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samverkan

Målet för utgiftsområdet 
Internationell samverkan är att 
säkerställa Sveriges intressen i 
förbindelserna med andra länder. 
Merparten av medlen under 
utgiftsområdet används för att 
finansiera de obligatoriska avgif-
ter Sverige betalar via medlem-
skapet i FN, Europarådet, OSSE, 
Nordiska ministerrådet, OECD 
m.fl. Stödet till de organisationer 
Sverige är medlem i är centralt 
i svensk utrikespolitik. Vidare 
stödjer Sverige konkreta freds- 

och säkerhetsfrämjande insatser 
inom ramen för EU, FN, OSSE, 
Europarådet eller annat bilateralt 
eller mellanstatligt organ. 

Två myndigheter finns under 
utgiftsområdet – Svenska 
institutet och Inspektionen för 
strategiska produkter. Bidrag ges 
också inom ramen för utgifts-
området till verksamheterna vid 
Utrikespolitiska institutet och 
vid SIPRI. Särskilda medel finns 
för det nordiska samarbetet. 

I syfte att främja integrationen 
och samverkan kring Östersjön 

UD ansvarar för eller har del i tre utgiftsområden i statsbudgeten  
– internationell samverkan, internationellt bistånd samt näringsliv.

finns särskilda medel bl.a. för 
Svenska institutets Östersjö-
samarbete, insatser i Ryssland 
avseende miljö samt mänskliga 
rättigheter och demokrati, 
samt insatser inom ramen för 
Östersjöstaternas råd, Nordliga 
dimensionen, Arktiska rådet och 
Barentsrådet.

Regeringen föreslår inför 2017 
en höjning av anslaget för 
freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet. 



Internationellt                  
utvecklingssamarbete

Målet för utgiftsområde 7      
Internationellt bistånd är att 
skapa förutsättningar för bättre 
levnadsvillkor för människor 
som lever i fattigdom och för-
tryck. Medlen under detta ut-
giftsområde används till största 
delen för att finansiera interna-
tionellt utvecklingssamarbete i 
låg- och medelinkomstländer. 

Regeringen föreslår att bistånds-
ramen för 2017 uppgår till 46,1 
miljarder kronor, vilket motsva-
rar 0,99 procent av beräknad 
BNI (nya beräkningsmodellen). 
Detta är ca 2,8 miljarder mer 
än i BP16. Ökningen från 0.98 
procent till 0.99 procent är ett 

led i att nå 1 procent av BNI 
under mandatperioden. 

Regeringen avser fördela de 
ökade anslagen till bland annat 
följande områden (ökningarna 
anges i jämförelse med budget-
propositionen för 2016):

•  Sidas bilaterala stöd stärks 
med 400 mnkr, varav en stor 
del går till Afrika, sköra stater 
och länder som drabbas särskilt 
hårt av klimatförändringarna. 
•  Sidas förmåga att svara upp 
mot humanitära appeller stärks 
med 218 mnkr. 

•  Stödet till civilsamhället 
stärks med 150 mnkr, inklusi-
ve en satsning på krympande 
utrymme för organisationer i 
det civila samhället. 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2017,           
belopp i tusentals kronor            

Avgifter till internationella organisationer   1 328 554

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet   151 048

Nordiskt samarbete   13 595

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse 
kostnader för rättsväsendet  3 826

Inspektionen för strategiska produkter  29 400
Forskning, utredningar och andra insatser rörande 

säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning  45 358

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)  25 402

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)  16 675

Svenska institutet  119 743

Information om Sverige i utlandet  15 475

Samarbete inom Östersjöregionen  164 215

Totalt  1 913 291

•  Ökade kärnstöd till multila-
terala organisationer som jobbar 
med flyktingkrisen, exempelvis 
FN:s fond för katastrofbistånd 
(CERF) med 105 mnkr, FN:s 
livsmedelsprogram (WFP) med 
45 mnkr och FN:s flyktings-
kommissarie UNHCR med 35 
mnkr. 

•  Satsning på jämställdhet och 
SRHR (sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter) – ökade 
stöd till UNAIDS med 30 
mnkr, FN:s befolkningspro-
gram UNFPA med 11 mnkr, 
UNWOMEN med 20 mnkr 
med flera. Därutöver avser 
regeringen tillföra Sidas anslags-
post för socialt hållbar utveck-
ling 156 mnkr, bland annat för 
insatser för att stärka SRHR 



och ökad tillgång till vatten och 
sanitet.
•  Ökade satsningar på miljö 
och klimat, bland annat ökar 
stödet till Gröna klimatfonden 
med 160 mnkr år 2017. Reger-
ingen avser också tillföra 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för 2017,
belopp i tusentals kronor 

Biståndsverksamhet          33 706 103
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)      1 095 848
Nordiska Afrikainstitutet         14 594
Folke Bernadotteakademin         107 023 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete      50 000
Utvärdering av internationellt bistånd  16 437
Totalt       34 990 005

Swedfund ett nytt kapitaltill-
skott om 400 mnkr år 2017. 
Kostnaderna för asylmottag-
ande beräknas uppgå till 8,1 
mdkr år 2017, motsvarande 
ca 17,6 procent av biståndsra-
men. I budgetpropositionen för 

2016 uppgick dessa kostnader 
till 18,8 procent och i höst-       
ändringsbudgeten för 2016 till 
13,5 procent. Inom bistånds-
ramen ryms även biståndsme-
del som fördelas av EU samt 
förvaltningskostnader. 

Utrikeshandel, handels- 
och investeringsfrämjande

Målet för Utrikeshandel, han-
dels- och investeringsfrämjande 
är högsta möjliga grad av frihan-
del, en effektiv inre marknad 
och en öppen handelspolitik i 
EU, ett förstärkt multilateralt 
handelssystem inom Världs-
handelsorganisationen (WTO), 
ökande handelsutbyte mellan 
Sverige och världen samt ökade 
utländska investeringar i 
Sverige.

Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande består av 
export- och investeringsfräm-

jande samt handelspolitik och 
EU:s inre marknad. Verksam-
heten syftar till att skapa hållbar 
tillväxt och sysselsättning i 
Sverige genom att bland annat 
främja exporten och utländska 
investeringar i Sverige. Det sker 
också genom att göra EU:s inre 
marknad mer effektiv, vilket 
också förbättrar EU-ländernas 
konkurrenskraft, samt genom 
att verka för öppenhet i EU-län-
dernas handel med omvärlden. 
Alla statsråd har ett ansvar 
för att bidra till handels- och 
investeringsfrämjande inom 
sitt sakområde men EU- och     
handelsministern är huvud-   
ansvarig.

Regeringen antog i september 
2015 Sveriges exportstrategi för 
att ytterligare stärka det svenska 
näringslivets internationalise-
ring i vidare bemärkelse. 
Strategin omfattar tjugotvå 
insatser som spänner över flera 
politik- och utgiftsområden. 
Fokus läggs på att stötta små 
och medelstora företags export 
samt på marknader med hög 
BNP, hög förväntad tillväxt eller 
höga trösklar för att ta sig in på 
marknaden. En prioritering av 
26 länder har därför utarbetats. 



Utgiftsområde 24 Näringsliv
Anslaget för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande,
belopp i tusentals kronor

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet  24 612

Kommerskollegium  86 091

Exportfrämjande verksamhet  361 889

Investeringsfrämjande  62 266 

Avgifter till internationella handelsorganisationer  20 517

Bidrag till standardiseringen  31 063

Totalt  586 438
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