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Mot alla odds – vägen ur fastighetskrisen 
Den 11 september släpps Hans Wallenstams bok som beskriver 1990-talets fastighets- och 
finanskris, en av de mest dramatiska perioderna i Sveriges moderna historia. I boken berättar 
Hans Wallenstam hur han som ung nybliven vd ledde bolaget, som hans pappa startat, genom 
de turbulenta krisåren. 

– För mig var det en dramatisk tid, och krisen har i allra högsta 
grad format mig som person, mitt ledarskap och hur bolaget ser ut 
och drivs i nutid. I boken berättar jag om tiden före, under och 
efter krisen, hur vi tänkte och handlade och hur vi anpassade oss 
till de nya förutsättningarna. Vad det var som gjorde att just 
Wallenstam överlevde och kom ut starkare, säger Hans 
Wallenstam.  

Boken är också ett spännande tidsdokument över en av de värsta 
ekonomiska kriserna i Sveriges historia. Räntan steg till ofattbara 
500 procent och Sverige skakades i sina grundvalar. Fastigheter 
och fastighetsaktier rasade i värde, tusentals företag gick i konkurs 
och tiotusentals människor förlorade sina jobb. Många såg sina 
livsverk gå upp i rök. På Västkusten fanns det före krisen ett tiotal 
börsnoterade fastighetsbolag. Efter krisen återstod bara ett – 
Wallenstam. Krisen påverkade Sverige djupt och gav effekter på 
landets politiska och ekonomiska utveckling under lång tid. 

– Många kan ha intresse av denna tid, både personer som själva 
upplevde krisåren och personer som är för unga för att själva 
minnas den, säger Hans Wallenstam.  

Bokprojektet startade som ett uppdrag från Wallenstams styrelse om att dokumentera den turbulenta 
tiden kring 1990-talets första hälft, beskriva krisårens inverkan på bolagets utveckling och skildra 
Hans Wallenstams personliga upplevelser. Under projektets gång, där Hans Wallenstam samarbetade 
med författaren Antonia Stackelberg, blev det allt tydligare att berättelsen också kan intressera en 
större krets och projektet resulterade i boken Mot alla odds – vägen ur fastighetskrisen.  

Boken finns att köpa i handeln från den 11 september 2020. Hans Wallenstams författararvode går till 
Ulla och Lennart Wallenstams stiftelse, som via bidrag främjar social hjälpverksamhet och omsorg om 
barn och ungdomar. 

I den här filmen (www.wallenstam.se/mot-alla-odds) berättar Hans Wallenstam mer om boken. 
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Hans Wallenstams bok om hur han ledde 
bolaget genom 1990-talets fastighets-  
och finanskris släpps den 11 september. 
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