
Oraklets otäcka profetia: Börsras och skuldfälla 

  
Börsras och ny svensk kris. Det spår Finansmannen Sven‐Olof Johansson, som 

förutsade fjolårets börshausse, i en intervju.  

Sven-Olof Johansson, vd och huvudägare i fastighetsbolaget Fastpartner, är 

mycket pessimistisk och varnar för börsen. 

"Jag tro att man ska ha en relativt försiktig exponering mot börsen just nu. 

Börsen var oerhört nedtryckt under finanskrisen, men nu har vi ett uppstuds 

bakom oss”, säger han till di.se och spår att börsen kommer att landa på mellan 

minus 10 procent och plus 10 procent vid årets slut. 

Framför allt är det råvaru- och exportföretagen man ska vara försiktig med, 

menar Johansson, som ifjol var han optimist och talade om spådde på 40 procent 

för 2009. 

Vidare tror Sven-Olof Johansson, av di.se kallad "börsorakel", att Sverige är på 

väg in i samma fälla som försatte stora delar av västvärlden i djup kris. 

Hushållens skuldberg växer så det knakar - upp 8,9 procent i juni jämfört med 

samma månad ifjol - och många familjer är enligt finansmannen på väg in i en 

skuldfälla. 

Johansson befarar att Sverige kan vara på väg att närma sig den situation som 

USA befann sig i 2007. Riksbanken kan tvingas överge sin räntebana med fyra 

procent inom några år. 

"Då blir det för stora skillnader mot omvärlden. Länder som USA och 

Storbritannien behöver fortfarande hålla nere räntorna för att undvika en 

dubbeldipp”, säger "oraklet" i intervjun. 

 

Toni kommentar: 

Svenska hushållens enorma skuldexponering börja bli ett större problem 

än vad många anar, tar detta som en varning och var varsamt med 

investeringar när ekonomin viker så blir det stora känningar för alla som 

arbetar i konsumentledet. Det är många kloka ekonomer som varnar nu, ta 

det försiktigt och det gäller särskilt företagen inom kollektivtrafiken, kom 



ihåg att politiker kan du aldrig lita på, de vinglar fram utan ansvar. De kan 

enkelt säga upp gällande avtal med länsbolagen och du står där med dina 

fordon och skulderna. 

 
 
 


