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Tre turbulenta decennier 1980–2010
Rapsodi från Stockholms bygg- och fastighetsvärld
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i teknik- och vetenskapshistoria, KTH.

och

Andreas Pemer, 
frilansande skribent, medlem i 

Samfundet S:t Eriks redaktionskommitté

Inledning
Vad har hänt i Stockholms bygg- och fastighetsvärld sedan 1980? Bostadspolitik- 
och byggande före 1970-talskriserna, miljonprogrammet och cityomdaning är väl 
belysta . Men de turbulenta decennier som sedan följde är ofullständigt dokumente-
rade . I denna text ges några glimtar från Stor-Stockholm mot bakgrund av nationell 
politik och internationella influenser. Till följd av källäget och skillnader i medial 
exponering är förhållandena i förortskommunerna något summariskt behandlade . 
Förhoppningsvis kan dessa rader inspirera till en mer uttömmande och systematisk 
historieskrivning .

Förspel
Kapitalism eller socialism var den stora frågan i Europa efter andra världskriget . 
Sverige valde det första alternativet efter riksdagsvalet 1948 . Men bygg-, fastig-
hets- och finanssektorerna kom att bli något av ett undantag – en slags medelväg 
– med betydande inslag av planhushållning som riktade udden mot den privata 
fastighetsägaren men som gav entreprenadbyggarna goda villkor . Hyror och över-
låtelsepriser reglerades från 1942 och efter kriget skedde ett omfattande byggande 
i offentlig regi och på gynnade villkor genom statlig styrning av kreditgivningen . 
Inte minst Stockholms stad var en aktiv part i bostads- och fastighetspolitiken med 
stort markinnehav och omfattande förvärv också i förortskommunerna, men starka 
bostadsbolag varav Svenska Bostäder byggde i egen regi, och en kommunalledd 
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omvandling på Nedre Norrmalm . Enligt stadsplaneexpertisens uppfattning från 
1930-talet och långt framåt i tiden borde den gamla bebyggelsen på Stockholms 
malmar rivas och underhåll och renovering motarbetades .

Ambitionerna att en gång för alla avskaffa bostadsbristen och göra den ännu 
kvarvarande hyresregleringen obehövlig ledde i mitten på 1960-talet, under det så 
kallade miljonprogrammet till en aldrig tidigare skådad bostadsproduktion över 
hela landet . Bland de företag som engagerades var BPA med 13 500, SCG med 
11 000, 16 allmännyttiga med tillsammans 8 000, Diös med 5 000, Siab med 3 000 
samt Platzer och Hallström & Nisses med 2 500 lägenheter vardera på årsbasis i 
början av 1970-talet och över hela landet . En tredjedel av den producerade volymen 
var egna hem, vilket ofta glöms bort . Samtidigt som detta enorma utbud kom ut på 
marknaden släpptes prisbildningen fri, men med ett viktigt undantag: hyresrätten . 
Två parallella marknader uppstod, en reglerad och en fri som omfattade bostadsrät-
ter, egna hem och lokaler .

År 1971 inträffade det ingen väntat sig . Befolkningen minskade i Stockholms-
regionen för första gången på ett halvsekel. Många finländare flyttade hem under 
det tidiga 1970-talet medan den så kallade gröna vågen var av mindre betydelse för 
huvudstadens utveckling . Många var också de som valde att bo i ett eget hem, och 
det på mycket goda villkor, istället för att fylla förorternas flerfamiljshus. 10 000-
tals lägenheter stod outhyrda och nybyggandet minskade till en fjärdedel, nu med 
ett dominerande inslag av enfamiljshus . Värst drabbades de allmännyttiga bolagen . 
Det blev ebb i kommunala men också privata kassor och senare under 1970-talet 
späddes problemen på med två oljeprischocker . Dessa hade föregåtts av en interna-
tionell valutaoro under slutet av 1960-talet till stor del betingad av USA:s enorma 
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Figur 1. Årlig befolkningsförändring i procent i Stockholms län 1952 – 2008, 5 års 
 glidande medelvärde.
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utgifter för Vietnamkriget . Som en följd avbröts 1971 valutasamarbetet från 1945 
inom det så kallade Bretton Woodssystemet .

I mitten på 1970-talet infördes differentierade räntesubventioner till bostadsbyg-
gandet som en permanent ordning, något som på sikt skulle visa sig vara mycket 
kostsamt för statskassan . Under åren 1977–1994 rörde det sig om närmare 300 
miljarder kronor . Samtidigt lades grunden för bruksvärdesystemet som sent omsi-
der kom att ersätta hyresregleringen för hyresrätter som infördes under krigsåren . 
En rad villkor infördes också för de statliga bostadslånen som att projekten skulle 
upphandlas i konkurrens och att kommunen förmedlade marken, det så kallade 
markvillkoret .

För vissa var dock bilden ljusare . Prisstegringarna på villamarknaden gjorde att 
den som ägt sitt hus under några år faktiskt fick betalt för att bo. Men skillna-
derna mellan olika delar av Stor-Stockholm var betydande . En likvärdig villa var 
till exempel 50 procent dyrare om den låg på Lidingö jämfört med Botkyrka . I 
Stockholms innerstad slumrade enorma värden för den som kunde föra över objekt 
från den prisreglerade till den fria marknaden . Vinster på 25 procent och däröver 
var inte ovanliga och generösa statliga ombyggnadslån ökade attraktiviteten ytter-
ligare . Men vem skulle kamma hem vinsterna? Var det de gamla fastighetsägarna, 
hyresgästerna, nymornade fastighetsutvecklare eller skattekollektivet i kommunens 
skepnad? I Stockholm var kampen hård och den fördes bland annat med hjälp av 
statlig lagstiftning som en kommunal förköpslag och den så kallade Lex Backström 
som gav kommunernas fastighetsnämnder rätten att stoppa köpare som inte ansågs 
seriösa . Trots detta levde branschen väl . Från 1973 till decenniets slut steg fast-
ighetsaktierna med 10 gånger mot blott en fördubbling för börsens generalindex 
under samma period .

Under åren runt 1970 kom den förda stadsbyggnadspolitiken i vanrykte . Den 
mest kända protesten var naturligtvis Almstriden, men även opinionsyttringarna 
mot Skärholmen, innerstadsbilismen, breddningen av Karlbergsvägen och Norr-
mälarstrand, ockupationen av Svenska Bostäders hus i kvarteret Mullvaden och 
aktionen för att rädda Münchenbryggeriet väckte uppmärksamhet och i flera fall 
framgång . I Stockholm föreslogs att en trängselavgift skulle införas och det be-
stämdes att både biltrafiken och kontorsvolymen i centrum skulle minska. När det 
så kallade Sahlénhuset, numera MOOD, stod färdigt 1978 var sista delen av den 
stora grop som i flera år legat obebyggd i stadens centrum äntligen fylld.
 
Återhämtning efter kommunala storprojekt 1979–1985
Initiativet i stadsbyggnadsfrågor övergick från ekonomiskt pressade kommuner till 
det privata näringslivet . Fenomenet kom att kallas förhandlingsplanering men kom-
munerna behöll ett trumfkort i byggrätten . Både Globen (projekttävling 1985, in-
vigd 1989) och delar av Vasaterminalen finansierades delvis genom att en ökad ex-
ploatering medgavs . Stora projekt började återigen bli intressanta, men inte längre i 
regionens periferi . Istället var det övergivna kajer, bangårdar och industriområden i 
centrala lägen som drog till sig förädlingsintresset . Även mindre projekt, så kallade 
infill, och vindsombyggnader stod på dagordningen.

Hög inflation, underblåst av två stora devalveringar och goda avdragsmöjlighe-
ter gjorde fastighetsinvesteringar med hög belåning – ofta mellan 70 och 90 procent 
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I det nedgångna kvarteret Pyramiden vid Götgatan på Södermalm slumrade enorma värden. 
Skattebetalarna i Svenska Bostäders skepnad gjorde en bra affär som köpte hela  kvarteret 
1972 för 343 kronor per kvadratmeter våningsyta. Vinnare blev också de hyresgäster i 
kvarteret som senare kunde förvärva sina bostäder som bostadsrätter till priser klart under 
marknadsvärdet. Foto Stockholms Stadsmuseum 1973, Fi26616. Foto: Bruno Ehrs
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– attraktiva . Genom en skatteuppgörelse mellan Fälldinregeringen och socialde-
mokraterna, den så kallade underbara natten i april 1981, minskade dock värdet 
av ränteavdragen till som mest 50 procent . Värdestegringen för centralt belägna 
kontorsfastigheter kunde uppgå till 25 procent per år . Inte minst försäkringsbolagen 
var aktiva på denna marknad . Byggnadshistoriska värden började uppskattas också 
rent kommersiellt . Lösningar för att bevara Sturebadet, Berns och andra klenoder 
fick sökas i privat regi, ibland med gallerior och överglasningar som värdehöjande 
inslag . Aktiviteten på Stockholms fondbörs ökade dramatiskt från en omsättning på 
två miljarder år 1979 till 142 miljarder sju år senare .

Befolkningsökningen tilltog under perioden och bostadsbyggandet återhämta-
de sig något efter miljonprogrammets kalldusch . Två tredjedelar av produktionen 
skedde i förortskommunerna och en fjärdedel av investeringarna avsåg renove-
ringar . De statliga subventionerna var betydande . På nationell nivå formulerades 
målet att 425 000 lägenheter skulle rustas upp eller byggas om under en tioårspe-
riod, något som dock inte uppnåddes . I innerstaden minskade inslaget av priva-
tägda hyreslägenheter dramatiskt, från 85 år 1970 till 60 procent av beståndet 1985 . 
Expanderade gjorde istället bostadsrätterna med 14 och allmännyttan med 11 pro-
centenheter . Familjebostäders försäljning år 1979 till hyresgästerna på Pilgatan 25, 
Kungsholmen förebådade vad som komma skulle . Tills vidare stoppades emellertid 
dessa affärer i och med valsegern för vänstersidan i Stadshuset samma år .

Bland bostadsprojekt som pågick eller färdigställdes märktes Dalen på ett om-
råde ursprungligen avsett för storsjukhus, HSB:s nya område på Reimersholme, 
Snösätra i Rågsved, Ekensbergs Varv, Ringen (också med affärscentrum) på Söder-
malm, Skarpnäck, Minneberg, Kista, Norra Hammarbyhamnen och Myrstuguber-
get i Huddinge .
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Figur 2. Upplåtelseformer för lägenheter i Stockholms innerstad 1970–2010 som andel av 
beståndet.



28

Projekt utanför bostadssektorn var Tensta gymnasium, Tenstahallen och Tensta 
Träff, postterminalen i Tomteboda, Sergel Plaza Hotell vid Brunkebergstorg och 
Royal Viking Hotel på Vasagatan . I Kista expanderade arbetsplatsområdet .

Det protesterades mot innerstadstrafiken, Norra länken, husrivningar och höjda 
hyror i samband med upprustningar av lägenheter .

Händelser i urval
1979
Stockholms stad köpte Södra Stationsområdet från Statens Järnvägar .

1980
Stor-Stockholms bostadskö slopades . Staden köpte Hanstaområdet på Järvafältet 
av Sollentuna kommun där en ny stadsdel planerades . Produktionsanpassad be-
låning infördes . Befolkningen i Stockholms innerstad som stadigt minskat sedan 
toppnoteringen 1944 med 480 000 invånare uppgick till blott 225 940 men i fort-
sättningen kom befolkningen att växa tack vare ökad attraktivitet, renoveringar och 
nybyggnationer . 

1981
Detta kom att bli bottennoteringen för Stockholms stads befolkning som hade 
minskat med 20 procent sedan toppåren . Under resten av 1980-talet började siff-
rorna långsamt att stiga . Sten Mörstedts Citadellet börsintroducerades och blev ett 
av Sveriges största fastighetsbolag bland annat efter köp av Luma-fabriken och 
Åhléns-fastigheten på Södermalm . 1 000 lägenheter beräknades vara smygkonto-
riserade och skulle återsällas . Marcus Wallenberg sålde Grand Hotell och Stock-
holms Ångslups AB till Jan Pehrsson . Pehrsson sålde därefter stora delar av sitt 
fastighetsinnehav till Stockholms Ångslups AB som sedan ökade sitt innehav yt-
terligare . I Frescati tillkom Allhuset med Ralph Erskine som arkitekt, det första 
tillskottet efter de blå husen .

1982
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hy-
resrätt infördes . Reinhold AB börsnoterades och kursen steg med 260 procent mel-
lan 1984 och 1986 . Trygg-Hansa köpte Diligentia till rekordlåg direktavkastning 
om 6,6 mot dåtidens normala 10 procent . Fastighetsvärlden har senare refererat 
uppfattningen att detta startade spekulationsvågen under 1980-talet .

1983
ROT-programmet infördes . Riksdagen återvände från Sergels torg till det ombygg-
da huset på Helgeandsholmen . Stor demonstration mot löntagarfonderna .

1984
Söderleden och Johanneshovsbron öppnades för trafik. I Skärholmen glasades 
gångstråken i centrum in .
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1985
Statlig fastighetsskatt infördes . Planerna på en ringled började ånyo diskuteras . Stu-
rebadet eldhärjades och utställningen BO 85 Bygg för gemenskap gick av stapeln 
i Upplands Väsby . Den kommunala bostadsstiftelsen Haningehem beslutade om 
det stora upprustningsprojektet Svithiod som med bolaget Formators hjälp skulle 
vända den negativa utvecklingen i Brandbergen och Valla där 3 000 lägenheter 
byggts under perioden 1968–1976 . Redan 1973 brottades man med problem som 
outhyrda lägenheter, social segregation, stor omflyttning och skadegörelse. Sedan 
dess hade kommunen kompenserat stiftelsen med 67 miljoner för uteblivna hyres-
intäkter, utöver det statliga stöd som betalats ut .
 
Krediterna flödar 1985–1990
Novemberrevolutionen som inträffade 1985 innebar en avreglering av kreditmark-
naden bland annat genom att Riksbanken inte längre kontrollerade bankernas och 
de andra finansinstitutens utlåning. Renoveringar och fastighetsinvesteringar kunde 
lånefinansieras med de galopperande värdestegringarna i kommersiella fastigheter 
som säkerhet . I Stockholm ökade värdena med omkring 800 procent under 1980-ta-
let medan hyrorna växte med 300 procent . Bankerna höjde på kort tid sin utlåning 
till andra finansinstitut som i sin tur hjälpte till med finansieringen av den snabbt 
växande fastighetshandeln . År 1987 blev det möjligt för svenska företag att inves-
tera i utlandsfastigheter . Paris, Bryssel, London och Spanien var målet för bygg- 
och fastighetsbolagens uppköpsresor. En stegrad inflation mot slutet av decenniet 
spädde ytterligare på inköpsviljan och en allmän byggnadsoptimism grep omkring 
sig . Försäkringsbolagen, och då inte minst Skandia, genomförde stora affärer med 
centralt belägna kommersiella fastigheter .
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Figur 3. Nybyggda bostäder i Stockholms län 1955–2010.
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Bostadsbyggandet ökade också dessa år . I landet som helhet skedde gott och 
väl en fördubbling under de fem åren som följde på bottennoteringen 1986, vil-
ket innebar stora påfrestningar för statskassan på grund av höga räntesubventioner . 
För Stockholmsregionen var ökningen mer blygsam med knappt 75 procent, varav 
andelen i förortskommunerna ökade något eller från 70 till 75 procent av de nypro-
ducerade lägenheterna . Länets allmännytta som i början av perioden brottats med 
vakansproblem kunde nu se detta smälta bort .

Bland bostadsbyggprojekten kan nämnas Södra station där 14 byggherrar under 
en femårsperiod erbjöds bygga 2 500 lägenheter och 70 000 kvm lokalyta . En ny 
järnvägsstation byggdes också . I Mälarhöjden uppförde Svenska Bostäder ett antal 
bostadshus . Det byggdes också i Minneberg, Norra Hammarbyhamnen och Starr-
bäcksängen .

I övriga delar av byggsektorn var förväntningarna ännu mer uppskruvade . De 
kontorsanställda ökade stadigt med stegrad efterfrågan på lokaler som följd . Glo-
ben byggdes med medverkan av bland andra Siab och NCC och Globen city till-
kom . Vid Klarabergsgatan öppnades en ny entré till Centralstationen där också Va-
saterminalen och World Trade Center uppfördes . Vid Slussen öppnades Scandic 
Crown Hotel, numera Hilton och i närheten, på Hornsgatan Landstingsförbundets 
hus . SAS nya huvudkontor vid Brunnsviken tillkom liksom Forum Nacka . Berns 
Salonger och Sturegallerian med renoverad badanläggning återinvigdes . Övergla-
sade gårdar blev något av decenniets signum och även delar av Tensta centrum fick 
sitt glastak . På Djurgården slog det nya Vasamuseet upp sina portar .

Den gamla traditionen i Stockholm att anlita utländska arkitekter återupptogs 
och resulterade senare i ett antal fullbordade projekt . Det gällde till exempel Ri-
cardo Bofill med sin båge, Rafael Moneo med Moderna museet, Henning Larsen 
med Fysikcentrum och Norman Foster med Årstabron .

Händelser i urval
1986
Olof Palme mördades . Citadellet köptes upp av Stockholms Badhus som följande 
år förvärvades av Skandia, den största fastighetsaffären dittills . Österledskonsor-
tiet bildades av Skanska, Atlas Copco, Fläkt och Arcona (Philipson – importör av 
Mercedes och Nissan) . Intressenterna var väl förankrade i Nacka och erbjöd sig 
att bygga Österleden mot rätten att under tre decennier uppta avgifter . Den skulle 
därefter överlämnas till det allmänna . Klottrare inspirerades av ett tv-program om 
tunnelbanan i New York och satte sina spår i den stockholmska motsvarigheten . 
Det handlade om kampen om det offentliga rummet hävdades det . I Haninge kom-
munfullmäktige reserverade sig Miljöpartiet de gröna mot kommunal borgen till 
Haningehem om 919 miljoner för den hjälp som detta skulle innebära för ”Forma-
tor att genomdriva en osäker spekulation i lyxsanering .”

1987
Beijer Capital bildades och var med om att skapa finansbolaget Nyckeln som under 
de närmaste åren lånade ut 10 miljarder till fastighetsaffärer . Stockholms stad för-
lorade 442 miljoner genom spekulationer i optioner som dock skett utan sanktion 
från högre ort . Den nya plan- och bygglagen antogs . Syftet var att decentralisera 
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och föra över ansvar från staten till kommunerna och byggherrarna . Mindre regler 
och kontroller avsågs bidra till detta . Produktionsbidrag för hyres- och bostadsrätter 
infördes . Smärre rivningar skedde för att bereda plats för Norra Länken .

1988
Reinhold Gustafsson köpte ut sitt bolag från börsen på grund av ändrade skattereg-
ler . Föreningen Haga-Brunnsvikens vänner skapades med syftet att värna parkland-
skapet runt Brunnsviken .

1989
Globen invigdes . Den så kallade århundradets skattereform beslutades med en 
sänkning av den högsta marginalskatten till 50 procent . Berlinmuren öppnades .

1990
Luftfartsverket avsåg att lägga ner Bromma flygplats. Riksbankchef Bengt Dennis 
fick regeringens uppdrag att ena stockholmspolitikerna kring en lösning av trafik-
frågorna . Katarina kyrka brann ner . Stationen Stockholm Syd i Flemingsberg öpp-
nades vilket innebar att fjärrtågen började stanna . Pendeltågsstationen hade öppnats 
tre år tidigare . Saddam Hussein startade Kuwaitkriget med oro på oljemarknaden 
som följd .
 
Tvärstopp i fastighets-, bygg- och finansbranscherna 1990–1995
Fastighetsbolaget Allhus klarade inte av att betala sina lån till finansbolaget Nyck-
eln som därför tvingades ställa in betalningarna hösten 1990 . Detta utlöste en djup 
och svårhanterlig kris som drabbade hela det svenska folkhushållet . Det skulle 
dröja sju svåra år innan de värsta följderna var övervunna . Vissa problem har dock 
bitit sig fast som högre arbetslöshet och betydligt höjda boendekostnader . Flera 
högbelånade fastighetsbolag gick över styr . Den största konkursen stod Coronado 
med 17,2 miljarder för följt av Reinhold med 10,0; BGB med 8,0; Constructa med 
4,4 samt Consolidator och Barkmans med vardera 4,0 . Bankerna klarade inte denna 
påfrestning . Under de närmsta åren uppgick deras förluster till sammanlagt 180 
miljarder och huvudorsaken var lån till fastighetsaffärer såväl i Sverige som ut-
omlands . Men värst drabbades Svenska Kredit, ägt av Trygg-Hansa och Skandia, 
som återförsäkrade bankernas vidlyftiga utlåning och som därigenom fungerade 
som något av en spindel i spekulationsnätet . I december 1991 och maj 1992 tog 
vd respektive vice vd livet av sig . I september inställde bolaget betalningarna med 
en skuld på 50 miljarder . Den statliga Bankstödsnämnden inrättades för att bringa 
ordning i oredan . Staten övertog Nordbanken och Gota bank och höll en skyddande 
hand över de andra bankerna . Säkerheter i övervärderade fastigheter placerades i 
särskilda nödbolag . Staten skapade Securum och Retriva med döttrarna Castellum 
och Kungsleden. Stadshypoteks bolag fick heta Balder, Handelsbankens Näckebro, 
Skandinaviska Enskilda Bankens Diligentia (ej att förväxla med det ovan nämnda 
bolaget med samma namn), Föreningssparbankens Mandamus och slutligen Spar-
banken Sveriges Tornet. I flera fall återanvändes namnen på gamla bolag, vilket 
bäddade för förväxlingar . Det blev också en kraftig uppstramning på kreditmarkna-
den med höjda krav på direktavkastning vid fastighetsaffärer .
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En marknad kan svårligen bygga på förväntningar om en långvarig årlig värde-
tillväxt på 25 procent och en nedgång var därför att vänta. Men därtill skedde flera 
förändringar åren omkring 1990 som försämrade bygg- och fastighetsbranschens 
läge. Sänkta marginalskatter finansierades genom breddning av skattebasen. Bygg-
momsen höjdes från 4 till 25 procent, fastighetsskatten höjdes, investeringsbidra-
gen slopades och räntebidragen avvecklades successivt och snabbt vilket medförde 
stora problem, på kort sikt särskilt för nybyggda bostadsrätter . Skattereformen 1990 
innebar att ränteavdragen minskade från 50 till 30 procent vilket bidrog till den 
realräntechock som drabbade stora delar av samhället . Regeringens besked samma 
år att Sverige borde sträva efter ett medlemskap i EU bidrog också till att sänka 
inflationsförväntningarna. Halva prisfallet på bostadsmarknaden mellan åren 1990 
och 1993 har beräknats bero på skattereformen .

Men det var inte bara stora bolag som fick problem. Omkring 1 000 mindre och 
medelstora företag gick i konkurs, enligt vissa uppgifter ännu fler. I vissa fall rörde 
det sig om familjeföretag som startats i byggbranschen men som förskjutit tyngd-
punkten i verksamheten till den, som det tycktes, mer lönsamma fastighetssidan . 
Särskilt hårt drabbades högt belånade företag och de med stor exponering utom-
lands . Reinholds problem sammanhängde med det kostsamma utköpet av företaget 
från börsen som finansierades med stora banklån. Men även vissa utlandsaffärer 
tyngde verksamheten, vilket även gällde det mindre företaget Folkhem som dock 
red ut stormen . Bygg- och fastighetsföretagens öde låg dessa år i extremt hög grad 
i bankernas händer .

Statens stödinsatser var inte gratis och det ekonomiska läget var prekärt med 
kraftigt ökade utgifter och minskade inkomster som följde av krisen . Bruttonatio-
nalprodukten minskade tre år i rad . Riksbanken försökte också hålla kronkursen sta-
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minus inflation 1989–2008.
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bil mot ecun och enorma belopp lånades upp . Trots en ränta på 500 procent lyckades 
inte taktiken, kapitalflykten från bolag och förmögna personer fortsatte och växel-
kursen släpptes fri 1992 då redan enorma värden gått till spillo . Saneringen av stats-
finanserna kom att drabba bygg- och särskilt bostadssektorn hårt. Från att ha varit en 
nettomottagare av statliga medel med omkring 27 miljarder år 1988 levererade bo-
stadssektorn tio år senare 30 miljarder netto till stadskassan. Den fick därigenom stå 
för det kanske viktigaste bidraget i saneringen av statsfinanserna. Men nedskärning-
arna var märkbara även inom många andra välfärdssektorer . Kommunerna drog ner 
på verksamheterna genom konkurrensutsättning och avkommunalisering .

Bostadsbyggandet i länet krympte till en tredjedel samtidigt som vakansgraden 
i allmännyttan steg till nästan två procent . I Stockholms stad hade det bottenåret 
1995 inte byggts så få bostäder sedan krigsåret 1941 . Bostadsrätter och villor ra-
sade i värde . Med början 1990 vändes en 90-årig trend i Stockholm mot allt större 
bostadsyta per person till sin motsats . För kommersiella fastigheter låg produk-
tionskostnaderna nu långt över priserna i det befintliga beståndet. I centrala Stock-
holm som var särskilt hårt drabbat, minskade värdet inom loppet av några år med 
i storleksordningen två tredjedelar samtidigt som vakansgraden steg från knappt 
5 till nästan 20 procent . Byggsektorn bantades, projekt sköts på framtiden eller 
skrinlades helt och många företag försvann . De stora byggbolagen från tidigare 
årtionden, som Siab, ABV, Armerad Betong, BPA och Anders Diös upphörde eller 
fusionerades med varandra . Andra bolag som: Peab, Skanska, NCC och JM gick 
stärkta ur krisen, det senare inte minst genom stora markförvärv i Stockholm med 
god potential på den lönsamma bostadsrättsmarknaden . Särskilt familjen Paulsson 
med bolaget Peab från Skåne var lyckosam i detta läge . Företaget växte till en 
storkoncern genom förvärv av konkurrenter i trångmål som BPA, Andersson, Hall-
ström & Nisses och delar av Platzer . I samband med övertagandet av BPA 1993 
utvecklades ett nära samarbete med arbetarrörelsen genom vilket Peab förvärvade 
flera av rörelsens fastigheter. Till omstruktureringarna hörde också en utförsäljning 
av allmännyttans fastigheter för att stärka kommunernas och de kommunala bola-
gens ekonomier . Allmännyttan inledde avvecklingen av sitt innehav i Stockholms 
innerstad, till att börja med i måttlig takt . Toppåret inföll 1990 då allmännyttan ägde 
17 procent av beståndet . Förvandlingen av privata hyresrätter till bostadsrätter fort-
satte . Ett bolag som med stor framgång började köpa bostäder var Akelius fastig-
heter, grundat 1994. Köpen skedde företrädesvis på geografiskt perifera marknader.

I valrörelsen 1991 angrep de borgerliga den korporativistiska bostadssektorn och 
propagerade för ett systemskifte . Efter valsegern samma år genomförde regeringen 
Bildt flera förändringar. En bygg- och bostadsmarknad med mer konkurrens och 
valfrihet ansågs vara en förutsättning för att alla skulle kunna skaffa sig en bra bo-
stad till ett rimligt pris . Det särskilda bostadsdepartementet avskaffades, de statliga 
bostadslånen ersattes med räntegarantier och flera lagar som stärkte kommunernas 
och hyresgästorganisationens ställning slopades . Allmännyttans formella särställ-
ning avvecklades också men kom ändå, genom det kommunala ägandet, att behålla 
en stark position . Bruksvärdesystemet kom också att kvarstå och systemskiftet blev 
därför inte så genomgripande som retoriken under valrörelsen gav anledning att 
förvänta . Efter maktskiftet 1994 då en socialdemokratisk regering tillträdde skedde 
heller inga återställare på det bostadspolitiska området .
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Figur 5. Hyresförändring i hyresrätter 1986–2010, Genomsnitt för riket, Index 1986=100, 
fast penningvärde (KPI).

Den ekonomiska återhämtningen fick god draghjälp av den sänkta kronkursen som 
stimulerade exportindustrin samtidig som räntan sjönk . Tjänstesektorn expandera-
de, vakanserna fylldes efter hand och handeln med fastigheter och fastighetsaktier, 
inklusive de nödlidande, började så smått ta fart . Pantbolaget Norrporten blev först 
med att sättas på börsen . Det skedde 1994 . Det skulle dock dröja till 1996 innan 
bostadsbyggandet och vakanserna i detta bestånd långsamt började rätta till sig och 
ännu längre innan fastighetshandeln återhämtat sig .

Befolkningstillväxten stegrades igen och efter Skarpnäck upplevdes en brist på 
någorlunda centralt lokaliserad mark tillgänglig för bostadsexploatering . Planerna 
att bygga en ny stadsdel med 7 500 lägenheter i Hansta stoppades av protester och 
begreppet trädkramare myntades . Marken vid Husarviken visade sig vara förorenad 
och flyget på Bromma skulle bli kvar och inte ge plats för bostadsbyggande. Om-
råden som pekades ut för framtida exploatering var Norra Station, Östra Station, 
Roslagstulls sjukhus, S:t Eriks sjukhus, Konradsberg och södra Hammarbyhamnen . 
I västerort gällde det Beckomberga och Råcksta och i söderort Långbro, Nyboda 
och Sköndal . Kontorsbyggandet låg på en låg nivå, men i centrala Stockholm blev 
Blekholmsterassen tillgänglig för exploatering .

Bland de affärer eller planer som gick om intet eller kraftigt förändrades kan 
nämnas Svenska nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomars köp av det ned-
lagda flickläroverket vid Sveaplan som fick återgå. Byggrätten för Nybodahöjden 
tilldelades HSB, Riksbyggen, Familjebostäder och BGB som dock alla drog sig 
ur 1994 . Påföljande år tillfrågades Stockholms Byggmästareförening om intresse 
fanns för en markanvisning . Sex av föreningens medlemsföretag engagerade sig: 
JM, NCC, Peab, Siab, Skanska och Folkhem . Det hela mynnade så småningom ut i 
en bostadsutställning som kombinerades med ett föreningsjubileum .
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Händelser i urval
1991
Nacka Strand Mäss & Kongresscenter invigdes . Det fanns planer på ett höghus-
hotell vid Norrtull som kallades Japanskrapan trots att finansiären från detta land 
hoppat av redan året innan .

1992
Dennispaketet landade på 40 miljarder i trafiksatsningar. Bland annat skulle ett tred-
je järnvägsspår dras över Riddarholmen, tunnelbana byggas ut, en snabbspårväg an-
läggas och en ringled byggas för vägtrafiken. Citygruppen bildades i ett samarbete 
mellan kommunen och näringslivet med syfte att förbättra citys attraktionskraft .

1993
I början av året rapporteras 27 000 lägenheter av allmännyttans totala bestånd i 
hela landet om 90 000 vara outhyrda . En uppmärksammad försäljning var BGB:s 
konkursbo som avyttrade det tredje och fjärde Hötorgshuset för 380 miljoner . Fyra 
år tidigare var prislappen 1 100 miljoner . Jan Pehrsson gick i välplanerad personlig 
konkurs . Hans Stockholms Ångslups AB avnoterades . Under tiden från 1987 hade 
alla Stockholms lite äldre centra utom Farsta byggts om . Bland annat utökades 
Rinkeby centrum med nya småskaliga butikshus längs med gångstråket norr om 
Rinkeby torg . Vägverket köpte Österleden AB . Under den djupa krisen kunde de 
tidigare ägarbolagen inte stå fast vid sitt erbjudande om att bygga leden . Haninge 

Brandbergen var redan efter ett decennium hårt slitet och i behov av upprustning. Men am-
bitionerna i ombyggnadsprojektet Svithiod med den offensiva entreprenören Formator som 
pådrivare slog helt slint. Haninge kommun som gått i borgen för den kommunala stiftelsens 
miljardlån hotades av konkurs. Hela kommunsveriges kreditvärdighet stod på spel.  
Foto: Stockholms länsmuseum, Haninge hembygdsgille, 1983. Fotograf: Gunnel Ilonen.
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kommun vände sig till landshövding Ulf Adelsohn för förhandlingshjälp med re-
geringen . Upprustningen av bostadsområdet Brandbergen hade överskridit budge-
ten med gott och väl 100 procent och den kommunala bostadsstiftelsen hotades 
av omedelbar konkurs . Kommunen som gått i borgen för 2,9 miljarder och som 
också i övrigt hade en mycket ansträngd ekonomi hotades av ekonomisk kollaps . 
Förtroendet inom och utom landet för kommuner och hela den svenska offentliga 
sektorn som låntagare stod på spel . En konkurs i stiftelsen hade varit förödande och 
situationen räddades genom statligt stöd och lån från motvilliga banker .

1994
Bil- och passagerarfärjan Estonia förliste . Staden och näringslivet ställde sig bakom 
det bolag som syftar till att erövra de olympiska sommarspelen år 2004 . Riksdagen 
beslutade om lag för nationalstadsparken som invigdes följande år . Den förhindrade 
byggande och förnyelse i området . Nätverket Vi som älskar Stockholm bildades för 
att protestera mot Dennis-paketets planer för bil och kollektivtrafik. Efter ett makt-
skifte vid kommunalvalet sköts besluten om Dennispaketets Väster- och Österled 
till efter valet 1998 . Skarpnäcks tunnelbanestation öppnades . Carl-Erik Björkegren 
som på grund av stora fastighetsskulder till Nyckeln och Gota bank tidigare hade 
försatts i konkurs försvann nu och har sedan dess inte avhörts . Vid de så kallade 
Stureplansmorden, det vill säga skjutningar vid nattklubben Sturecompagniet, dö-
dades 4 och skottskadades tjugo personer .

1995
Sverige blev medlem i EU . Stockholms invånarantal passerade den tidigare topp-
noteringen från 1960 och tillströmningen av människor skulle visa sig fortsätta 
både till regionen och till innerstaden . AP-fonden köpte 13 fastigheter i Stockholm 
för 900 miljoner från Securum . Skanska köpte parkeringshuset Wahrenberg . Övre 
delen skulle rivas och ersättas med bostäder . Sveriges medlemskap i EU gav nya 
förutsättningar för fysisk planering och byggande . Inom Dennispaketet var frågan 
om finansiering genom biltullar fortfarande olöst. Det var fullmäktige i Nacka som 
beslutat bordlägga frågan . Förslag att bygga om Sergels Torg presenterades och 
beslut togs om att rusta upp förorter som Tensta, Akalla, Husby, Rågsved och Fa-
gersjö . Järnväg till Arlanda började byggas av ett internationellt konsortium med 
NCC som inhemsk partner . Landstinget privatiserade driften av Tunnelbanelinje 1 . 

Den nya imaginära ekonomin tar höjd 1996–2000
Klimatet för Stockholms bygg- och fastighetsverksamhet förbättrades på många 
sätt efter det tidiga 1990-talets stålbad . Sjunkande räntor, en fortsatt befolknings-
ökning och ökad efterfrågan på kontorslokaler var viktiga inslag . Transaktionerna 
med kommersiella fastigheter ökade från 1997 och många affärer gjordes för att 
paketera om portföljerna till mer ändamålsenliga innehav än de som uppstått under 
bankräddningsaktionerna . De institutionella placerarna sökte sig i första hand till 
centrala lägen i tillväxtregioner . Börsindex steg med omkring 250 procent inom lop-
pet av 4 år och vakanserna sjönk både i kontorsbeståndet och i allmännyttans lägen-
hetsbestånd . Den stockholmska allmännyttan gjorde vissa förvärv innan återhämt-
ningen inleddes, dock under starka politiska motsättningar . Bostadsbyggandet låg 
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kvar på en låg nivå samtidigt som boendetätheten stegrades, vilket inte är förvånan-
de med tanke på den börda som lades på sektorn vid räddningen av landets finanser. 
En förändrad syn på fastighetsägandet bland egenanvändare såväl på den privata 
som offentliga sidan bidrog till att expandera marknaden . Stora innehav såldes eller 
samlades i särskilda fastighetsbolag med affärsmässiga ägardirektiv . Exempel på 
den offentliga sidan var Vasakronan 1993, Sisab 1991 och Jernhusen 2001 .

Särskilt gynnsamt utvecklades it-branschen under dessa år . De späda men själv-
medvetna företagen efterfrågade bästa kontorslägen och var samtidigt prisokäns-
liga . Trots detta återhämtade sig inte kontorshyrorna i reala termer helt till toppni-
vån som nåtts ett decennium tidigare . När börskurserna mot slutet av seklet totalt 
förlorade kontakten med kassaflödet utvecklades idén om att en ny ekonomisk epok 
inträtt . Internets magiska egenskaper tycktes befria företagen från intjänandeförmå-
gans bojor som fjättrat den gamla ekonomin .

Bland de framgångsrika på den allt intensivare fastighetsmarknaden var Fredrik 
Lundberg, Hans Wallenstam och Paulsonsfären medan Catella etablerade sig i en 
framträdande position som rådgivande konsultbolag i fastighetsaffärer . 

Händelser i urval
1996
AB Piren, ägare av Solna centrum, köpte Nacka Forum, Haninge Centrum, Bålsta 
Centrum, Täby Marknad och Eurostop-kedjan av Skanska . En halv miljard satsa-
des under fyra år på förbättringar i förorterna Akalla, Husby, Tensta, Fagersjö och 
Rågsved . Det var segregationen man vill åt . Stockholm lämnade in ansökan om att 
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Figur 6. Utrymmesstandard i Stockholms stad. Antal boende per rumsenhet 1950–2010. 
Från 1992 till 2010 minskade utrymmesstandarden per person med åtta procent, men från 
en hög nivå. Mellan år 1900 och början på 1990-talet ökade utrymmesstandarden med 
omkring 180 procent.
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få arrangera OS-sommarspelen 2004 . Olympiastadion skulle byggas vid Hammar-
by skidbacke med en del av den intilliggande Hammarby Sjöstad som olympiaby . 
Electrolux avsåg att lämna Lilla Essingen till förmån för av Skanska ombyggda 
lokaler i Sankt Görans Sjukhus . Stockholms fullmäktige godkände 144 projekt som 
tillsammans skulle ge 10 000 lägenheter på fem år . Marabou lämnade Sundbyberg 
för Upplands Väsby . De gamla fabrikslokalerna byggdes om till kontor för Erics-
son. Järfälla kommun köpte Barkarby flygfält. Exploatering med framdragning av 
tunnelbanan och stor järnvägsstation, Stockholm Väst, ingick i planerna . Banverket 
fick i uppdrag att bygga nya Årstabron vilket väckte protester. Invändningar rikta-
des också mot Norra Länken samt vägar vid Häggvik och Jordbro . Kommunerna 
sålde delar av det allmännyttiga lägenhetsbeståndet till privata fastighetsägare . Till 
dem som avyttrade detta år hörde Nacka, Haninge, Upplands-Bro och Stockholm .

1997
Kampanj för OS i Stockholm 2004 startade på allvar . Det skulle behövas nya ho-
tellrum och ett stort konferens- och hotellbygge planerades över bangården vid 
World Trade Center . Eriksdalsbadet skulle byggas om och utvidgas som simstadion 
och andra anläggningar var tänkta att rustas upp . Bättre kommunikationer behöv-
des också . Södra Länken och Tredje spåret förordades . Rinkebyskolans gymnas-
tikbyggnad revs och ersattes med Ungdomens hus . Dennisuppgörelsen körde fast 
när Regeringsrätten gav Greger Carpelan rätt i överklagandet av Norra länken och 
regeringen upplöste överenskommelsen i februari . Något hinder att bygga Fysik-
centrum innebar det dock inte .

1998
Den så kallade bostadsakuten inrättades med statliga bidrag till kommunala bo-
stadsbolag med ekonomiska problem . Stockholms stad sålde halva Stockholm En-
ergi och OS-satsningen misslyckades . Boutställningen ByggaBo 98 på Nybodahöj-
den ingick i Kulturhuvudstadsåret och arrangerades inför Byggmästareföreningens 
100-års jubileum . Byggherrarnas roll i planarbetet ökade och samarbetet mellan 
branschen och Stockholms stad etablerades inför kommande utställningar . Moder-
na Museet återinvigdes efter ombyggnad . I Hammarby Sjöstad fortsatte exploate-
ringen som kom att utradera småföretagsområdet Lugnet . Långbro sjukhusområde 
med plats för 700 lägenheter såldes till JM . I Dennispaketets ställe kom ett bantat 
förslag där Österleden ströks och Västerleden skulle prövas igen när Södra och 
Norra länkarna var färdigbyggda . SL sålde driften av tunnelbanan till CGEA . Dess 
dotterbolag Connex Rail lovade att rusta upp stationerna . I Danderyd och Salem 
fanns nu inte längre några allmännyttiga bostadsföretag .

1999
Stockholms stad antog en översiktsplan inriktad på förtätning . 13 000 bostäder var 
tänkta att byggas under fem år och 60 000 inom 30 år . Tolv kvarter i city skul-
le förses med bostäder samtidigt som Sergels Torg ifrågasattes av borgarråd från 
stadshusmajoriteten . Slussen befanns vara i dåligt skick och förslag till en enklare 
nybyggnad presenterades . Liljeholmen och Årstadal föreslogs bli stadsliknande 
närförorter . Samtidigt fortsatte byggandet av Hammarby Sjöstad . Regionens första 
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Outlets öppnades . Dennispaketet återupplivades och betydande delar var nästan 
klara som Haninge- och Häggvikslederna . Sprängningar startade för Södra Länken 
medan Norra Länkens dragning fortfarande diskuterades . Den första provturen ge-
nomfördes på Tvärbanan som invigdes 2000 . Regeringen gav grönt ljus för att börja 
bygga nya Årstabron och för renovering och komplettering av Tranebergsbron med 
Skanska respektive Peab som entreprenörer .
 
It- och finanskris 2000–2003
Den engelska klädkedjan Boo .com, startad av svenskar som tidigare hade haft 
framgångar med Bokus, siktade på en global e-handel med sportkläder . Trots stöd 
av välrenommerade modehus och urstarka investerare misslyckades lanseringen 
våren 1999 . Efter konkursen med en förlust på ungefär 160 miljoner pund i maj 
året därpå började investerarna ställa sedvanliga krav på it-bolagen som då föll 
som käglor . De ekonomiska förlusterna blev världsomspännande och arbetslöshe-
ten grep omkring sig . Stockholmsbörsen föll med 65 procent på ett och ett halvt 
år. Kommersiella fastigheter i Stockholm fick se vakansgraden öka från under fem 
till upp emot 20 procent mellan 2000 och 2003 . Hyresnivåerna sjönk och beviljade 
bygglov för lokaler i länet krympte till en fjärdedel, men räntan var relativt låg . 
Samtidigt ökade bostadsbyggandet, men från en mycket låg nivå . Småhus- och 
bostadsrättspriserna i Stockholm rasade inte som vid krisen tio år tidigare utan upp-
visade en svagt uppåtgående trend . Vis av skadan från 1990-talskrisen hade både 
banker och fastighetsbolag varit mer försiktiga under uppgången . Fallissemangen 
var denna gång relativt begränsade samtidigt som fastighetshandeln låg kvar på en 
hög nivå med en stegring redan 2003, mycket tack vare att utländska investerare, 
inte minst norska, gick in i den svenska marknaden .
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Figur 7. Bygglov för nybyggnad av lokalhus i Stor-Stockholm, bruttoarea 1 000-tal kvm 
1996–2011.
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Händelser i urval
2000
Laila Freivalds avgick som justitieminister efter att ha kritiserats i media för att inte 
vilja bli hyresgäst i den bostadsrättsförening som var i färd med att från Svenska 
Bostäder förvärva den fastighet i vilken hon bodde . Hon hade verkat för köpet .  
I Täby fanns nu inte längre någon allmännytta .

2001
Tvillingtornen på Manhattan kollapsade efter en samordnad terrorattack . Bostads-
bristen och ökade boendekostnader ledde till att fritidshus omvandlades till perma-
nentboende . I länet handlade det om 1 500 årligen . Regionplaneförslaget pläderade 
för flerkärnighet och en tätare bebyggelse. I Kungens kurva öppnade Heron City. 
Fysikcentrum (Alba Nova) invigdes och utsågs till Stockholms vackraste hus .

2002
Kista Science Tower stod klart med sina 28 våningar . Byggherre var NCC som efter 
några år sålde till Vasakronan . Efter valet stoppades ombildningen av kommunala 
hyresrätter och Sergels torg fick behålla sin fason. Sträckan Gullmarsplan–Sickla 
på tvärbanan togs i bruk i samband med bostadsmässan BoStad02 i Hammarby Sjö-
stad . I ett statligt projekt hade sedan 1999 350 miljoner investerats i invandrartäta 
bostadsområden som Husby, Rinkeby, Tensta, Rågsved och Skärholmen . Luftfarts-
verket ville nu fortsätta att driva Bromma flygplats vilket stoppade planerna på att 
där bygga bostäder . Den moderniserade Kista galleria öppnades, likaså den upprus-
tade Fältöversten . Även Vällingby skulle moderniseras och i Skärholmens centrum 
var de inglasade butiksytorna tänkta att inbjuda till shoppig och ta upp konkur-
rensen med Heron City . Stockholms stad sålde andra hälften av Birka Energi som 
därefter integrerades i bolaget Fortum . Vänstersidan i Stadshuset utlovade 20 000 
nya lägenheter under mandatperioden, varav hälften hyresrätter . Beslut fattades om 
ett trängselskatteförsök, en pendeltågstunnel under Riddarholmen föreslogs och 
diskussionerna om Norra länken fortsatte .

2003
Anna Lindh mördades . Planarbetet för en ny stadsdel i Hjorthagen, Värtan, Friham-
nen och Loudden pågick . Det blev protester mot ett planerat hotellbygge över Slus-
sens T-banestation, liksom mot ombyggnaden av Klara postterminal till storhotell . 
I det senare fallet misslyckades staden, som förvärvade tomten 2001, med att få 
hotellet byggt . Krisen och osäkerheten efter terrorattacken 2001 satte käppar i hju-
len . På västra Kungsholmen skulle 3 100 lägenheter kunna tillkomma . Stora planer 
fanns också för Norra stationsområdet . Vision Söderort planerades med 18 000 nya 
lägenheter och 20 000 nya arbetsplatser under de kommande 10 åren . Nya larmrap-
porter kom om Slussens eländiga tillstånd . Industriområdet Lux på Lilla Essingen 
exploaterades av JM som byggde bostadsrätter . Företaget förvärvade också mark 
vid Liljeholmskajen . Skatteskrapan byggdes om till studentbostäder . Tre alternativ 
till Förbifart Stockholm presenterades, men projektet sköts på framtiden .
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Svenska fastighetsbranschen internationaliseras 2004–2007
Mitten av 00-talet kännetecknades av ett massivt inflöde av utländskt kapital på 
den stockholmska fastighetsmarknaden och omsättningen ökade på bara några år 
med 300 procent . Men även inhemske Erik Selin tillhörde de aktiva köparna, vilket 
resulterade i ett geografiskt spritt innehav med en fjärdedel i Stockholm. Även byg-
gandet av kommersiella lokaler stegrades – med 200 procent . Fastighetsvärdena 
steg åter, och vakanserna sjönk men inte mer än till omkring tio procent . Bostads-
byggandet ökade och nådde upp till omkring 10 000 lägenheter per år vilket var 
blygsamt jämfört med de 25 000 som byggdes under rekordåren . Bostadspriserna 
ökade lavinartat i Stockholm, eller med 180 procent realt för småhus mellan 1996 
och 2007. De som ägde sin bostad fick, liksom på 1970-talet, betalt för att bo.

Staden sålde Klaraposten till en gruppering som kallas Goldcup bakom vilken 
dolde sig CarVal Investors och NIAM Fund III tillsammans med Jarl Asset Mana-
gement AB . Stadens förlust blev drygt en kvarts miljard, men denna gång verkade 
det som om en hotell- och kongressanläggning verkligen skulle bli byggd . Detta var 
stadens bevekelsegrund vid förvärvet år 2001 .

Statens stöd till bostadsbyggandet hade sedan mitten av 1990-talet minskat kraf-
tigt och tyngdpunkten förskjutits från generella subventioner till mer selektiva stöd . 
Stora markinnehav och planeringsresurser, tidigare kommunala redskap för att på-
verka såväl bostadsbyggandets inriktning som boendekostnaderna, hade minskat i 
betydelse. Enskilda exploatörer och byggherrar fick ett starkare inflytande och ett 
större ansvar för bostadsbyggandet och tog i ökad omfattning initiativ till planlägg-
ning för ett visst område, köpte in marken, bekostade eller bedrev stora delar av 
detaljplanläggningen samt uppförde bostäderna .
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Händelser i urval
2004
Det planerades byggen på bollplaner i många delar av staden: Vasastan, Stora Mos-
sen, Kista, vid Eriksdalshallen, i Farsta, Hässelby, Råcksta, Liseberg, Skärholmen 
och Grimsta . Hotellbygge planerades vid Norra Bantorget och en storsatsning på 
Södra Värtahamnen aktualiserades med köpcentrum, tre kvarter med blandning av 
kontor, restauranger och lägenheter, samt ett upplyst fyrtorn i 28 våningar . I Hjor-
thagen, Värtan, Loudden och Frihamnen planerades 10 000 lägenheter och 30 000 
nya arbetsplatser . Under året påbörjas drygt 4 000 lägenheter i staden, varav en 
åttondel genom ombyggnad . Närmare 3 000 lägenheter färdigställdes på ställen 
som Södra Hammarbyhamnen, Liljeholmen och på Lilla Essingen . Segrare korades 
i tävling om ett nytt Slussen . Men politikerna tvekade . Många var de som protes-
terade, bland dem Länsantikvarien och Stadsmuseinämnden. Vällingby firade sin 
50-årsdag . Södra Länken, Sveriges dittills största vägbygge för 8 miljarder kronor 
öppnades . En nya Mälartunnel mellan Södra station och Tomteboda föreslogs . Med 
en sådan tunnel skulle problemen med stadens getingmidja försvinna, påstods det .

2005
Pontonlyftkranen Lodbrok körde på en av Essingeledens brosektioner .

2006
Boutställning TenstaBo 06 gick av stapeln . Temat var Miljonprogrammets möjlig-
heter och förortens utmaningar . Trängselskatteförsöket genomfördes efter ett in-
tensivt filibustrande som sånär lyckades stoppa saken. Skatten permanentas av den 
tillträdande alliansregeringen, men med den ändringen att överskottet reserverades 
för väginvesteringar . Det blev på nytt möjligt för hyresgästerna i de kommunala 
bolagen att friköpa sina lägenheter som bostadsrätter .

2007
Staden godkände Boultbee som köpare av det helägda Centrumkompaniet med ett 
tiotal centrumanläggningar för drygt tio miljarder kronor. Därmed fick 400 buti-
ker och 1 200 bostadshyresgäster en ny värd . Enligt en muntlig överenskommelse 
skulle den nya ägaren rusta upp anläggningarna . I februari skrev HSBC (Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation – en av världens största banker) kraftigt ner 
värdet på sina utestående så kallade subprime-lån, det vill säga lån till personer med 
 osäker återbetalningsförmåga . Senare under året annonserar också investmentban-
ken Lehman Brothers problem med denna typ av lån .
 
Global finanskris 2008–2009
En ekonomisk oro spred sig över världen och det blev dyrare att låna pengar banker 
och finansinstitut emellan. Krisen i Lehman Brothers förvärrades och tidigt på hös-
ten 2008 ansökte företaget om konkurs. Den finanskris som då utlöstes fick världs-
omspännande följder och aktiviteten i ekonomin minskade . Med början senvåren 
2007 föll Stockholmsbörsen med 58 procent på ett och ett halvt år . Krisen gjorde 
slut på prisstegringar och lätt tillgängliga krediter . De som lånat stort för att bygga 
upp ett innehav hamnade i svårigheter och utländska investerare utgjorde en bety-
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dande andel av de som förlorade sitt innehav . Bostadsbyggandet minskade snabbt 
efter toppnoteringen 2008, och bostadspriserna i Stockholmsregionen stagnerade 
men på en mycket hög nivå . Byggkostnaderna uppvisade en stigande tendens un-
der senare delen av 2010-talet både i Stockholmsområdet och i övriga landet . I 
Stadshuset satte den borgerliga alliansen, för många något oväntat, stopp för ut-
försäljningen av innerstadens allmännytta till bostadsrättsföreningar . Den svenska 
reporäntan sänktes på kort tid från 4,5 till 0,25 procent .

Händelser i urval
2008
Fastighetsskatten avskaffades och ersattes med en maximerad kommunal avgift . 
Staten sålde Vasakronan för 41,1 miljarder till AP-fastigheter . Det beslutades att 
Brommaflyget skulle bli kvar till 2038. Nya förslag om Slussen presenterades. 
Hjorthagen sanerades och det blev byggstart för 5 000 lägenheter inom det stora 
projektet Norra Djurgårdsstaden. Boultbee fick skarp kritik på grund av hyreshöj-
ningar och dålig skötsel i de centrumanläggningar som förvärvats från Stockholms 
stad . Fram till år 2010 mottog bolaget ett sjuttiotal stämningar .

2009
Einar Mattsson Byggnads AB ökade sitt lägenhetsbestånd med 30 procent genom 
köp av Svenska Bostäders fastigheter i Hjulsta . Transaktionen var politiskt kontro-
versiell . Regeringen beslutade om Förbifart Stockholm . Det blev inget nytt Stads-
bibliotek trots stor tävling . Nytt sjukhus skulle enligt beslut byggas vid Karolinska . 
Det blev Skanska som erövrade projektet värt omkring 52 miljarder . Ett antal höga 
hus föreslogs och debatterades . I Råcksta planerades 21 våningar höga hus som 
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dock sänktes till 14 våningar på grund av flygsäkerheten. Klara Torn på Vasagatan 
mötte kritik och Tors Torn, två höghus på 140 meter vid Solnavägen gillades inte 
heller av alla . En skyskrapebonus lanserades . Vinnaren i det som enligt uppgift 
skulle bli den sista tävlingen om Slussen korades . Kongress- och hotellanläggning-
en Stockholm Waterfront reste sig och tog upp kampen om uppmärksamheten med 
Stadshuset . Av de åtta kommuner där marknadsvärdet var mer än dubbelt så högt 
som produktionskostnaderna för småhus återfanns detta år sju i Stockholmsregio-
nen . Dessa var i fallande ordning Danderyd, Solna, Lidingö, Vaxholm, Sundbyberg, 
Stockholm och Nacka .
 

År 2009 förvärvad Einar Mattsson Byggnads AB ett större bestånd av lägenheter från 
Svenska Bostäder i Hjulsta, den västra delen av stadsdelen Tensta, som skymtar hitom 
vatten tornet i bild. Affären var politisk kontroversiell.
Foto: Stockholms stadsmuseum, nr S81. Fotograf: Göran Fredriksson.



45

Inhemsk återhämtning men minskat byggande 2010–2012
Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen stegrades ytterligare . Den procentuel-
la ökningen var gott och väl på nivå med tillväxten under 1950- och 1960-talen och 
i absoluta tal betydligt större . Trots detta fortsatte bostadsbyggandet att minska och 
bygglovsstatistiken tydde inte på någon snar produktionsökning . Den bostadsbrist 
som på så sätt byggdes upp minskade risken för en bostadsbubbla, men faktorer 
som arbetslöshet, ränteläge, lånemöjligheter och framtidstro var nog så betydelse-
fulla för den framtida prisutvecklingen .

I innerstaden hade övergången till den icke prisreglerade delen av bostadsmark-
naden kommit långt . Från 1970 minskade andelen lägenheter i privata hyresrätter 
från 85 till 30 procent medan bostadsrätterna ökade från 10 till 64 procent . De 
allmännyttiga hyresrätterna hade under samma tid gjort en resa från 4 till 6 procent, 
via en toppnotering år 1990 med 17 procent av lägenhetsstocken .

För lokaler stegrades den byggnadslovsgodkända volymen kraftigt sista kvartalet 
2011, vilket dock kan vara en tillfällig höjning . Kommersiella fastigheter i centrala lä-
gen ökade i värde med i storleksordningen 30 procent i fast penningvärde sedan 1996 
trots att hyresnivåerna, realt sett inte ökat . Tillgången på krediter och räntenivåerna 
framstår som viktigare för värdeutvecklingen än hyrorna . För bostäder på tillväxtorter 
har värdestegringen under samma period varit betydligt gynnsammare med en fördubb-
ling, något som institutionella placerare först på senare tid tycks ha uppmärksammat .

Flera av de stora utbyggnadsprojekt som varit igång de senaste åren fortsatte . Det 
gällde bland annat Hammarby Sjöstad, Liljeholmskajen och de nystartade Norra 
Djurgårdsstaden och Annedal . Två jättelika och konkurrerande arenor byggdes . Det 
var Swedbank Arena i Solna som kanske kommer att heta något annat med plats för 
över 50 000 åskådare och med Svenska Fotbollsförbundet, Solna kommun, Peab, 
Fabege och Jernhusen som ägare . Anläggningen ska stå klar till november 2012 
och ingår som en del i projektet Arenastaden som ska innehålla såväl bostäder som 
lokaler samt köpcentrumet Mall of Scandinavia . Det andra projektet är Stockholm 
Arena vid Globenområdet, ägt av Stockholms stad och byggt för 30 000 sittande . 
Entreprenör är Peab och anläggningen beräknas vara klar våren 2013 . Omfattning-
en på dessa projekt har ifrågasatts med hänvisning till att det sammanlagda platsan-
talet synes anpassat till en region med åtminstone 5 miljoner invånare . Globen har 
under alla år inte lyckats nå ett överskott .

I Solna, Sundbyberg och angränsande delar av Stockholm var byggaktiviteten 
mycket hög. Det gällde inte bara Arenastaden och flera kontorsbyggnadsprojekt, 
utan också Norra stationsområdet och Annedal där Stockholms Byggmästareför-
ening arrangerar en bostadsutställning i augusti 2012 i samarbete med Stockholm 
och Sundbyberg .

Inom den expansiva konsultbranschen var det de stora bolagen som dominerade . 
Sedan flera år hade dessa blivit allt större, allt mer internationella och fått allt större 
betydelse inom bygg- och fastighetsbranscherna .

Koncentrationen i byggbranschen var fortsatt hög sedan 1990-talskrisen . De 
fyra stora: Skanska, NCC, Peab och JM dominerade fortfarande stort . Utländska 
byggare var verksamma i Stockholmsregionen men i relativt begränsad skala . Där 
fanns till exempel Bilfinger Berger från Tyskland med inriktning på anläggning och 
norska Veidekke med bostäder, institutioner och anläggning på programmet .
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Vid sidan av de riktigt stora var också mindre och i huvudsak lokalt inriktade 
företag verksamma i regionen . På anläggningssidan fanns Järfälla Va & Byggentre-
prenad JVAB och Frijo . Verksamma med olika kombinationer av ny- och ombygg-
nad samt underhåll var till exempel företag som Värmdö Byggentreprenader, Järn-
torget, Metrolit, BTH-Bygg, Einar Mattsson, Q-gruppen, Dipart, Lennart Ericsson, 
Byggpartner, Olov Lindgren, LT Bygg AB, Besqab, Erik Wallin, Folkhem och 
Lindqvist Bygg AB .

Bolag som klarade sig bra under den stormiga period som beskrivits ovan var 
Einar Mattsson och Olov Lindgren båda grundade på 1930-talet i Stockholm och 
med hela sitt nuvarande innehav i regionen . Medan Mattsson kombinerande en-
treprenaduppdrag med produktion för egen förvaltning behöll Lindgren allt han 
producerade . I båda bolagen har det varit värdestegringen på fastighetsinnehavet 
koncentrerat till bostäder, som byggt upp dagens förmögenheter . Belåningen har 
genomgående varit låg, vilket inneburit att man inte åkt med i de enorma hävstångs-
rörelser som är inbyggda i högbelånade fastighetsinnehav, varken uppåt eller nedåt . 
Fastighetsvärlden placerade 2012 familjerna Mattsson/Ränk och Lindgren på plats 
fyra respektive fem bland landets mest förmögna i fastigheter med tillgångar på 7,9 
respektive 7,1 miljarder .

Händelser i urval
2010 
Innerstadens befolkning fortsatte att växa och nådde upp till 315 000 personer . Det 
var en ökning med 40 procent sedan bottennoteringen 1980, men fortfarande en 
minskning jämfört med toppåren 1944 med 35 procent . I Stadshuset utlovades att 
15 000 bostäder skulle byggas under mandatperioden i områden som Järvastaden, 
Barkarbyfältet, nordvästra Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden . 
Terrorsprängningen på Bryggargatan misslyckades . Rinkebyakademin brann ner . 
Det rådde stor brist på studentbostäder och över huvud taget bostäder för yngre och 
ekonomiskt svagare hushåll . För studenterna föreslogs ett containerhus vid Drott-
ning Kristinas väg . Planerna för ett nytt Odenplan som hade anpassats till den kom-
mande citybanan presenterades .

2011 
Det blev klartecken för Norvikhamnen i Nynäshamn . Stockholm Waterfront öpp-
nades . Vid Vasaparken invigdes Sven Harrys Konstmuseum . Arkitekturhögskolan 
eldhärjades och Trafikverket informerade 900 000 hushåll om att Förbifart Stock-
holm kommer att göra vardagslivet enklare . Diskussionerna om Slussen fortsatte . I 
Sundbyberg aviserades planer på att bygga en stor-arena för AIK .

2012
På fem år hade allmännyttan i Stockholm minskat med 23 000 lägenheter eller 
med nästan en fjärdedel . De allmännyttiga bolagen sålde detta år ytterligare 2 900 
lägenheter bland annat till Ikano bostad och Wilhelm med Första AP-fonden som 
ägare . Bostadsministern aviserade en lagskärpning för att tvinga Stockholms för-
ortskommuner att producera fler bostäder. Vilken metod som var tänkt att användas 
framgick inte tydligt .
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Perspektiven framåt
Det saknas inte uppgifter och utmaningar för Stockholms bygg- och fastighets-
värld . Stor befolkningsökning och lågt bostadsbyggande är i längden en omöjlig 
kombination . För unga och andra hushåll med tunna plånböcker är situationen 
särskilt prekär och det ofta åberopade halmstråt flyttkedjor tycks inte sträcka sig 
tillräckligt långt för att nå de mest behövande . Inom stora delar av det bestånd som 
byggdes upp under miljonprogrammet är renoveringsbehoven akuta samtidigt som 
utrymmet för hyreshöjningar synes vara begränsade . Ett annat eftersatt område är 
infrastrukturen. Särskilt är det trafikapparaten som inte byggts ut i samma takt som 
företag växt och nya stockholmare strömmat till . Det är också svårt att se hur kom-
mande stora vägutbyggnader ska fås att harmoniera med uppställda miljömål . På 
område efter område visar sig kapitalförsörjningen vara den springande punkten . 
Sammantaget är detta utmaningar som regionen inte kan lösa på egen hand . Utan en 
pragmatisk politik på nationell nivå kommer det inte att gå . Att göra rätt saker vid 
rätt tidpunkt är en svår konst i en värld full av oförutsedda skiften . Som framgått av 
dessa rader kan de bästa intentioner slås i spillror av oväntade händelser . Den rätta 
timingen är en nåd att stilla bedja om i framtidens arbete med Stockholmsregionens 
byggande och fastighetsförvaltning .
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