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Trender för 2020-talet: global uppvärmning, 
snabba tekniska framsteg, rivalitet USA–Kina

Vad ska hända med ekonomin under 2020-talet? 
Svaret är att det inte går att göra en prognos för  
ett helt decennium. Däremot kan man se långsiktiga 
trender som får stor betydelse: den globala upp-
värmningen fortsätter, men även de snabba tekniska 
framstegen inom IT och AI. Rivaliteten mellan USA 
och Kina skärps, skriver ATL:s marknadskrönikör 
 Johan Schück.

Det nya året inleddes med en positiv nyhet, åtminstone för svensk del. Alldeles nyligen 
publicerades nya konjunktursiffror som pekar mot att den påbörjande nedgången inte 
 behöver bli så djup.

Inköpschefsindex för industrin, som är en viktig konjunkturindikator, vände uppåt  
i december – efter att ha sjunkit sedan i våras. Bakom detta ligger förbättrade siffror  
för både orderingång och produktion, liksom sysselsättning.

Hittills är det för tidigt att tala om ett trendbrott, eftersom det endast gäller en enstaka 
månad. Dessutom rör det sig om konjunktursiffror på låga nivåer som fortfarande visar  
på avmattning, fastän mindre djup än förut.

Hoppfullt är ändå att industriföretagens produktionsplaner nu är mer expansiva.  
Fler företag än tidigare är nu inställda på att öka sin produktion under det närmaste 
 halvåret. Detta visar på en starkare framtidstro, även om man inte vet hur varaktig  
den blir.

Ett orosmoment är dock att inköpschefsindex i både euroländerna och USA pekar  nedåt, 
även i december. Visserligen har Sverige hittills klarat konjunkturnedgången bättre än 
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 flera andra länder, däribland Tyskland. Men i längden är det svårt för en exportinriktad 
ekonomi som den svenska att skärma av sig från problem i omvärlden.

För Sverige är det mycket som hänger på den globala utvecklingen, även om vi har fördel 
av konkurrenskraftiga svenska exportföretag och i viss mån även av en svag kronkurs. 
Strax efter nyåret har vi också fått en påminnelse om att hur oroligt det är i världen.

Mycket kan sägas om USA:s likvidering av general Qassem Soleimani, chefen för Irans 
specialstyrka, som inträffade den 3 januari. Men här gäller det de ekonomiska följderna 
där den tydligaste var att oljepriset tog ett språng uppåt, även om det ännu är långt  
kvar till tidigare toppnivåer. Samtidigt föll aktiekurser på många håll, bland annat  
på Stockholmsbörsen, men har sedan stabiliserats.

Med tanke på det mycket höga politiska tonläget, får marknadsreaktionerna än så länge ses 
som ganska behärskade. Men dessa grundas på bedömningar som snart kan förändras igen.

Än vet man inte hur Iran kommer att slå tillbaka mot USA, utöver den begränsade 
 attack som redan gjorts, men det kan i så fall ske på flera sätt. Till dessa hör att amerikan-
ska allierade som Saudiarabien och fler av gulfstaterna längs Persiska viken riskerar att 
 utsättas för attacker, både mot oljeutvinningen och transporterna genom det strategiskt 
belägna Hormuzsundet.

Oljeleveranserna som går den vägen riktar sig visserligen främst till länder i Asien, 
 medan USA i det avseendet knappast berörs. Men ett oljestopp från viktiga delar av 
 Mellanöstern skulle ändå leda till globala störningar, eftersom det kan uppstå direkta 
bristsituationer. Följden blir då också att priset på olja, liksom andra energiråvaror,  
skjuter i höjden.

Andra krigs- och terrorhandlingar med följder för världsekonomin kan inte heller 
 uteslutas. Men trots den bestörtning som sådana dramatiska händelser väcker brukar  
de mest tydliga ekonomiska konsekvenserna sällan bli särskilt långvariga. Det gällde till 
och med efter attentatet mot World Trade Center i New York den 11 september 2001.

Pekar mot två svaga år
Men genom händelserna i början av 2020 har osäkerheten i världsekonomin, som sedan 
 tidigare var hög, ytterligare stigit. Redan detta kostar åtskilligt, i form av svagare efter-
frågan och långsammare tillväxt. Följden kan bli att den internationella nedgången 
 fördjupas och leder till en utdragen lågkonjunktur.

Någon bestämd prognos åt det hållet är det dock ännu för tidigt att göra. Vad som 
 någorlunda går att överblicka är den ekonomiska utvecklingen under 2020 och 2021,  
men knappast så mycket längre. Hittills pekar det mesta på mot två svaga år, både  
för Sverige och världsekonomin, men ändå inte någon allvarlig kris.
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Ännu svårare är att avgöra vad det just påbörjade 2020-talet ska betyda för ekonomin.  
Om man ser tillbaka på det just avslutade decenniet, så påbörjades det i en mycket 
 besvärlig situation: först med efterdyningarna av en global finanskris och sedan med  
en kris i Sydeuropa som berörde åtminstone hela euroområdet.

Svensk ekonomi reste sig snabbt
Sett i backspegeln blev 2010-talet ändå relativt framgångsrikt, åtminstone för Sveriges del. 
Den svenska ekonomin hade drabbats hårt av den globala krisen, men reste sig sedan 
snabbt och återgick till hygglig tillväxt och en sysselsättningsnivå som blev högre än före 
krisen. Ett varaktigt problem, gemensamt med många andra länder, var dock att produkti-
viteten utvecklades svagt.

Kännetecknande för det gångna decenniet har annars varit den låga inflationen som har 
resulterat i extremt låga räntor, både i Sverige och andra länder. Under åren 2015–2019 
höll Riksbanken sin reporänta på minusnivå, något som aldrig tidigare förekommit. 
 Räntehöjningen till 0,0 procent strax före julen 2019 uppfattades därför som en historisk 
 märkeshändelse.

Om man ser på de långsiktiga trender som kan väntas prägla 2020-talet, så är en av dessa 
att de låga räntorna har kommit för att stanna. Ännu finns inget tydligt inflationstryck  
i någon av världens större ekonomier – och inte heller i Sverige. De svenska lönerna väntas 
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Sveriges BNP-utveckling sedan 2010
Förändring i procent jämfört med föregående år
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stiga relativt måttligt, vilket även gäller inför avtalsrörelsen under våren 2020 som 
 kommer att präglas av en fallande konjunktur.

Tillväxten i ekonomin fortsätter, men blir troligtvis inte särskilt snabb. Ett skäl är 
 demografin, där andelen äldre fortsätter att öka. Detta medför stigande kostnader för vård 
och omsorg, vilket leder till ökat tryck på de offentliga finanserna. Den yrkesverksamma 
generationen tvingas betala mer, främst väntas skattehöjningar i fler kommuner  
och regioner (landsting).

Klimatet förblir en mycket stor fråga och från många håll framhålls att 2020-talet blir 
 avgörande för om den globala uppvärmningen ska kunna bromsas. Men eftersom de stora 
utsläppen kommer från länder som inte vill ändra sin politik, ser detta inte ut att lyckas.  
I stället måste allt större resurser gå till anpassningsåtgärder, såsom vallar för att hindra 
översvämningar från en stigande havsnivå.

 
 
 
Rivaliteten dominerar 20-talet
Den tekniska utvecklingen på områden som IT och AI rusar däremot framåt. Tillämp-
ningarna blir allt fler och viktigare, vilket kommer att revolutionera många områden  
– alltifrån transporter till sjukvård. Det ger ökade möjligheter men medför också stora 
omställningar, bland annat på arbetsmarknaden. Trots sina ambitioner är Sverige litet  
i dessa sammanhang, där USA och Kina dominerar.

Rivaliteten mellan USA och Kina kommer under 2020-talet att dominera den globala 
scenen och något avgörande är inte i sikte. Delvis rör det sig om ekonomi, med handels-
krig och kamp om råvarutillgångar som exempel. Den tekniska kapplöpningen hör också 
dit, men i grunden handlar det om att vara den ledande världsmakten. Det är en riskfylld 
kamp där det är svårt att på förhand utpeka någon som vinnare.
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