 
tryggt alternativ till de virtuella 
värden som försvann över en 
natt. När den monetära politi-
ken avreglerades och blev mer 
tillåtande, exploderade utbudet på finansiella innovationer inom 
kreditmarknaden. En extremt stark politisk banklobby lyckades 
hålla marknaden avreglerad. Bolåneföretag började erbjuda helt 
nya typer av bostadslån där man kunde belåna upp till 125  % av 
husvärdet, NINJA-lån (no income no job or asset) till människor 
utan jobb eller pengar och lån som hade fantastiskt låga fres-
tande räntor de två första åren men sedan blev dyra. 

Samtidigt började finansiella institutioner – främst invest-
mentbanker och hedgefonder – att strukturera komplexa kredit-
derivat, vilket skapade en enorm efterfrågan på de nya och mer 
osäkra bolånen: subprime-marknaden. Även de statliga organen 
Fannie Mae och Freddie Mac som traditionellt 
emitterar bolåneobligationer med höga krav, 
började köpa de mer riskabla bolåneobligatio-
nerna för att uppfylla vissa politiska krav om 
utlåning till utsatta grupper i samhället. Låga 

 → en ort bortom storstadens 

förorter där befolkningen 

växt med 678 procent.
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räntor och nya finansiella produkter på bolånemarknaden ledde 
till stigande bostadspriser. Byggbolagen gjorde större vinster och 
husproduktionen ökade snabbt. 

I takt med att husproduktionen ökade på 2000-talet 
växte storleken på de planerade bostadsområdena. Nya områden 
var sällan under 16 hektar och ofta upp till 200, utan att vara 
ovanligt stora. Kopplingen är direkt till Thomas Jeffersons Land 
Ordinance, en lag från 1785, som delade in USAs nya territorier 
i delbara och säljbara enheter. Allt land blev indelat i ett rutnät 
med måttet 1 x 1 mile, och all senare fastighetsindelning  
utgår ifrån denna rumsliga logik och även en stor del av väg-
nätet följer fortfarande gränserna. Repetitionen, eller mono-
tonin, finns i landets DNA. Denna upplysningsvackra idé kan 
skapa intressanta miljöer, som den motsvarande Commissioners' 
Plan för Manhattan 1811. 

Men den rektangulära indelningen slutade att implementeras 
som planeringsprincip under 1960- och 70-talen. I stället  
existerar i dag en närmast tvångsmässig planvariation som 
avviker maximalt från det givna rutnätet. Utgångspunkten för 
dagens planideal är säkerhet och barnvänlighet, inte faktiskt 
utan som en förmedlad känsla. Säkerhet upplevs som avskildhet 
och det ideala huset ligger vid en säckgata utan genomfartstra-

fik. Dagens områdesplan har ett minimalt antal 
infarter utan någon koppling till närliggande 
områden och ett maximalt antal återvänds-
gränder. Den har blivit ogenomtränglig och 
nästan autistisk, för alla utom för de boende 

eller för dem med satellitnavigation. Även de enskilda husen 
präglas av en kvasivariation, där ett fåtal husmodeller med små 
tillval kan uppföras i en stor mängd variationer. I all sin olikhet 
är allt extremt likartat. Ideologiskt har begrepp som frihet och 
individualitet varit centrala i den amerikanska kulturen under 
1900-talet. 

På dagens bostadsmarknad är det inte alls läsbart. Tvärtom 
har normen inom bostadsbyggande de senaste 20 åren varit 
att organisera bostadsområdet som en juridisk enhet, en Home 
Owner’s Association (HOA). Hela området definieras som ett  
privat område där särskilda lager gäller och andra upphävs.  
I bra fall kan det fungera som en svensk bostadsrättsförening. 
Meningen är att man över tid ska kunna implementera och för-
valta områdets ursprungliga gestaltning. I praktiken ligger  
makten hos ett fåtal människor i en styrelse eller på entrepre-
nad hos ett serviceföretag. Bygglov söker man inte hos någon 
myndighet utan hos styrelsen och förslaget måste noga följa 
instruktionerna i de ”Design Guidelines” som exploatören 
tillsammans med arkitekten etablerar. Vill man sätta upp en 
antenn eller basketkorg, plantera en växt, måla om sin ytterdörr 
eller spela musik utomhus måste särskilt tillstånd inhämtas. 
Gräset måste givetvis klippas kort. 

efter en sandstorm i buckeye dog ett av två träd på Davids 
trädgård mot gatan. Eftersom träden var en del av områdets 
gestaltningsprogram började David snart få brev och påmin-
nelser från Kinney Management Services som uppmanade till 
en nyplantering av samma trädsort, annars väntade extraav-
gifter. Även beteendet i bostadsområden regleras, som klädsel: 
inga bara överkroppar, riktiga skor. Allt från den privata sfären 
till landskapet i de nya förortsmiljöerna är noga kontrollerat 
av externa företag. Oerhört mycket arbete och pengar läggs på 
bostadsområdenas representativa ytor, oavsett om det är ett 
lågbudgetområde eller en samling palatsliknande villor. Palmer, 
dammar, fontäner, utsmyckade skyltar och gröna parker med 
kortklippta gräsmattor kantar viktiga bilvägar och infarter  
i områdena. 

Mycket av den här scenografin – ingen människa går till fots 
där – finansieras tillsammans med all nödvändig infrastruktur 
(avlopp, el, belysning) i förväg genom etableringen av en särskild 
skattezon, en CID (Common-Interest Development). Exploatö-
ren finansierar allt markarbete med en viss typ av obligation 
(municipal bond) som har samma status som en amerikansk 
kommun obligation, men där kommunens enda åtagande är att 
administrera pengaflöden. Risken säljs vidare till spekulanter, 
ofta pensions- eller försäkringsfonder vilka alltid letar efter 
långvariga jämna intäkter. 

en märklig bieffekt av finanskrisen och CID:erna är att  
det finns enorma områden med vägar, lyktstolpar och vägskyltar; 
men inga hus har eller kommer någonsin att byggas där.  
51 miljoner dollar lånades upp med obligationer för anlägg-
ningsarbetet i Roripaugh Ranch, sydost om Los Angeles i Inland 
Empire. Planen var att bebygga ett 325 hektar stort område med 
2 000 hus. I dag är infrastrukturen halvklar, elskåp och nyurba-
nistiska lyktstolpar i gjutjärn står utspridda i det torra landska-
pet och de asfalterade vägarna är breda. Infarten blev inte färdig 
utan hålls avstängd med delvis nedfallna staket. 

I gruset vid den planerade huvudentrén står ett litet putsat 
hus med doriska kolonner, där säkerhetspersonal skulle kontrol-
lera besökare. I den här gated communityn blev bara vakthus 
och ett enormt klubbhus byggda 2007. NO TRESPASSING – STAY 
OUT har någon sprejat på en betongklump framför det kvarter 
klubben upptar. Under svajande palmer och noggrant utvalda 
buskar står en Winnebago Super Chief. Antagligen bor någon i 
husbilen från 1980-talet och har vaktat klubbhuset de senaste 
åren. Därför är allt kvar, byggnaden står oplundrad komplett in-
redd med kontor och ett oanvänt gym. Poolen bakom klubbhuset 
är tom, de två tennisbanorna står osopade men i perfekt skick, 
precis som basketplanen, lekparken och planteringarna. 

2000-talets blingkultur har gjort djupa intryck på nybyggan-
det. Känslan av grandiositet och överflöd är nästan obligatorisk 
oavsett om människor har råd eller inte. Utöver palmer, monu-
ment och fontäner kräver ofta självbilden ett klubbhus med ten-
nisbana och pool, i andra områden en golfbana och i vissa delar 
av landet – som Florida – är det otänkbart att köpa ett hus över 
60 000 dollar om det inte finns bommar och bevakade entréer. 
Namngivningen av områden, gator och husmodeller är del av 
samma kultur: Eagle Mountain View, King of the Hill, Patriot 
Street, the Monarch. 

I bil körandes i 30 km/timme ser allt strålande ut, men 
framme vid husen krackelerar perfektionen snabbt. Området  
The Isles at Oasis ligger i Homestead, så långt söder om Miami 
man kommer innan träskmarkerna börjar. Familjen Aguirre 
köpte sitt hus nytt 2006 för  444 800 dollar i delområdet Wind-
ward, skyddat av säkerhetsbommar men utan vakter. 

när vi besöker området är säkerhetsbommarna uppfällda 
och har slutat att fungera, gräsmattorna är kortklippta och på 
husens baksidor har den vita fasadfärgen blivit alggrön. Dörren 
till Aguirres hus står halvöppen. När vi kliver in är det uppen-
bart att familjen har lämnat hus och lån för länge sedan. Kvar 
är läxböcker, vapentidningar, bollar och mjuka djur men någon 
annan har plundrat huset på allt som kan ha ett värde: köksin-
redning, strömbrytare, stickkontakter och ventilation är utrivna 
från gipsväggarna. Banken försöker sälja det för  100 000 dollar. 

När ett amerikanskt hus är rensat på utrustning finns inte 
mycket värde kvar, bara en betongplatta och begagnade gips- 
och spånskivor. 

Byggnadstekniskt är husen alltid väldigt enkla, oavsett pris-
klass. Konstruktionsmässigt är reglade trähus standard, exteriört 
klädda med målad chipboard eller putsad frigolit och interiört 
helgipsade. De billigaste nybyggda husen säljs för runt  120 000 
dollar och det enda som skiljer dem från mångmiljonshus, är  
i princip bara storlek, ytskikt och tillval. Marknaden domineras 
av ett fåtal specialiserade aktörer – Lennar, Pulte, D R Horton, 
Beazer, KB Home – som skiljer sig mycket lite ifrån varandra  
annat än något olika kundgrupper och marknadsföring. 

Husbyggnadsindustrin har 
totalt implementerat optime-
ringsfilosofin lean production. 
Högst prioriterat är inköpspriset 
(lägsta möjliga) och att maxi-
mera den byggda volymen (samt 
att minimera den beskattnings-
bara ytan). Lägre prioriterat är 
underhållskostnaden (husen 
säljs vanligtvis med två års 
garanti), läget (avstånd är aldrig 
ett problem med bil) och driftskostnader (nedkylning, uppvärm-
ning). Den egentliga kostnaden är betydligt högre, för köparen. 
Och för resten av världen.

20 år av finansiell innovation och husbyggande har lett till en 
märklig ansvarsfördelning. Ingen tar ansvar. Husköparen är inte 
personligt knuten till sitt lån (som i Sverige) utan det är kopplat 
till fastigheten. Det går utmärkt att lämna hus och lån, med en 
försämrad kreditbedömning under fem år som följd. Långivaren 
säljer blixtsnabbt vidare lånet på den sekundära marknaden  
och blir snabbt av med sin risk. Bolåneinstitutet (Freddie Mac/
Fannie Mae) eller investmentbanken (Lehman 
Brothers, Goldman Sachs etcetera) som köper 
huslånet och ett hundratal andra, paketerar ihop 
alla lån till ett värdepapper: en bolåneobligation 
(MBS) eller kreditderivat (CDO). Sedan säljs delar 

AZ. Phoenix
Total HDMA Loans 2000–2011
Diameter: Loan Amount
Shade: Number of Loans
Geographic Unit: US Census Tract

Loan Amount: $7634837000=$7.6 billion

Geografisk fördelning av 
bostadslån på Census Tract-
nivå i Phoenix 2000–11. Totalt 
lånades 474 miljarder dollar  
(3,3 biljoner SEK) fördelat på  
2,8 miljoner lån. Area represen-
terar lånebelopp, nyans antal 
lån. Allokeringen av resurser 
skedde främst i periferin,  
i förförorterna. (Data: Home 
Mortgage Disclosure Act/HUD)

överst. Amerikanska styrräntan 
1998–2011 (Data: Fedral Reserve).
nederst. Emittering av bolåne - 
obligationer 1998–2011. 

 → Även beteendet i 

bostadsområden regleras, 

inga bara överkroppar.

Svart statliga, gul och grå 
representerar investmentbanker. 
(Data: SIFMA)

ABS: Home Equity RMBS MBS
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Vänster. Utmätt hus. Belmont, 
Moreno Valley, Kalifornien.
höger. Familjen Aguirres före detta 
hem. Windward, Homestead, 
Florida.

(tranches) av värdepappret till investerare runt om i världen med 
olika risker och räntor beroende på hur den klassas. 

Suget efter räntebärande värdepapper med högre räntor men 
relativt liten risk var stort när de ”riskfria” räntorna från stats-
obligationer var (och är) låga. Komplexiteten i systemet gjorde att 
ingen kunde göra en egen bedömning av vad man köpte. I bästa 
fall kunde köparen av en tranche få lånen listade med endast 
postnummer och lånekvaliteten. Men följer man pengaflödet  
har en lång beslutskedja från låntagare till investerare finansi-
erat ett bostadsområde, till exempel i en öken. 

2007 började det visa sig att riskerna var helt felbedömda. 
Miljontals människor som inte hade råd att ta bostadslån hade 
ändå köpt hus men sedan misslyckats att betala räntan, och blev 
därför utmätta. Förtroendet för värdepapper och derivat kol-
lapsade och med dem så småningom även världsekonomin. För 
att få en uppfattning om den ekonomiska skalan av handeln kan 
man jämföra USAs BNP som 2010 uppgick till 14,4 biljoner dollar, 
med bolåneobligationerna som emitterades mellan 1996 och 2010  
till ett värde av 24,3 biljoner dollar. 

Antalet påbörjade utmätningar (foreclosures) som skedde 
mellan 2006 och 2012 var ungefär 20 miljoner och antalet fall där 
processen gick hela vägen och bostaden återtogs av banken var 
5,4 miljoner. Många bara lämnade hus och lån bakom sig, anled-
ningarna var ofta flera. Främst hade boendet blivit en dålig och 
dyr affär; bolånet kunde vara flera gånger högre än marknads-
värdet på huset. Själva bostaden var dessutom oftast generisk, 
kvaliteten låg och därför lätt att förhålla sig osentimental till. 
Huset är en förbrukningsvara bland andra. Men att människor 
lämnade sitt hus betydde inte alltid att banken återtog det i sin 
ägo. Många hus befinner sig fortfarande i ett tillstånd där ingen 
gör anspråk på fastigheten, de förblir tomma och i förfall. 

Det amerikanska bostadshusets primära funktion är inte 
längre att vara ett hem, utan har blivit en plattform för spekula-
tion och finansiella produkter. Bostadsbyggandet sker främst  
för att skapa lån, långsiktiga ränteintäkter och generera vinster. 
En utveckling som visar hur värdepapperisering har kopplat  
ett spekulativt kapital till byggnadsprojekt.

I dag stödköper den amerikanska centralbanken bolåne-
obligationer under programmet QE3 för 40 miljarder dollar varje 
månad för att ännu en gång få igång konsumtionsekonomin, 
stabilisera huspriser och – stimulera ytterligare bostadsbyggande. 
Räntorna är exceptionellt låga, pengar har aldrig varit så billiga 
som nu. Även Sverige har historiskt låga bolåneräntor. Frågan  
är om den svenska exceptionalismen – inga fallande bostads-
priser – är reell. 

Inspirerad av USAs nyliberala finanspolitik avreglerades  
den svenska lagstiftningen och möjliggjorde emittering av 
svenska bolåneobligationer från 2004. Marknaden för svenska 
bolåneobligationer fyrdubblades mellan 2006 och 2011. Flera 
indikatorer visar att Sverige är i en prekär situation, inte olik 

USAs innan kraschen, där bland annat kvoten mellan bostadslån 
och disponibel inkomst samt amorteringstid är betydligt större 
respektive längre. 

Den nyliberala ideologin menar att en avreglerad finansmark-
nad är det mest effektiva sättet att allokera kapital, att markna-
den är helt självreglerande och att konkurrens mellan privata 
aktörer optimerar resursanvändning. Här är det viktigt att skilja 
mellan partipolitiska åsikter och den nyliberala konsensus som 
har blivit standard efter Berlinmurens fall och i dag är den  
finanspolitik som förs över större delen av världen. Nyliberalis-
men har nu hunnit sätta – för många – överraskande spår  
i den byggda miljön. Inte bara i USAs förorter, utan även globalt: 
i Madrids periferier, på den irländska landsbygden, i Kairos 
ökenförorter och Kinas satellitstäder. 

Efter krisen 2008 ifrågasattes nyliberalismen från flera håll. 
Ekonomiska åtgärder och räddningspaket som akut sattes in  
har lett till att många företag som i en marknadsekonomi borde 
försvunnit fortfarande är verk-
samma och framgångsrika.

Federal Reserves stödköp har 
fått igång den amerikanska 
bostadsmarknaden igen. Gamla 
projekt lämnas åt sitt öde och nya 
initieras. Norr om Tartesso West,  
12 kilometer längre in i Sonora-
öknen, har arbetet med en ny och 
ännu större master planned com-
munity, Douglas Ranch, påbörjats: 
”America ś most dynamic planned community; a model of bold 
design, environmental stewardship and extraordinary lifestyle”. 
Färdig ska den innehålla 100 000 bostäder och 300 000 invånare. 

Parallellt spenderar den amerikanska staten – genom  
Fannie Mae och Freddie Mac – 300 miljoner dollar om året bara 
på att klippa gräset i de tomma hus de äger och är tvungna att 
förvalta. 

Att underhålla den amerikanska förortens förväntade norma-
litet har blivit ohållbart på nästan alla plan. Den tillväxtekonomi 
allt baseras på kräver en exponentiellt växande konsumtion  
av kredit, energi och bensin. En brytpunkt kom-
mer då förtroendet och resurserna är förbrukade. 
Frågan är när, inte om.  o
ClAeS SöRStedt ÄR ARkItekt. AgnetA CedeRStRöM ÄR  

fIl dR I MAteMAtIk oCh AnAlytIkeR.

 → Många hus befinner sig 

fortfarande i ett tillstånd 

där ingen gör anspråk  

på fastigheten.
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