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Utrikesdepartementets delar av
budgetpropositionen 2018
UD ansvarar för eller har del i tre utgiftsområden i statsbudgeten
– internationell samverkan, internationellt bistånd samt näringsliv.

Internationell
samverkan
Målet för utgiftsområdet
Internationell samverkan är att
säkerställa Sveriges intressen i
förbindelserna med andra länder.
Merparten av utgiftsområdet
används för att finansiera de
obligatoriska avgifter Sverige
betalar via medlemskapet i FN,
Europarådet, OSSE, Nordiska
ministerrådet, OECD m.fl.
Stödet till de organisationer
Sverige är medlem i är centralt
i svensk utrikespolitik. Vidare
kan Sverige genom utgiftsområdet stödja 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 utgiftsområdet till verksamheterna vid
Utrikespolitiska institutet och
vid SIPRI. Särskilda medel finns
för det nordiska samarbetet.
I syfte att främja integrationen
och samverkan kring Östersjön
finns särskilda medel bl.a. för
Svenska institutets och Sidas
Östersjösamarbeten, insatser i
Ryssland avseende mänskliga
rättigheter, folk till folk kontakter och demokrati samt insatser
inom ramen för Östersjöstaternas råd, Nordliga dimensionen,
Arktiska rådet och Barentsrådet.
Regeringen föreslår inför 2018
bland annat följande:
• en satsning på fred och säkerhet; konfliktförebyggande och
säkerhets- och fredsfrämjande
insatser, förtroendeskapande,
nedrustning och rustningskontroll, kvinnor som fredsaktörer

och jämställdhet, säkerhetspolitisk analys och dialog med en
ökning av anslaget för freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet
med 40 miljoner kronor från
2018,
• en satsning på det svenska
ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet samt de informella
nordiska och nordisk-baltiska
utrikes- och säkerhetspolitiska
samarbetena under 2018 med en
ökning av anslaget för Nordiskt
samarbete med 2 miljoner
kronor för 2018,
• en satsning för att öka åtgärderna för frågor inom områdena
yttrandefrihet, cybersäkerhet,
motverkan av desinformation
och kontakter med det civila
samhället med en ökning av
anslaget Samarbete inom Östersjöregionen med 10 miljoner
kronor 2018–2020.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2018,				
belopp i tusentals kronor						

		

Avgifter till internationella organisationer 		
1 328 554
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 		

192 276

Nordiskt samarbete 		

15 595

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse
kostnader för rättsväsendet		

13 826

Inspektionen för strategiska produkter		

43 432

Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning		

54 358

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)		

28 402

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)		

19 175

Svenska institutet		

123 724

Information om Sverige i utlandet		

15 475

Samarbete inom Östersjöregionen		
174 215

Totalt		
2 009 032

2017 till 2018. Det är den lägsta
andelen av biståndsramen på
tio år. Utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd uppgår till 43
Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa miljarder.
förutsättningar för bättre levRegeringen avseratt bl.a. göra
nadsvillkor för människor som särskilda satsningar inom bilever i fattigdom och förtryck.
ståndsramen:
Medlen under detta utgiftsom• Den humanitära krisen. Det
råde används till största delen
för att finansiera internationellt handlar om akut nödhjälp för
utvecklingssamarbete i låg- och världens mest utsatta människor
i form av rent vatten, mat,
medelinkomstländer.
mediciner, tält och andra förnödenheter. Dels ökas stödet
Biståndsramen tillförs ytterlitill Sidas humanitära arbete,
gare 500 miljoner kronor för
och dels ökas kärnstödet till
att öka biståndets andel av
viktiga internationella organibruttonationalinkomsten till 1
procent. Samtidigt beräknas de sationer som UNHCR, WFP
avräkningsbara kostnaderna för och UNRWA. Särskilt fokus
asylmottagande minska från 8,1 läggs på kvinnors och flickors
situation och SRHR.
till 2,8 miljarder kronor från

Internationellt
utvecklingssamarbete

• Bistånd till samarbetsländerna. Stöd bland annat till länder
som befinner sig i en konflikteller postkonfliktsituation med
en mycket bräcklig stat, långvariga flyktingsituationer, och där
många nationella institutioner
lider av svag kapacitet.
• Multilateralt bistånd. Ökat
stöd till organisationer som
jobbar med fattigdomsbekämpning. Insatser som ger förnybar
energi, energieffektivisering,
och klimatanpassat jordbruk.
Starkt fokus på jämställdhet
och SRHR, bland annat genom
ökade stöd till organisationer
som UNAIDS, UNFPA och
UNICEF.

• Hållbar utveckling. Insatser
för att stärka ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet.
Nya strategier för global hållbarhet, hållbar fred och miljö
och hav. När jämställdheten
ökar så minskar fattigdomen.
De senaste åren har inneburit
bakslag för det globala arbetet
för kvinnors rättigheter, inte
minst vad gäller SRHR.

ingen utveckling. Därför ökas
stödet till freds- och statsbyggande med fokus stater i
konflikt- eller postkonfliktsituation, samt stödet för att stärka
demokrati och mänskliga rättigheter, som är på tillbakagång på
många håll i världen.

• Forskning, kapacitetsutveckling
för stöd till Agenda 2030 och
civilsamhället. Civilsamhället
• Hållbar fred, mänskliga rättig- spelar en avgörande roll i utheter, demokrati och rättstatens vecklingssamarbetet, inte minst
principer. Utan fred blir det
i länder där ett stat-till-stat-sam-

arbete inte är möjligt. Här finns
också en särskild satsning
på kapacitetsutveckling och
arbetet med Agenda 2030, samt
ökade resurser till forskningssamarbete.
• Därutöver görs andra satsningar såsom kapitaltillskott
till Swedfund och multilaterala
utvecklingsbanker och fonder.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2018,
belopp i tusentals kronor
Biståndsverksamhet 									
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 				

41 606 382
1 171 090

Nordiska Afrikainstitutet 								

16 103

Folke Bernadotteakademin 								

123 955

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 					

50 000

Utvärdering av internationellt bistånd

17 679

Totalt

					

Utrikeshandel, export- och handelsutbyte mellan Sverige
och omvärlden samt ökade utinvesteringsfrämjande

ländska investeringar i Sverige.

Målet för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är att värna frihandeln, en
effektiv inre marknad och en
öppen handelspolitik i EU, ett
förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO), ökat

Regingens arbete med utrikeshandel omfattar export- och
investeringsfrämjande samt
handelspolitik och EU:s inre
marknad. Verksamheten syftar
till att skapa hållbar tillväxt och
sysselsättning i Sverige genom
att bland annat främja exporten

42 985 209

och utländska investeringar i
Sverige. Det sker också genom
att göra EU:s inre marknad
mer effektiv, vilket förbättrar
EU-ländernas konkurrenskraft, samt genom att verka för
öppenhet i EU:s handel med
omvärlden.
Regeringen antog i september
2015 Sveriges exportstrategi
för att ytterligare stärka det

svenska näringslivets internationalisering i vid bemärkelse.
Strategin omfattar 22 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.
Regeringen föreslår inför 2018
en höjning av anslaget för
exportfrämjande verksamhet.

nader. För att samtliga län ska
få tillgång till regionala exportcentra och exportrådgivare
tillförs 17 miljoner kr under
2018, 13 miljoner kronor 2019
och därefter 8 miljoner kronor
per år när verksamheterna har
kommit igång. Regeringen
föreslår också att 10 miljoner
kr årligen ska satsas på ökad
Det är i första hand två satssvensk närvaro på tillväxtmarkningar som tillförs ökade medel nader med början 2018.
under de kommande sex åren
– regionala exportcentra och
svensk närvaro på tillväxtmark-

Denna ökning ska stärka den
regionala exportrådgivningen,
förstärka den svenska närvaron
på tillväxtmarknader och möjliggöra det svenska deltagandet
i Expo 2020. Investeringsfrämjandet får också ökad finansiering ur den tidigare beslutade
budgeten för exportstrategin.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Anslaget för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande,
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2018, belopp i tusental kronor
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet		

25 042

Kommerskollegium		

87 474

Exportfrämjande verksamhet		

382 389

Investeringsfrämjande		

72 772

Avgifter till internationella handelsorganisationer		

20 517

Bidrag till standardiseringen		

31 336

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning		

10 000

Totalt		

629 530
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