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Basindustri
Frågor som rör skogsindustri, gruv- och mineralindustri, 
fordonsindustri och annan energiintensiv industri, som till 
exempel stål och metalltillverkning samt kemi- och 
återvinningsindustri. 
Forskning och utveckling
Forskning och utveckling inom teknik, rymdverksamhet, energi, 
transporter och kommunikation, arbetsliv samt provnings- och 
mätteknik. 
Gruv- och mineralpolitik
Gruv- och mineralpolitik, minerallagen.
Handelspolitik
Frågor om handeln med utlandet, internationella 
handelsförhandlingar och EU:s inre marknad. 
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Främjande av export, import och utländska investeringar i 

Sverige samt Sverigebilden i utlandet. 
Konsumentfrågor
Handlingsplan och åtgärder, konsumenterna och miljön, den 
framtida konsumentpolitiken. 
Näringslivsutveckling
Företagsutveckling, småföretag, regelförenkling, patent- och 
innovationsfrågor, kooperativt företagande, allmänna 
tillväxtbetingelser för företag. 
Regional tillväxt
Frågor som rör regional utveckling, t.ex. regionalpolitisk 
sektorssamordning, regionala tillväxtavtal, EU:s strukturfonder: 
de geografiska och nationella målprogrammen 1, 2, 3 samt 
gemenskapsinitiativen Equal, Interreg, Urban, Leader+, stöd till 
företag.
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  Maud Olofsson
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  Utrikesdepartementet
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Handelspolitik

http://regeringen.se/sb/d/2644

  EU:s handelspolitik
  WTO
  Regionala avtal
  OECD
  Globalt Ansvar
  Handel och utveckling
  Handel och konfliktförebyggande
  Korruptionsbekämpning
  Referensgrupp för handelsfrågor

Fri handel är en förutsättning för Sveriges välstånd. Därför 
arbetar Sverige kraftfullt för öppna, enkla och rättvisa villkor för  
internationell handel och investeringar. Detta bidrar till tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling.

Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av 
handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på 
den internationella handelspolitiska arenan.

FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 

 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 
 FN:s särskilde representant för företag och 
 mänskliga rättigheter
  
Glädjande EU-besked till 89 000 svenska bilägare
   EU sa i dag ja till Sveriges ansökan om att fortsättningsvis få 
importera etanol för bearbetning till biobränsle. Därmed uteblir 
den befarade tullhöjningen på över 30 procent som ett negativt 
besked hade inneburit och som påverkat de 89 000 bilägare 
som kör etanolbilar.
- Beslutet vittnar om en förståelse för den svenska situationen 
med en starkt växande marknad för miljövänliga fordon, och en 
insikt om vilka åtgärder som krävs för att uppnå våra 
gemensamt uppsatta klimatmål, säger Ewa Björling.

 ▪ Pressmeddelande: Glädjande besked till 
 89 000 svenska bilägare
  
Ukrainskt WTO-medlemskap sätter press på Ryssland 
Den 6-7 februari ansluter sig Ukraina till 
världshandelsorganisationen WTO efter femton års 
förhandlingar. Det kunde ekonomiminister Bohdan Danylyshyn 
avslöja för handelsminister Ewa Björling under hennes besök i 
Kiev i början av veckan. 

 ▪ Läs mer om Ewa Björlings resa till 
 Ukraina
  Inget stöd för klagomål mot Nordea 
  Bergman hyllas med film i mobilen 
  Sverige kämpar för billigare etanol 
  Klart för svenskt deltagande på världens största 
  bioteknikmässa 
  Ewa Björling till USA Alla notiser
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Tjänstedirektivets genomförande
Senast den 28 december 2009 ska Sverige ha genomfört 
tjänstedirektivet i alla dess delar. Syftet med direktivet är att 
göra det enklare för företag att etablera sig och utföra tillfälliga 
tjänster på EU:s inre marknad.

WTO-rundan

I januari 2007 återupptogs WTO-förhandlingarna inom Doha-
rundan formellt fullt ut.

  Läs om läget i Doha-förhandlingarna

Handels- och investeringsfrämjande

UD verkar för ökad export, import och utländska investeringar i 
Sverige, men också för att stärka Sverigebilden i utlandet.

  Läs om främjandearbetet

Investeringsskyddsavtal

Sveriges bilaterala avtal med andra länder om skydd för 
investeringar

  Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal

Hinderakuten
Hinderakuten är en möjlighet för dig som vill anmäla ett 
handelshinder som du eller ditt företag stött på.

  Kontakta UD:s hinderakut

Slovenien ordförande i EU
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU. 
Läs mer på deras ordförandeskapswebb.

Webbplats: EU-kommissionen om unionens 
gemensamma handelspolitik

Webbplats: Kommerskollegium

Webbplats: Sveriges OECD-delegation i Paris

ANSVARIGT STATSRÅD
  Ewa Björling

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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EU:s handelspolitik
http://regeringen.se/sb/d/2650

   Förenklad tillämpning av tullförmåner för u-länder
  EU mot frihandelsavtal med Asien och 

Latinamerika
  Global Europe - ett konkurrenskraftigt Europa
  EU:s investeringspolicy
  EU:s strategi för marknadstillträde

EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den 
inre marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet 
av globala och regionala regler för import och export till 
exempel i Världshandelsorganisationen WTO. 

År 2003 stod de andra EU-länderna för 54% av Sveriges export 
och 67% av Sveriges import. EU:s inre marknad är alltså 
Sveriges viktigaste, och dess tyngd ökade ytterligare när EU 
utvidgades den 1 maj 2004.

EU är Sveriges viktigaste marknad både vad gäller import och 
export. Genom utvidgningen med 10 nya länder den 1 maj 2004 
ökade EU:s betydelse ytterligare. EU svarade 2005 för 70 
procent (avsändningsland) av Sveriges import och 58 procent 
(bestämmelseland) av Sveriges export.

Som medlem i EU är Sverige integrerat i EU:s inre marknad och 
dess gemensamma yttre handelspolitik. För handeln med varor, 
och i viss utsträckning även tjänster, innebär medlemskapet i 
EU rätten att lagstifta och ingå avtal med andra länder har 
överförts till gemenskapen. Europeiska kommissionen 

företräder medlemsländerna i till exempel WTO.

EU spelar en viktig roll i utvecklingen av den internationella 
handelspolitiken. En av de främsta fördelarna med 
medlemskapet i EU är att Sverige i dag aktivt kan påverka den 
gemensamma handelspolitiken. Den styrka som ett gemensamt 
agerande ger ligger såväl i EU:s som i Sveriges och de enskilda 
medlemsländernas intresse.

EU-medlemskapet innebär dock även vissa kostnader i form av 
en mer restriktiv handelspolitik gentemot vissa länder utanför 
gemenskapen. Detta har märkts framför allt i handeln med 
textilier och skor och möjligheterna att införa skyddsåtgärder 
mot dumpad, eller underprissatt import - åtgärder som inte 
tillämpades lika strikt av Sverige före medlemskapet.

Gemensam handelspolitik i EU
Medlemskapet i EU innebär på det handelspolitiska området att  
Sverige omfattas av en gemensam handelspolitik. Denna 
regleras i EG-fördragets artikel 133 (tidigare 113) och stadgar att 
kommissionen agerar på uppdrag av medlemsländerna i 
handelspolitiska frågor.

Detta innebär att det är kommissionen som efter samråd med 
medlemsländerna för EU:s talan både i WTO och i andra 
handelspolitiska sammanhang. Samråd sker i den så kallade 
133-kommittén som sammanträder en gång i veckan.

Beslut fattas främst med kvalificerad majoritet. Beträffande 
vissa frågor råder dock så kallad blandad kompetens och beslut 
fattas då med enhällighet. Exempelvis gäller detta handel med 
tjänster, immaterialrätt och frågor rörande investeringar.
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Historik
Sverige var en av initiativtagarna till skapandet av den 
europeiska frihandelssammanslutningen ETFA (European Free 
Trade Association) som grundades 1960. Målet med EFTA var 
dels att åstadkomma ett inbördes frihandelsområde för de 
europeiska länder som inte ville eller kunde bli medlemmar i 
EG, dels att skapa en plattform för kommande diskussioner med 
EG. 1995 lämnade Sverige EFTA för att bli medlem i EG/EU.

I samband med EU-medlemskapet blev Sverige integrerat i EU:s 
inre marknad och samtidigt en del av unionens gemensamma 
handelspolitik mot länder utanför EU.

ANSVARIGT DEPARTEAMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  EU:s inre marknad
  EU:s MRA- och PECA-avtal
  Så styrs EU - EU:s institutioner

EXTERNA LÄNKAR
  EU-upplysningen
  EU-kommissionens webbplats
  EU-kommissionens generaldirektorat för handel
  EU-kommissionens representation i Sverige
  Europeiska unionens råd
  Europaparlamentet
  Eur-lex
  EG-domstolen
  Kommerskollegium
  EuroInfoCentres (EIC)

Världshandelsorganisationen 
(WTO)

http://regeringen.se/sb/d/2653

  Doharundan
  Bakgrundsfakta om WTO

I världshandelsorganisationen (WTO) förhandlar världens 
länder om villkoren för internationell handel. Här hittar du du 
bland annat mer information om hur WTO växt fram, en 
historisk tillbakablick över de olika förhandlingsrundorna, om 
avtalen som är WTO:s regelverk - GATT, GATS och TRIPS, och 
om minister-konferensen som är WTO:s högsta beslutande 
organ.

Ukrainskt WTO-medlemskap sätter press på Ryssland 
Den 6-7 februari ansluter sig Ukraina till 
världshandelsorganisationen WTO efter femton års 
förhandlingar. Det kunde ekonomiminister Bohdan Danylyshyn 
avslöja för handelsminister Ewa Björling under hennes besök i 
Kiev i början av veckan. 
 ▪ Läs mer om Ewa Björlings resa till 

Ukraina

Sverige bidrar till WTO:s utvecklingsfond
Sverige ger 2 miljoner kronor till WTO:s utvecklingsfond, vilket 
gör Sverige till fondens tredje största givare. Pengarna kommer 
att finansiera teknisk hjälp till utvecklingsländer. Målet är att 
förbättra ländernas handelsprocesser och undersöka hur 
gränskontroller av varor kan förbättras för att minska 
kostnaderna. Syftet är också att se till att varuflödet blir så 
effektivt som möjligt.
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"Sveriges bidrag är avgörande för att förbättra handelsvillkoren i 
utvecklingsländer", säger WTO:s generalsekreterare Pascal 
Lamy.
 ▪ Läs mer på WTO:s webbplats (på 

engelska)
  
Regeringens program för arbetet i EU, hösten 2007
WTO:s Doharunda inleddes 2001 men i juli 2006 
suspenderades förhandlingarna på grund av låst läge. I 
november 2006 kom WTO:s medlemmar överens om att 
återuppta informella förhandlingar igen. Att förhandlingarna 
kan avslutas framgångsrikt är av stor betydelse för såväl EU som 
resten av världen. Läs mer i handlingsprogrammet. 
 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 

2007: Yttre förbindelser
  Svensk dynamik i tröga handelsförhandlingar 

WTO har ökat till 151 medlemmar Sverige ger 
16 miljoner till utvecklingsländer i WTO EU:s 
handelsministrar diskuterade Doharundan 

Världshandelsorganisationen - WTO (säte: Genève)
  WTO:s webbplats

Kommerskollegium
Kommerskollegium utreder sakfrågor i det löpande arbetet i 
WTO, i frågor som rör anslutningsförhandlingar samt i WTO:s 
förhandlingsrundor.Webbplats: Kommerskollegium

Webbplats: Sveriges representation vid de 
internationella organisationerna i Genève

ANSVARIGT STATSRÅD
  Ewa Björling

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Läget i Doharundan
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  Doharundans uppbyggnad
  Frågorna som förhandlas
  Jordbruk
  Tjänster - GATS
  Marknadstillträde för industrivaror
  TRIPS
  Offentlig upphandling i WTO
  Förenkling av handelsprocedurer
  Antidumping
  Subventioner och utjämningsåtgärder
  WTO:s tvistlösningssystem
  Handel och miljö
  E-handel
  Små ekonomier
  Handel, skulder och finansiering
  Handel och teknologiöverföring
  Tekniskt samarbete och kapacitetsbyggande
  De minst utvecklade länderna (MUL)
  Särskild och differentierad behandling, SDT
  Fiskefrågor

I januari 2007 återupptogs Doha-förhandlingarna 
formellt i full skala

För närvarande är det hög aktivitet i förhandlingarna. Den 
allmänna bedömningen, som också delas av WTO-chefen Pascal 
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Lamy, är att det behövs ett genombrott i förhandlingarna innan 
sommaren. Om detta sker finns det en chans att rundan kan 
avslutas under 2007 eller möjligen tidigt 2008.

Om det visar sig bli omöjligt att få till stånd ett genombrott är 
det stor risk att förhandlingarna drar ut på tiden, sannolikt i 
flera år. Om inte rundan kan avslutas inom det närmsta året 
kommer det amerikanska presidentvalet, utnämnandet av en ny 
kommission i EU och liknande faktorer göra att 
förhandlingsprocessen kommer att sinkas avsevärt.

Bakgrund till Doha-rundan
Vid WTO:s fjärde ministerkonferens i november 2001 beslutade 
medlemmarna att inleda nya handelsförhandlingar på ett 20-tal 
områden med målsättningen att komma överens om ett slutligt 
avtal före 1 januari 2005.

Eftersom konferensen ägde rum i Qatars huvudstad Doha gavs 
förhandlingarna det formella namnet "Utvecklingsdagordningen 
från Doha", ofta kallad "Doharundan" eller "DDA" (Doha 
Development Agenda).

Avsikten var att medlemmarna vid WTO:s femte 
ministerkonferens i Cancún, Mexico, i september 2003 skulle 
göra en översyn i halvtid av förhandlingarna och ta beslut om 
riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

Mötet i Cancún 2003 - en besvikelse
Oenigheten i sak var dock för stor på flera centrala områden och 
mötet avbröts utan att ministrarna kunde enas om någon 
gemensam deklaration. Besvikelsen var stor på många håll och 
en period av lägre aktivitet följde.

En viktig händelse under mötet i Cancún var att en grupp stora 
utvecklingsländer gick samman under namnet G20. Viktiga 

medlemmar i G20 är bland andra Brasilien, Indien och Kina och 
gruppen har sedan Cancún varit en central part i 
förhandlingarna och på så sätt brutit upp den dominerande 
position som tidigare EU och USA har haft.

Återupptagna förhandlingar 2004
I början av 2004 kom alltfler positiva signaler från olika delar av  
medlemskretsen som pekade på att det nu fanns 
förutsättningarna att återuppta Doharundan igen. Efter flera 
månaders intensiva förhandlingar lyckades man komma 
överens om ett ramverk för fortsatta förhandlingar.

Ramverket har kommit att kallas för "julibeslutet". Julibeslutet 
omfattar alla delar av arbetsprogrammet för Doharundan, men 
fokuserar särskilt på områdena jordbruk (inklusive bomull), 
industrivaror, tjänster, förenklade handelsprocedurer samt 
utvecklingsfrågorna. I huvudsak handlar det om riktlinjer för de 
fortsatta förhandlingarna och de mest kontroversiella frågorna 
sköts upp.

Låga ambitioner inför möte i Hongkong 2005
Nästa avgörande etapp i Doharundan var ministermötet i 
Hongkong i december 2005. Efter julibeslutet var 
förhoppningarna större och ambitionen med Hongkongmötet 
var till en början att få till stånd fulla modaliteter, det vill säga 
siffror och formler på alla förhandlingsområden.

Men förhandlingarna under 2005 gick trögt och det var 
uppenbart att det skulle bli omöjligt att nå målet till Hongkong. 
Som så ofta förr i handelssammanhang var det jordbruket som 
satte käppar i hjulet. Även kopplingarna mellan förhandlingarna 
om jordbruk och de om industrivaror skapade problem.

Mot bakgrund av de låga förväntningarna blev Hongkongmötet 
ändå en mindre framgång. Även om ett avgörande genombrott 



inte ägde rum undvek man ett sammanbrott och 
förhandlingarna fördes framåt på vissa områden.

Jordbruk och utvecklingsfrågor på frammarsch
Den viktigaste slutsatsen i Hongkong var att man bestämde att 
alla exportsubventioner på jordbruksområdet ska vara utfasade 
senast 2013.

Dessutom gjordes framsteg med det så kallade 
utvecklingspaketet och Aid for Trade. Utvecklingspaketet 
innehöll bland annat ett beslut om att ge tull- och kvotfritt 
marknadstillträde för de minst utvecklade länderna.

Man insåg också i Hongkong att relationen mellan jordbruk och 
industrivaror måste lösas ut om förhandlingarna någonsin ska 
lyckas. Därför beslöt man att ett detaljerat ramverk för 
jordbruks- och industrivaror måste vara klart senast den 30 
april 2006.

Denna tidsgräns lyckades man inte hålla och den sköts upp till i 
slutet av juni då ett möte med ministerdeltagande hölls i 
Genève.

Låst läge leder till suspendering av förhandlingarna 2006
Mötet blev dessvärre ytterligare en besvikelse och visade att 
motsättningarna fortfarande var stora. Mötet avslutades med att  
WTO:s generaldirektör, Pascal Lamy, fick uppdraget att inleda 
intensiva konsultationer med i första hand ett antal av WTO:s 
nyckelländer.

Men den 24 juli kom beskedet att diskussionerna inte hade nått 
något resultat. Lamy annonserade att han inte ansåg att det 
fanns förutsättningar för att fortsätta förhandlingarna givet det 
låsta läget.

Den 28 juli beslutade man vid WTO:s Allmänna råd att 
suspendera förhandlingarna.

Efter suspenderingen har det trots allt varit ganska stor 
aktivitet. Det mest positiva i sammanhanget är att många länder 
mycket tydligt arbetat för att förhandlingarna skall återupptas 
så snabbt som möjligt.

Förhandlingarna återupptas vid årsskiftet 2006-2007
I början av november 2006 enades man därför också vid ett 
möte i WTO:s förhandlingskommitté (TNC) om att mjukstarta 
förhandlingarna igen. Inledningsvis var förhandlingarna enbart 
informella, men i januari 2007 återupptogs förhandlingarna 
formellt i full skala.

Den allmänna bedömningen är om ett större genombrott 
kommer innan sommaren 2007 så kan rundan avslutas under 
innevarande år eller möjligen tidigt 2008.

Annars är det stor risk att förhandlingarna drar ut på tiden, 
sannolikt i flera år.



Fakta om WTO
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  Avtalen i WTO
  Historisk tillbakablick
  Ministerkonferenserna
  WTO-ordlista

I världshandelsorganisationen (WTO) förhandlar världens 
länder om villkoren för internationell handel. Via rubrikerna i 
rutan till vänster hittar du du bland annat information om 
avtalen som är WTO:s regelverk - GATT, GATS och TRIPS, hur 
WTO växt fram, en historisk tillbakablick över de olika 
förhandlingsrundorna, och om ministerkonferensen som är 
WTO:s högsta beslutande organ.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  WTO:s webbplats
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  Det här är OECD
  Handelspolitik i OECD
  OECD:s riktlinjer för företag
  OECD:s vägledning för företag i konfliktområden
  OECD:s arbete mot korruption

OECD är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte och ett organ 
för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska 
utvecklingen, främst i de 30 medlemsländerna.

OECD:s kärnområden är makroekonomisk utveckling samt 
struktur- och handelspolitik, men verksamheten innefattar i 
princip alla arbetsområden i Regeringskansliet.

Utrikesdepartementet är huvudman och har 
samordningsansvaret för OECD-frågorna i Regeringskansliet. 
Det innebär att UD ska verka för tydliga prioriteringar och en 
samstämmig svensk politik i OECD. Varje departement ansvarar 
för det löpande OECD-arbetet, inklusive prioriteringar, inom 
departementets eget sakområde.

Sveriges delegation i Paris

Den svenska OECD-delegationen i Paris följer arbetet i OECD:s 
arbetsgrupper och kommittéer. 

Delegationen är även en stödfunktion för politiker och 
tjänstemän från Sverige som deltar i OECD:s möten.

  Svenska OECD-delegationens webbplats
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OECD:s webbplats

På OECD:s egen webbplats hittar du nyheter, rapporter och 
information om OECD:s vägval.

  OECD:s webbplats
  OECD:s ministerrådsmöte 2007
  OECD Forum 2007 english
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  Om Globalt Ansvar
  Aktiviteter
  Rapporter
  Internationellt
  Anslutna företag
  Hur ansluter man sig?
  Kontakta sekretariatet

Globalt Ansvar är ett initiativ för att främja svenska företags 
arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, 
bekämpande av korruption och en bättre miljö, baserat på 
principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Syftet 
är att vara en plattform för olika aktörer som arbetar med 
företags sociala ansvar, såsom näringslivet, arbetsmarknadens 
parter och frivilligorganisationer. Globalt Ansvar arrangerar 
öppna seminarier och workshops för medlemsföretag för att 
fördjupa kunskaper och utbyta erfarenheter.

FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 ▪ Läs referat från John Ruggies föreläsning 

på Handelshögskolan
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 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 
FN:s särskilde representant för företag 
och mänskliga rättigheter

  
Inget stöd för klagomål mot Nordea 
En anmälan mot banken Nordea gjord av en argentinsk och en 
norsk miljöorganisationer har behandlats av den svenska 
nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Anmälarna hävdade att Nordea, som 
medfinansiär till det finska företaget Botnias bygge av en 
pappersmassefabrik i Uruguay, bröt mot OECD:s riktlinjer för 
företag. NKP, där UD: representant är ordförande, har inte 
funnit stöd för de klagomål som framförts om Nordea. 
 ▪ Läs mer: Inget stöd för klagomål mot 

Nordea

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

OECDs riktlinjer
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Handel och utveckling
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  Handelsrelaterat stöd
  Aid for Trade
  Open Trade Gate Sweden
  Råvarupolitik
  UNCTAD och ITC
  Avtal med AVS-länderna
  Internationella givarkonferensen

Frihandel skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. 
Samtidigt krävs det för att tillväxten ska bli hållbar att hänsyn 
tas till miljön, till sociala effekter av handeln och till att det 
välstånd som skapas får en rättvis fördelning.

Ökad frihandel är ett viktigt instrument för att åstadkomma 
snabbare ekonomisk utveckling. Ökad export av varor som u-
länderna har god kapacitet att producera som 
jordbruksprodukter, textilier och kläder är viktig för en positiv 
utveckling av ekonomin i de fattigaste länderna.
Den globala tillväxten får inte ske på bekostnad av miljö och 
människor, och välståndet måste få en rättvis fördelning. Det 
handelspolitiska arbetet för en hållbar utveckling är därför 
inriktat på att skapa regler inom WTO som gynnar u-ländernas 
möjligheter att dra nytta av den ökade världshandeln och 
förutsättningarna. Det är också viktigt att sträva efter en hållbar 
utveckling med hänsyn tagen till såväl miljö som sociala 
dimensioner av handeln och att motarbeta internationell 
korruption.
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Hur har Världshandelsorganisationen, WTO, påverkat u-
länderna?
Regeringen har på uppdrag av riksdagen låtit 
Kommerskollegium utreda hur Världshandelsorganisationen, 
WTO, har påverkat u-länderna. Det har resulterat i rapporten 
Konsekvenser för u-länderna av WTO-avtalen. I rapporten görs 
en analys av hur WTO växt fram och hur de avtal som styr 
villkoren för internationell handel har påverkat u-ländernas 
handel och möjligheter att utvecklas. Den utgör en 
sammanställning av WTO:s roll för u-ländernas 
handelsmöjligheter.

Kommerskollegium bedömer att WTO har bidragit till ett 
positivt klimat för handel och att u-ländernas handelsvillkor 
skulle varit sämre utan WTO. De fattigaste länderna har gynnats 
särskilt av den WTO-regel som innebär att tullsänkningar som 
andra mer inflytelserika länder har förhandlat fram automatiskt 
utsträckts till alla WTO:s medlemmar.

Samtidigt konstaterar rapporten att flera avtal i WTO tillåter 
snedvridningar och protektionism som drabbar fattiga länder. 
U-länder straffas av i-länder inom just de sektorer som de skulle 
kunna vara konkurrenskraftiga i, t.ex. handel med kläder och 
jordbruksprodukter. U-länders handelsutveckling begränsas 
också av andra u-länders tullar. Rapporten betonar vidare de 
svårigheter som särskilt de fattigaste u-länderna har av att delta 
i WTO-arbetet. Den visar också att WTO har ökat u-ländernas 
tillträde till andra marknader. Men mycket återstår att göra, inte 
minst på jordbruksområdet. Det understryker vikten av att 
förhandlingarna i Doharundan fortsätter.

Handel och utveckling
I skriften "Handel och utveckling" beskrivs regeringens arbete 
för att säkerställa att utvecklingssamarbetet och 
handelspolitiken gemensamt verkar för målet om 

fattigdomsbekämpning.

För att u-länderna ska kunna dra fördel av de möjligheter 
världshandeln erbjuder måste de rika länderna öppna sina 
marknader för de produkter där de fattiga länderna har 
konkurrensfördelar. Lyhördhet måste också visas inför de 
särskilda behov u-länderna har i reformen av det internationella  
regelverket på handelsområdet. Vidare krävs betydande insatser  
i form av tekniskt bistånd och kapacitetshöjande åtgärder för att 
u-länderna aktivt ska kunna delta på världsmarknaden och i 
förhandlingar där ramverket för denna beslutas. WTO-
förhandlingarna inom utvecklingsagendan från Doha har en 
tydlig utvecklingsprofil som sätter u-länderna i fokus på ett sätt 
som tidigare inte varit fallet inom det multilaterala 
handelssamarbetet.

Generellt strävar Sverige efter lika behandling av alla länder 
som befinner sig på samma utvecklingsnivå. Sedan EU-inträdet 
har vi arbetat målmedvetet för en avreglering av EU:s 
handelshinder gentemot alla u-länder. Särskild vikt läggs vid 
tillträdet till EU:s marknad för de minst utvecklade länderna 
(MUL).

Sverige var drivande i EU för att få till stånd avtalet om 
"Everything But Arms" (EBA), som trots hårt motstånd från 
många medlemsländer kom till stånd 2001. Beslutet innebär att 
alla produkter från de minst utvecklade länderna förutom vapen 
ges kvot- och tullfritt tillträde till EU:s marknad. Vissa 
produkter som anses speciellt känsliga, såsom socker, ris och 
bananer har en övergångstid på sex till nio år. Sverige vill 
reformera EU:s jordbrukspolitik på sådant sätt att det skulle 
gynna såväl u-ländernas utvecklingspotential som i-ländernas 
konsumenter.



Sverige och EU arbetar för att även andra länder ska utöka 
marknadstillträdet för de minst utvecklade ländernas (MUL:s) 
export, särskilt för de produkter som MUL har kapacitet att 
exportera, vilket ofta är jordbruksprodukter.
På längre sikt är det även viktigt att de fattigare länderna öppnar  
sina marknader för att lösgöra alla de dynamiska effekter som 
frihandel kan bidra med och för att skynda på dessa länders 
integration i världsekonomin.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

LADDA NER
  UD Info faktablad: Handel och utveckling (pdf 77 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  EU-kommissionens webbplats för utvecklings- och 

biståndsfrågor
  Rapport från Kommerskollegium: "Hur kan WTO-avtalet 

främja utveckling
  Kommerskollgiums sidor om handel och utveckling
  Sida
  EU:s förslag till "on line helpdesk"

Handel och konfliktförebyggande
http://regeringen.se/sb/d/2660

  Handelspolitik och regional integration
  Internationell diamanthandel - 

Kimberleyprocessen
  Frågor och svar om konfliktdiamanter
  Frågor och svar om Kimberleyprocessen

Ökad handel och ekonomiskt samarbete har en positiv inverkan 
för att undvika att konflikter uppstår mellan länder.

Handeln har en positiv inverkan på strukturella riskfaktorer, 
såsom bristande rättssäkerhet, ekonomisk stagnation, 
arbetslöshet och resursbrist.

Om den sociala och ekonomiska situationen i ett land är en 
grogrund för konflikt kan handel och specialisering förbättra 
möjligheterna för ekonomisk och positiv politisk utveckling.

Genom handel skapas ömsesidiga beroenden mellan stater och 
folk som stärker intresset av att, så långt som möjligt, undvika 
destruktiva metoder för att lösa konflikter.

Stärkt samarbete och kommunikation mellan länder minskar 
risken för att missförstånd skall kunna uppstå mellan olika 
länders företrädare, bland annat genom att handelsavtal kan 
leda till samarbetsinstitutioner och tvistlösningsmekanismer 
samt ökad tillämpning av internationellt överenskomna regler 
och normer.
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På detta sätt lämnar handel och annat ekonomiskt utbyte, bl.a. i 
form av investeringar, ett positivt bidrag till det strukturella/
långsiktiga konfliktförebyggandet.

Handelspolitik kan också leda till konflikter
Men handel och inte minst handelspolitik kan också vara 
konfliktgenererande på kort sikt och under vissa betingelser.

Handel medför ett konkurrenstryck för inhemska producenter, 
vilket kan innebära inkomstbortfall, ökad arbetslöshet eller 
t.o.m. konkurser inom en enskild sektor. Diskriminerande 
behandling av import och prisdumpning av export kan ge 
upphov till handelskonflikter stater emellan.

Insikten om detta är grunden för bildandet av GATT (sedermera  
WTO) liksom exempelvis WTO:s tvistlösningsmekanism och 
principen om särskild och differentierad behandling inom 
handelssystemet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Kampen mot internationell 
korruption
http://regeringen.se/sb/d/4263

  Kampen mot internationell korruption
  Sveriges inställning till korruption
  Internationella finansieringsinstitutioners krav
  Konventioner och initiativ mot korruption
  Enskilda organisationer mot korruption

Sveriges regering har en strikt inställning när det gäller 
korruption, och ambitionen att intensifiera kampen mot 
korruptionen i det internationella samarbetet.

Att verka för att bekämpa korruption och sprida kunskap om 
den skada som korruption leder till är förpliktelser som följer av 
att Sverige tillträtt konventioner i EU, Europarådet, FN och 
OECD. Det svenska samhället har i olika undersökningar 
klassats som ett av världens minst korrumperade.

Korruption
På de här sidorna kan du läsa om hur Regeringen, EU, FN, 
Europarådet och andra aktörer arbetar för att bekämpa 
korruptionen. Du kan också läsa vilka krav IMF, Världsbanken 
med flera ställer som krav på sina låntagare, om regionala 
organisationers samarbete, om initiativ inom näringslivet och 
inom frivilligorganisationerna.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Referensgruppen för externa 
handelsfrågor
http://regeringen.se/sb/d/10201

  Referensgruppen för externa handelsfrågor

Beslut och överenskommelser i handelsfrågor påverkar många 
människor. För att ge ett bättre underlag inför svenska beslut 
inrättade regeringen för några år sedan en referensgrupp för 
WTO-frågor. Gruppen har sedan omvandlats till en 
referensgrupp för externa handelsfrågor.

Referensgruppen i sammanträde
Gruppen träffas några gånger om året och består av 
representanter från näringslivet, fackförbund och 
intresseorganisationer eller NGO:s (non governmental 
organizations). Gruppen ska hjälpa till att spegla olika delar av 
samhället och ge en bredare bild av inställningen i olika 
handelsfrågor.

Utbyte av information
UD, som sammankallar och leder referensgruppen, informerar 
om regeringens och EU:s arbete och aktuella linje i en viss fråga. 
Därefter ges referensgruppen tillfälle att ge synpunkter på 
frågorna som tas upp till diskussion.

Referensgruppens medlemmar
Följande organisationer kallas till referensgruppens 
möten:Attac, Diakonia, Djurens rätt, Fair Trade Center, Forum 
Syd, Internationella Handelskammarens Svenska 
Nationalkommitté, Jernkontoret, Kommerskollegium, 

Kommunalarbetareförbundet, Konstnärliga och litterära 
yrkesutövares samarbetsnämnd, Konsumenter i samverkan, 
Livsmedelsföretagen, LO, LRF, Lutherhjälpen, Läkare utan 
gränser, Läkemedelsindustriföreningen, Metall, Plast-& 
Kemiföretagen, SIDA, SIF, Skogsindustrierna, Stockholms 
Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska FN-
förbundet, Svensk handel, Svenska Kommunförbundet, Svenska 
kyrkan, Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet, 
Svenska naturskyddsföreningen, Svenskt näringsliv, TCO, 
Textilimportörerna.

LADDA NER
  Rapport från Referensgruppen för externa 

handelsfrågors möte, 9 nov 2007 (pdf 124 kB)

http://regeringen.se/sb/d/10201
http://regeringen.se/sb/d/10201
http://regeringen.se/sb/d/10201/a/97007
http://regeringen.se/sb/d/10201/a/97007
http://regeringen.se/download/331dd48a.pdf?major=1&minor=97007&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/331dd48a.pdf?major=1&minor=97007&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/331dd48a.pdf?major=1&minor=97007&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/331dd48a.pdf?major=1&minor=97007&cn=attachmentDuplicator_0_attachment


Handels-, investerings- och 
Sverigefrämjande

http://regeringen.se/sb/d/3021

  Exportfrämjande
  Exportfinansiering
  Hinderakut
  Näringslivsfrämjarna
  Projektexport
  Investeringsfrämjande
  Budget och mål
  Sverigefrämjande

Främjande av export och utländska investeringar i Sverige samt 
Sverigebilden i utlandet. 

Statssekreterare vill stärka handeln med Tanzania
Statssekreteraren för handelsfrågor, Gunnar Wieslander, 
besökte Tanzania den 24-26 januari. Syftet med besöket var att 
diskutera möjligheter för att utveckla affärsförbindelserna 
mellan Sverige och Tanzania. Wieslander träffade såväl 
regeringsföreträdare som representanter för näringslivet och 
andra samhällsaktörer.

Under besöket fick Gunnar Wieslander även inblick i 
utvecklingssamarbetet där Sverige är en viktig bidragsgivare för 
utveckling av den privata sektorn. Sverige stödjer även 
handelsinstitutet TRAPCA (Trade Policy Training Centre) i 
norra Tanzania. Wieslander genomförde också fältbesök hos 
Ericsson, TWIGA Cement och etanolföretaget SEKAB som 

planerar etanolproduktion i Tanzania. 
  
Tjänstedirektivets aktörer samlade
I tisdags samlades den referensgrupp, med företrädare för bland 
annat näringsliv, fackliga organisationer och myndigheter, som 
ska medverka till genomförandet av EU:s tjänstedirektiv. 
Direktivet ska underlätta för företag att etablera sig och att 
utföra tjänster på EU:s inre marknad.
- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
tjänstedirektivet ett viktigt verktyg, säger Ewa Björling. 
 ▪ Läs mer om mötet med Forum för 

genomförandet av tjänstedirektivet
 ▪ Läs mer om genomförandet av 

tjänstedirektivet
Svenskt miljötänk på export till Hongkong
Närmare 150 representanter ville höra när svenska experter 
delade med sig av miljölösningar vid ett seminarium den 22 
januari. Miljöfrågorna står idag alltmera i centrum för debatten 
i Hongkong, särskilt luft- och vattenföroreningarna men även 
sophantering. 
 ▪ Läs mer på Generalkonsulatet i 

Hongkongs webbplats
  Handelsministern på Stockholm Fashion Week 
  Ewa Björling: "Gates betyder väldigt mycket för 

HIV-forskningen" 
  Sverige kämpar för billigare etanol 
  Handelsministern inviger utställning i 

Washington 
  Klart för svenskt deltagande på världens största 

bioteknikmässa 
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Tjänstedirektivets genomförande
Senast den 28 december 2009 ska Sverige ha genomfört 
tjänstedirektivet i alla dess delar. Syftet med direktivet är att 
göra det enklare för företag att etablera sig och utföra tillfälliga 
tjänster på EU:s inre marknad.

Hjälp oss!
Vi som jobbar med Utrikesdepartementets webbsidor skulle 
uppskatta om du kunde ta dig tid några minuter för att delta i 
vår användarundersökning. Enkäten är helt anonym.

Hinderakuten
Hinderakuten är en möjlighet för dig som vill anmäla ett 
handelshinder som du eller ditt företag stött på. 
 Kontakta UD:s hinderakut

Export
  Exportrådets webbplats
  Exportkreditnämndens webbplats

Faktablad
  Utrikesdepartementet - en resurs för svenskt näringsliv

En världsutställning på nätet
Följ arbetet med att bygga den svenska paviljongen. Klart juni 
2008.  Virtuellt nyhetsbrev

  Läs mer om den virtuella världsutställningen
Handelspolitik
Världshandelsorganisationen, WTO, EU:s handelspolitik, 
regionala handelsavtal och bilaterala investeringsskyddsavtal.

 Handelspolitik och WTO            EU:s inre marknad

House of Sweden

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Näringslivsfrämjarna
http://regeringen.se/sb/d/3026

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Näringslivsfrämjare finns vid UD:s sex regionala enheter 
(Afrika, Amerika, Asien och Oceanien, Mellanöstern och 
Nordafrika, Västeuropa samt Östeuropa och Centralasien). 
Kontaktinformation hittar du till vänster. Näringslivsfrämjarna 
arbetar framför allt med frågor som rör handel och 
investeringar.  

Arbetet bedrivs i nära samråd med ambassader och 
generalkonsulat, enheten för främjande och EU:s inre marknad 
(UD-FIM), Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA) samt 
företag och organisationer i Sverige. En viktig arbetsuppgift är 
att hjälpa svenska och utländska företag till rätt kontakt.
En länk till listan över våra samarbetspartners finner du i 
högerspalten.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat
  Våra samarbetspartners
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Näringslivsfrämjande i 
Mellanöstern och Nordafrika
http://regeringen.se/sb/d/7865

  Näringslivsfrämjande i Mellanöstern och 
Nordafrika

  Invigning av exportrådets nya regionkontor i 
Dubai

  Seminarium om handel med franskspråkiga Afrika

Mellanöstern- och Nordafrikaregionen är starkt ekonomiskt 
växande med affärsmöjligheter på många områden för svenska 
företag.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med ambassader och 
generalkonsulat stor vikt vid att främja svenska intressen 
utomlands. Insatser för detta sker på många sätt. Hjälp kan ges 
till enskilda företag med till exempel besöksplanering, 
marknadsinformation rådgivning och annan information och 
kontaktskapande. Generella insatser kan göras i form av 
seminarier, utställningar, mottagningar och evenemang för att 
öka intresset utomlands för särskilda svenska sektorer och 
kompetensområden (IT/telekommunikation, bioteknik, 
miljöteknik, design etc).

Representation i regionen
I Mellanöstern- och Nordafrikaregionen (MENA-regionen) har 
Exportrådet representation vid ambassaden i Riyadh samt ett 
regionalt kontor för främst Gulfregionen i Dubai. Kontoret i 
Dubai öppnades officiellt i januari 2007 och är starkt växande.

UD har på senare år förstärkt den svenska 
handelsfrämjarnärvaron med nya främjare vid ambassaden i 
Kairo och vid Irakkontoret i Amman. Den senare befattningen 
är nu under rekrytering (se under lediga tjänster). En särskild 
näringslivsfrämjare för Tunisien och Libyen har placerats i 
Tunis. Främjarens kontaktuppgifter finns här intill.

Marknad
Mediarapporteringen från MENA-regionen handlar mycket om 
krig och konflikter. Samtidigt är stora delar av regionen stabila 
och erbjuder mycket goda möjligheter för affärer och 
investeringar. Särskilt gäller detta Gulf-regionen, som i 
dagsläget är en av de mest expansiva i hela världen (en 
genomsnittlig tillväxt på 8 procent de senaste tio åren). Hög 
befolkningstillväxt i förening med mycket höga per captita-
inkomster öppnar exempelvis för stora affärschanser även på 
konsumentvarusidan framöver. Frihandelsavtalet mellan EU 
och de sex GCC-länderna (Gulf Cooperation Council), som är 
under sluförhandling, kommer att ytterligare öka 
marknadstillträdet till dessa länder.

Affärsmöjligheterna i MENA-regionens länder är redan idag 
betydande. Sveriges handel med MENA uppgick till drygt 32 
miljarder SEK eller 7,4 procent av Sveriges totala export till 
tredje land 2005. Största marknaden i regionen var 
Saudiarabien, dit den svenska exporten uppgick till 7,8 
miljarder SEK.

Projektbevakning
EU:s bistånd och samarbete med regionen hanteras sedan den 1 
januari 2007 i det s k ENPI-programmet (tidigare MEDA). 
Samarbetet sker framför allt med vart och ett av länderna i 
regionen, men vissa projekt är regionala och omfattar flera 
länder. Huvudsakligen består samarbetet i att EU finansierar 
olika typer av projekt med varor och tjänster. De svenska 
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projektexportfrämjarna (såväl UD som Exportrådet) som är 
placerade vid den svenska EU-representationen i Bryssel 
bevakar affärsmöjligheterna i dessa projekt. De viktigaste 
utvecklingsfonderna - Arabfonden, Kuwaitfonden och Abu 
Dhabi-fonden, bevakas av ambassaden i Abu Dhabi, som kan 
bistå intresserade export- och konsultföretag med närmare 
information. Projekt i Nordafrika inom ramen för Afrikanska 
utvecklingsbanken bevakas av främjaren i Tunis.

De senaste årens stora oljeöverskott i främst gulfstaterna har 
lett till en mycket betydande projektexportmarknad. 
Exportrådet genomför nu en pilotstudie, "Svenska företag i 
gulfländernas megaprojekt".

Information om nya upphandlingar finns på Exportrådets 
webbplats. Angående projekt kopplade till ENPI-programmet 
kontakta Henrik Cederin, Sveriges EU-representation i Bryssel.

KONTAKT Bengt G. Carlsson Kansliråd 08 405 31 22

e-post till Bengt Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD-MENA)
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM)
  Våra samarbetspartners
  Ambassader och konsulat

LADDA NER
  Kontaktuppgifter för näringslivsfrämjaren för Tunisien 

och Libyen (pdf 110 kB)
  Tal: "Sverige i Gulfen". Handelsminister Tolgfors 

anförande vid Svenskar i världen, SVIVs möte "Svenskar i 

Gulfregionen". 23 augusti 2007. (pdf 70 kB)
  Tal/Speech: "Sweden in the Gulf Region". Address by 

Minister for Foreign Trade Sten Tolgfors at the SVIV 
conference "Swedes in the Gulf Region" August 23, 2007. 
(pdf 76 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Kontaktuppgifter för näringslivsfrämjaren för Egypten
  Syrianska Handelskammaren
  Syrian European Business Centre
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Näringslivsfrämjande i Nord- och 
Latinamerika
http://regeringen.se/sb/d/3875

  Länkar

USA är Sveriges näst största exportmarknad - snäppet efter 
Tyskland - och större än hela Asien sammanlagt. 
Investeringsutbytet mellan Sverige och USA är också betydande. 
Även Kanada och Latinamerika - där de flesta stora svenska 
företag är etablerade sedan länge - är viktiga ekonomiska 
partners för Sverige.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna (Sveriges ambassader och konsulat) stor 
vikt vid att främja svenska intressen utomlands. USA är en 
särskilt prioriterad marknad. Insatser sker på många olika sätt. 
Flera är direkt relaterade till enskilda företag, som exempelvis 
hjälp med besöksplanering, marknadsinformation, rådgivning 
och annan praktisk hjälp. Andra insatser är mer generella och 
kan bestå i att genom evenemang, med kontaktskapande 
insatser och på andra sätt öka intresset utomlands för särskilda 
svenska kompetensområden.

USA är jämte Tyskland Sveriges enskilt största exportmarknad.
Företrädare för i princip alla näringslivsgrenar finns 
representerade i USA. Personbilar, läkemedel, 
telekommunikationsutrustning är tre av de största branscherna, 
men tjänstesektorn är på stark frammarsch. Handelsöverskottet  
är betydande, då Sverige endast importerar för ca en femtedel av  
värdet av exporten till USA. Investeringsflödena är stora; de 

senaste siffrorna (ITPS 2005) visar på att det finns cirka 1 200 
amerikanskägda företag i Sverige, vilka sysselsätter över 100 
000 svenskar. Svenska företag i USA sysselsätter i sin tur över 
200 000 amerikaner.

Främjandet har expanderat kraftigt
Näringslivsfrämjandet i USA är starkt integrerat med det 
allmänna Sverigefrämjandet som syftar till att stärka 
varumärket Sverige. Främjandet mot USA har vuxit kraftigt 
under de senaste åren. Till exempel har tre nya främjartjänster 
placerats vid generalkonsulaten i New York och Los Angeles 
samt vid ambassaden i Washington. Det har även fattats ett 
principbeslut om ett nytt generalkonsulat med inriktning på 
främjande i Houston, Texas - centrum för den kommersiellt 
dynamiska sydöstra delen av USA.

Kanada
Kanada ligger på sjuttonde plats som exportmarknad för 
svenskt näringsliv. Även gentemot Kanada råder 
handelsöverskott. Importen från Kanada är endast cirka 25 
procent av svensk export till Kanada. Cirka 60 kanadensiska 
företag sysselsätter runt 4 000 anställda i Sverige (ITPS 2005). 
Svenska företag i Kanada sysselsätter cirka 15 000 anställda. 
Sedan 2004 har näringslivsfrämjandet gentemot Kanada främst 
fokuserat på miljöteknik. Utöver miljötekniksektorn finns det 
flera andra områden inom vilka främjandeaktiviteter mellan 
Sverige och Kanada bör kunna vara framgångsrika. 
Informationsteknologi, bioteknik och e-health är några exempel.

Latinamerika
Många länder i Latinamerika har traditionellt varit goda 
avsättningsmarknader för svensk exportindustri. Mexiko och 
Brasilien men även Argentina, Chile, Peru och Colombia, är 
sedan länge starka industriella fästen för svenska bolag som 
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Ericsson, Volvo, Scania, Alfa Laval, AGA, Electrolux med flera. 
Marknaderna i Latinamerika är i dag även mogna för att 
svenska mindre och medelstora företag ska kunna vända sig mot 
dem. Utöver exportfrämjande är investeringsfrämjande aktuellt 
i några av länderna.

Mexiko
Sverige och svenska företag åtnjuter stor goodwill i landet, 
bland annat då den teknologiöverföring som skett har varit av 
stor betydelse för Mexiko. Under perioden 1989-2001 var de 
svenska nettoinvesteringarna i Mexiko de näst största i 
Latinamerika (efter Brasilien) och efter en kraftig nedgång 
under två år är den svenska nettoinvesteringen i landet återigen 
positiv sedan 2004. Under 2001 undertecknades ett avtal om 
investeringsskydd mellan Sverige och Mexiko. Drygt 70-talet 
svenskrelaterade bolag finns idag i Mexiko.

Brasilien
Brasilien ses som prioriterat bland annat för ekonomiskt 
samarbete. Snart sagt alla stora svenska industriföretag är sedan 
länge etablerade i Brasilien och många medelstora bolag har de 
senaste 5-10 åren hittat till landet. Ett EU-avtal med Mercosur 
skulle göra marknaden i den sydamerikanska sydkonen ännu 
intressantare för svenskt vidkommande, på samma sätt som 
avtalen mellan EU och Mexiko respektive Chile gjort.

Chile
I Chile är miljö- och energisektorerna av intresse och 
bearbetning av marknaden pågår aktivt. Samarbetsprojekt finns 
inom bland annat avfallshantering och bioenergi (biomassa 
respektive biogas). Innovation är i sig ett brett 
samarbetsområde inom ramen för den så kallade Task Force 
som verkat sedan tre år mellan Sverige och Chile, och som 
skapar förutsättningar för fler insatser.

Tyngdpunkten på Mexiko, Brasilien och Chile utesluter inte 
speciella insatser vid behov och på exportindustrins efterfrågan i 
andra länder i Latinamerika. Särskilt små och medelstora 
företags inträde på den latinamerikanska marknaden stöds.

House of Sweden
Sveriges nya ambassad i Washington, DC, House of Sweden, 
invigdes av kungaparet i oktober 2006. House of Sweden ska 
vara en plattform som inspirerar och inbjuder till möten och 
dialog mellan svenskar och amerikaner. House of Sweden ska 
bidra till att stärka banden med USA på samhällets alla 
områden såsom affärer, kultur, politik, vetenskap och 
utbildning.

Sweden on the Potomac
Sveriges ambassad i Washington DC har initierat och driver 
projektet Sweden on the Potomac. Sex spännande program om 
Sverige i House of Sweden om arkitektur/design, bilar/
transporter, vatten/miljö, turism, barn- och ungdomsfrågor 
samt innovationer/teknologi är inplanerade fram till den 6 juni 
2008. Den omfattande programverksamheten innefattar 
utställningar, debatter, seminarier och uppträdanden. House of 
Sweden är beläget i Georgetown vid floden Potomacs strand i 
hjärtat av Washington.

Samarbetspartners
Sverige är väl representerat på den enorma amerikanska 
marknaden. Sveriges ambassad och generalkonsulat 
kompletteras av ett antal Exportrådskontor. Därutöver finns ett 
väl utbyggt nät av honorärkonsuler och de svensk-amerikanska 
handelskamrarna, vilka på olika sätt kan bistå företag som är 
intresserade av att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Exportrådet har kontor också i Kanada, Mexiko, Brasilien och 
Argentina. De svenska utlandsmyndigheterna i hela regionen 



arbetar mycket aktivt med olika former av främjande och stöd 
till svensk exportindustri.

Andra samarbetspartners är Invest in Sweden Agency, Visit 
Sweden och ITPS.

KONTAKT

John-Olof Dahlstein Ämnesråd, näringslivsfrämjare
08-405 55 10 e-post till John-Olof Dahlstein
Lennart Killander Larsson Kansliråd 08-405 46 14
0733-72 73 16 e-post till Lennart Killander Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Amerika
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad

LADDA NER
  Chile-Sweden Task Force (pdf 745 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges ambassad i Washington
  Sveriges generalkonsulat i New York
  Sveriges generalkonsulat i Los Angeles
  Canadian Swedish Business Association (CSBA)
  Swedish-American Chambers of Commerce, USA
  Exportrådet
  Upphandlingsnytt, Exportrådet
  Sida
  House of Sweden, projektwebbplats
  House of Sweden, Fastighetsverkets webbplats

Näringslivsfrämjande i Asien och 
Oceanien (ASO)
http://regeringen.se/sb/d/3876

  Länkar till ambassader, Exportrådets kontor, etc.

Den snabba utvecklingen i Asien under de senaste åren har 
inneburit att de asiatiska ekonomierna spelar en betydande roll i 
världsekonomin. Asien svarar idag för ca 25 procent av världens 
BNP.

Uppdrag
Fyra av världens tio största ekonomier finns i Asien; Japan, 
Kina, Sydkorea och Indien. I många asiatiska länder är det 
exportsektorn som drivit den höga tillväxten. Till följd av höga 
tillväxtsiffror för både export och import ökar Asiens andel av 
världshandeln snabbt. Växande marknader i Asien innebär 
möjligheter för svensk export och för svenskt näringsliv 
strategiska branscher.

Både UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna stor prioritet vid att främja svenska 
intressen utomlands. Ambassadernas och generalkonsulatens 
roll på marknader där Exportrådet är representerat är att 
markera officiellt stöd, underlätta myndighetskontakter för 
företag och att medverka i kampanjer av mera generellt slag. I 
länder där det inte finns något Exportrådskontor är det 
ambassadernas handelsavdelningar som handlägger 
kommersiella ärenden.
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Exportrådets roll
Exportrådet är representerat genom tretton kontor i regionen - 
Indien (New Delhi och Bangalore), Malaysia (Kuala Lumpur) 
Vietnam (Ho Chi Minh City), Kina (Peking, Shanghai, Kanton 
och Hong Kong), Sydkorea (Seoul), Japan (Tokyo), Taiwan 
(Taipei), Australien (Sydney) samt Nya Zeeland (Auckland) - 
och svarar där för merparten av den praktiska hjälpen till 
svenska företag.

Näringslivsfrämjande i regionen
UD, Exportrådet, Svensk Handel (Importrådet) och 
ambassaderna/generalkonsulaten lägger ökad vikt vid att främja 
svenska ekonomiska intressen utomlands. En del insatser är 
direkt relaterade till enskilda företag, som kan få hjälp med 
besöksplanering, marknadsinformation, rådgivning och annan 
praktisk hjälp. Andra insatser är mer generella, till exempel att 
genom evenemang, med hjälp av kontakter och på andra sätt 
öka intresset utomlands för särskilda svenska 
kompetensområden (IT/telekommunikation, infrastruktur, 
energi, miljöteknik, bioteknik, design m.m.). För information 
om importfrågor hänvisas till Svensk Handel respektive 
Stockholms Handelskammare.

Forum Asien
UD-ASO anordnar olika aktiviteter för att bredda kunskapen om 
regionen och möjliggöra debattforum.

Projektbevakning
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)täcks av ambassaden i 
Manila som kan bistå svenska varu- och tjänsteföretag med 
närmare information om bankens projekt- och 
upphandlingsverksamhet. Fredrik Agerhem är 
projektexportfrämjare vid ambassaden i Manila. Även övriga 
ambassader i regionen hjälper svenska företag att bevaka 

upphandlingar och att hålla kontakt med "executing agencies" i 
låntagarländerna. Information om nya upphandlingar finns på 
Exportrådets hemsida.

Strategier
Regeringens strategi "Framtid med Asien" återfinns på 
hemsidan för Asien och Oceanien.Vad gäller land/
samarbetsstrategier för Sveriges utvecklingssamarbete i 
regionen hittas de under respektive land på hemsidan.

Honorärkonsuler i Asien och Oceanien
Sveriges honorärkonsuler i Asien och Oceanien är en resurs i 
handels- och investeringsfrämjandet. Det finns en lättillgänglig 
förteckning över våra honorärkonsuler i Asien och Oceanien där 
varje honorärkonsul presenteras med adressuppgifter och 
information om professionell bakgrund, nuvarande position, 
"fields of expertise", etc. Adressuppgifter för Sveriges 
ambassader och lönade generalkonsulat i regionen redovisas 
också.

Samarbetspartners
Främjandet sker i nära samarbete med nyckelaktörer som 
Exportrådet, Svensk Handel, Sida, Svenska institutet, Invest in 
Sweden Agency, Handelskamrarna, Swedfund, ITPS, Vinnova 
m.fl.

KONTAKT

Bengt E. Johansson Departementsråd, näringslivsfrämjare
08-405 52 47 e-post till Bengt E. Johansson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
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  Asien- och Oceanienenheten (UD-ASO)
  Asien och Oceanien
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat
  Detta arbetar departementen med
  Våra samarbetspartners
  Främjare vid Asiatiska utvecklingsbanken
  En svensk Asienpolitik
  Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens 

Asienstrategi
  Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-

talet

EXTERNA LÄNKAR
  Exportkreditnämnden
  AB Svensk Exportkredit
  Invest in Sweden Agency (ISA) och Exportrådet
  Exportrådet
  Svensk Handel
  Stockholms Handelskammare
  Ostindienfararen

Näringslivsfrämjande inom UD:s 
EU- enhet
http://regeringen.se/sb/d/3849

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Enhetens verksamhet omfattar EU27 samt Island, Norge, 
Schweiz, Turkiet, Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kosovo, 
Kroatien, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Uppdrag
EU länderna svarar i dag för bortåt 70 procent av Sveriges 
export och 80 procent av vår import. En tredjedel av Sveriges 
alla ambassader och konsulat finns representerade i regionen.

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande är UD:s och 
utlandsmyndigheternas bidrag till regeringens tillväxt- och 
sysselsättningspolitik. Främjandet är en integrerad del av 
enhetens arbete och sker i mycket nära samarbete mellan 
ledningsgruppen, näringslivsfrämjarna och landhandläggare 
med specifikt ansvar för ett eller flera länder i regionen.

Främjandet sker i nära samverkan med andra aktörer på fältet. I 
regionen finns ca. 200 honorärkonsuler, 26 Exportrådskontor 
och det finns handelskamrar i de flesta länderna. VisitSweden 
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har 9 kontor i regionen och ISA, Invest in Sweden Agency, har 
för närvarande representationskontor i Europa. Dessa utgör på 
respektive marknad den lokala främjargruppen som träffas 
under ambassadens ledning på regelbunden basis.

Ekonomisk utveckling i regionen
Med 20 av Sveriges 35 största exportmarknader representerade 
i regionen är EU Sveriges både största och viktigaste 
exportmarknad. Näringslivsfrämjandet i regionen är mycket 
omfattande och inbegriper varierande projekt och aktiviteter.

Det nordiska samarbetet är både brett och välutvecklat. Norge, 
Danmark och Finland placerar sig alla inom topp 10 för svensk 
utrikeshandel och en dryg femtedel av Sveriges export går till de 
nordiska grannländerna. För svensk export är även de baltiska 
länderna en mycket intressant närliggande marknad med en 
avsevärd potential för svenska företag. Det största svenska 
exportlandet i regionen är Estland, dit exporten har ökat med 12  
procent under första halvåret 2007.

Tyskland är Sveriges största handelspartner och både exporten 
och importen utvecklas positivt. Den tyska andelen av den 
svenska exporten uppgår till cirka 10 procent och exporten steg 
under första halvåret 2007 med 14% jämfört med samma period 
föregående år. Tyskland är vårt överlägset största importland 
och utgör ett av de få länder där Sverige har en negativ 
handelsbalans. Sveriges ställning i Tyskland stärks genom de 
cirka 700 svenska dotterbolag som finns etablerade i landet.

De nya och de förhållandevis nya medlemsländerna leder till en 
ökad ekonomisk aktivitet i Sveriges närområde. Stora 
investeringar framförallt inom områden som miljö och 
infrastruktur genomförs. Polen står som enskilt största 
exportmarknaden bland dessa länder, med en svensk 
exportökning på 33 procent under första halvåret 2007. 

Exporten är även stor till Tjeckien där en ökning med 16 procent 
skett under motsvarande period.

Språkkunskaper viktigt för handeln
Det finns en svensk-fransk och svensk-tysk språkfond med syfte 
att främja handel genom att erbjuda utbildning i språk och 
företagskultur till anställda i svenska företag inom export eller 
import. Mer information hittar du under under Externa länkar.

Västra Balkan
Regionen kring Västra Balkan är i fokus. Handeln med mindre 
exportmarknader är viktig och kan bidra till ekonomisk 
utveckling och stabilitet. Den ekonomiska utvecklingen i Västra 
Balkan anses centralt för regionens framtid, och svensk handel 
kan därmed påverka regionen positivt. Inom områdena miljö 
och infrastruktur har Sverige särskilt goda möjligheter att 
profilera sig inom regionen.

Miljö- och energisatsningar
Miljö och energi är prioriterade områden och Sverige har där 
goda möjligheter att profilera sig. Miljö- och energievenemang 
av olika slag planeras av nästan alla ambassader I regionen 
under det kommande året. Ett flertal projekt planeras även i 
samband med det svenska EU- ordförandeskapet. Inom detta 
breda fält ingår projekt rörande energieffektivitet, biodrivmedel, 
energiomställning och hållbart byggande mm.

EU:s strukturfonder 2007 - 2013
För åren 2007-2013 finns det nya så kallade strukturfonder 
inom EU och arbetet med EU:s strukturfonder har fortsatt 
prioritet, framförallt i Polen. För den nya perioden, år 
2007-2013 finns det tre mål för den så kallade 
sammanhållningspolitiken. Dessa är konvergens, regional 
konkurrenskraft och sysselsättning, samt territoriellt samarbete.  



Att stötta ambassaderna och Exportrådet i deras arbete med att 
hjälpa att de svenska företagen kan inhämta information om 
fonderna, och försöka ta del av dessa, är betydelsefullt.

Ett hundra miljarder euro ska satsas i Polen mellan år 2007 och 
år 2013. Av dessa kommer cirka 67 miljarder från EU och 
resterande från Polska offentliga och privata sektorer. Landets 
infrastruktur och miljö ska utvecklas, särskilt vatten och 
avloppssystem. Även vägar och järnvägar ska moderniseras eller 
byggas ut.

Bulgarien anses vara ett av de mest attraktiva länderna i Balkan 
för utländska investerare. Om landet lyckas använda hela 
strukturfonderna (cirka 6,9 miljarder euro) är Bulgarien det 
land som får mest per capita.

Nordområdessamarbete
Det förekommer mycket samverkan mellan Sverige och Norge, 
både när det gäller gränsregionala samarbeten, och olika former 
av projekt. Det finns dock potential för att öka samarbetet 
ytterligare, främst inom näringslivssektorn, petroleumsektorn, 
energisektorn, infrastruktursektorn och forskningssektorn. 
Fortsattstor vikt kommer därför att läggas på 
"Nordområdessamarbetet".

Östersjösamarbetet
EU- enheten medverkar aktivt i strategin för att tillvarata nya 
tillväxtmöjligheter i Östersjöregionen, i synnerhet under det 
svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008. 
Regionen är ett både viktigt och intressant industriellt kluster 
vars konkurrenskraft gentemot andra regioner stärks. Detta sker 
främst genom att förutsättningarna underlättas för handel och 
entreprenörskap, men också genom en effektivare infrastruktur. 
Regelbundet besöksutbyte av politiker på regional och nationell 
nivå syftar till att medvetandegöra beslutsfattare om regionens 

gemensamma behov och intressen.

Märkesåret 1809
Den bilaterala relationen mellan Sverige och Finland kommer 
att uppmärksammas fram till och med år 2009. Syftet är att 
uppmärksamma 200- års minnet av delningen av det dåvarande 
svenska riket år 1809. Sverige fortsätter att arbeta för det nära 
grannstatsförhållande som finns i dag, som utvecklats under de 
senaste 200 åren och som vi har anledning att försöka förstärka 
än mera för framtiden. Ett viktigt ändamål är att fortsätta att 
utveckla de olika aspekterna av de mycket starka och fruktbara 
svensk- finska handelsförbindelserna.

Aktuell information
På Exportrådets webbplats finns information om vilka 
aktiviteter som är aktuella i regionen. Exportrådet har 
information om svenska dotterbolag på respektive marknad. I 
länder där det inte finns något Exportrådskontor har Sveriges 
ambassad en handelsavdelning med sådan information. 
Aktiviteter tillkommer löpande i vår planering. Dessa initieras 
oftast i samarbete mellan främjandeaktörerna och företagen på 
fältet.

 ▪ Samarbetspartners

 ▪ Exportrådet

 ▪ Sida

 ▪ Svensk Handel

 ▪ Svenska institutet

 ▪ Swedfund

 ▪ Svenska Handelskamrarna



 ▪ VisitSweden

KONTAKT

Caroline Meimoun Ämnesråd 08-405 31 24 070-932 46 83
e-post till Caroline Meimoun
Michaela Wilhelmsson Biträdande främjare, med särskilt ansvar  
för länderna i gruppen Östra Europa och utvidgningen samt 
Turkiet programmet. 08-405 54 12 073-354 69 48
e-post till Michela Wilhelmsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för Europeiska unionen (UD-EU)
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM)
  Sveriges ambassader och konsulat
  Turkietprogrammet

EXTERNA LÄNKAR
  Svensk-franska språkfonden
  Svensk-tyska språkfonden
  Läs mer om EU:s strukturfonder på EU-upplysningens 

webbplats
  Exportrådet
  Invest in Sweden Agency
  Svensk Handel
  Svenska instituet
  Swedfund
  Svenska Handelskammrarna
  Visit Sweden

Näringslivsfrämjande i Östeuropa, 
Centralasien och på västra Balkan

http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63214

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Ryssland är, liksom Ukraina, en mycket intressant och växande 
marknad för de svenska företagen. En annan marknad som ökar  
i betydelse är västra Balkan. Under 2005 har Sverige tecknat 
samarbetsavtal med republiken Serbien inom energi- och 
gruvsektorn. Ytterligare bilaterala överenskommelser är under 
förhandling.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna stor vikt vid att främja svenska 
ekonomiska intressen utomlands. Insatser sker på många olika 
sätt. Flera är direkt relaterade till enskilda företag, som 
exempelvis hjälp med besöksplanering, marknadsinformation, 
rådgivning, så kallad matchmaking och annan praktisk hjälp. 
Andra insatser är mer generella och kan vara att genom 
evenemang såsom seminarier, workshops och in- och utgående 
delegationsresor öka intresset utomlands för konkurrenskraftiga 
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svenska kompetensområden såsom it/telekommunikation, 
miljöteknik, energi, infrastruktur med mera.

Näringslivsfrämjande i regionen
UD har under de senare åren uppmärksammat den allt större 
betydelse som främjandet, i vid mening, har både för att stärka 
varumärket Sverige samt för att stärka svenska 
näringslivsintressens konkurrenskraft i regionen. Detta har 
bland annat fått till följd att våra främjanderesurser i utlandet 
har förstärkts genom att vissa av våra ambassader har fått 
speciellt utsända främjare. Inom vår region har ambassaderna i 
Moskva, Kiev och Zagreb fått förstärkning. Sedan tidigare har 
även ambassaden i Belgrad ett främjandekontor som på heltid 
arbetar med att främja svenska företagsintressen.

Ryssland
Ryssland är för närvarande vår 15:e största exportmarknad i 
världen. Handeln mellan Sverige och Ryssland har dock ökat 
kraftigt under de senaste åren. Den svenska exporten har ökat 
med 230 procent och importen med 158 procent bara under den 
senaste femårsperioden. Potentialen för fortsatt stark tillväxt av 
handeln måste anses vara betydande. En större svensk 
främjandesatsning i Ryssland har genomförts fram till juni 
2006, Sweden Upgrade. En särskild handlingsplan för det 
handelsekonomiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland 
har också tagits fram.

Ukraina
Ukraina är Europas näst största land med en befolkning på 48 
miljoner människor. Landet ligger i Sveriges närområde och 
utgör en viktig potentiell marknad. Den politiska utvecklingen 
är idag oförutsägbar, även om landets inriktning mot 
marknadsekonomi och EU-närmande bedöms ligga fast. Under 
2005 har två stora främjandeinsatser genomförts och 

ambassaden kommer under hösten 2006 att få förstärkning 
med en utsänd främjare.

Övriga länder i Östeuropa
Sveriges handel med länderna i Södra Kaukasien (Armenien, 
Azerbajdzjan, Georgien), Moldavien och Vitryssland samt 
Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan) har hittills varit relativt begränsad. 
Det finns dock en intressant potential i flera av länderna och det 
svenska näringslivets intresse ökar, i första hand i Kazakstan. 
En särskild ambassadör för länderna i Centralasien har utsetts 
och en svensk näringslivsdelegation under ledning av vice 
statsminister Bosse Ringholm besökte i februari 2006 Astana 
och Almaty. En särskild ambassadör för länderna i Södra 
Kaukasien utsågs också hösten 2006.

Serbien-Montenegro
Republiken Serbien är en snabbt växande marknad där svenska 
företag idag har arbetat upp en stark position. Nordiska 
Investeringsbanken (NIB) har under 2005 slutit ett statusavtal 
avseende finansiering av svenska och nordiska affärer med 
republiken Serbien. Ett flertal bilaterala överenskommelser 
mellan Sverige och republiken Serbien har slutits under 2005 
för samarbete inom bland annat energi- och gruvsektorn. 
Ytterligare överenskommelser är under förhandling, till exempel 
för järnvägs- och telekommunikationssektorn. I mars 2006 har 
ett järnvägsseminarium hållits i Belgrad och ett större 
näringslivsseminarium i Stockholm med deltagande av bland 
annat näringsminister Östros och Serbiens president Tadic´.

Övriga länder på västra Balkan
Svensk industri har en lång tradition av närvaro i regionen och 
svenska företag och deras produkter har ett mycket gott 
anseende på marknaden. Stora investeringsinsatser planeras 



och genomförs, ofta med bilaterala eller multilaterala 
finansiärer. Sverige har som biståndspartner varit en av de stora 
aktörerna, något som starkt bidragit till dagens positiva 
affärsklimat för svenska företag. Den marknad som för 
närvarande främst växer, förutom republiken Serbien, är 
Kroatien.

I slutet av november 2006 genomförs de så kallade nordiska 
dagarna i Kroatien för tredje året i rad. Mer information om 
detta finns på nordiska dagarnas egen webbplats, 
www.nordicdays.info.

Samarbetspartner
Sverige är väl representerat på ovanstående marknader. 
Ambassader och generalkonsulat kompletteras av 
exportrådskontor i Moskva, S:t Petersburg, Kiev och Belgrad. 
Därutöver finns ett utbyggt nät av honorärkonsuler och 
handelskamrar, vilka på olika sätt bistår företag som är 
intresserade av vår region Östeuropa, Centralasien och västra 
Balkan. Andra viktiga partners är Sida, UD EIM-PES, Nordiska 
Investeringsbanken (NIB), Svensk Exportkredit (SEK), 
Swedfund International AB, Invest in Sweden Agency, Visit 
Sweden, Svenska Institutet, Stockholm Institute of Transition 
Economics (SITE) samt svenska export- och importföretag.

KONTAKT
Bo Emthén Generalkonsul 08 405 32 55 e-post till Bo Emthén

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för Östeuropa och Centralasien
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat

  Enheten för främjande och EU:s inre marknad

EXTERNA LÄNKAR
  Sida
  Svenska institutet
  Swedfund
  Stiftelsen Östekonomiska Institutet
  Nordiska dagarna i Kroatien
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Näringslivsfrämjande i Afrika

http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63513

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Den svenska utrikeshandeln med Afrika har under de senaste 
åren utvecklats starkt i positiv riktning, både på export- och 
importsidan. Svenska investeringar i Afrika ökar och den 
svenska turismen växer.

Affärer i Afrika i dag
Afrika är en spännande marknad, en marknad på framåtmarsch, 
som ofta ger ett lönsamt utbyte. Sverige och svenska företag har 
mycket gott renommé i afrikanska länder. Det är av stort värde 
att kunna sätta "svenska flaggor" på till exempel projektexport 
till Afrika. Svenska företag har fortfarande en till delar 
outnyttjad potential i Afrika och det finns ökad efterfrågan på 
aktivt svenskt officiellt främjande.

Många afrikanska länder kännetecknas dock av betydande 
politiska risker och andra marknadsstörande faktorer såsom 
stor byråkrati och korruption.

Expansionstakten för svenska affärer i Afrika kan och bör 
upprätthållas. Svenska företag levererar idag produkter och 
tjänster vilka tjänar som bas för många länders strävan att 
komma ur fattigdomsfällan och, i första hand, uppnå 
millenniemålen.

Hur Afrikafrämjandet bedrivs
Afrikafrämjandet bedrivs i nära samarbete med de 15 svenska 
utlandsmyndigheterna i sub-shara Afrika. Främjaren vid UD:s 
Afrikaenhet (UD-AF) har en koordinerande roll för ökad 
samverkan mellan olika svenska organisationer, myndigheter 
och företag.
Främjaren vid UD-AF verkar också som interna rådgivare i 
frågor rörande, export, import, finansiering och garantier samt 
turism till Afrika och universitetssamarbeten.
Arbetet med handelsfrämjandet gentemot Afrika är till största 
del efterfrågestyrt. UD-AF samlar referensgrupper för att 
stämma av att fokus på arbetet avseende sakfrågor och länder/
regioner svarar upp på svenskt näringslivs efterfrågan.

Främjandearbetets mer publika del bedrivs i form av ett relativt 
stort antal in- och utgående besök på hög nivå, seminarium etc. 
Lika viktigt är det vardagsfrämjande som sker vid svenska 
utlandsmyndigheter i Afrika, till exempel affärsmannaluncher, 
"dörröppnande", rådgivning, problemlösning etc. Svenska 
företag nyttjar i betydande utsträckning svenska ambassaders 
rapportering som beslutsunderlag inför affärer i Afrika. UD:s 
rapporter om mänskliga rättigheter är idag en naturlig del av 
beslutsunderlagen vid större affärer i Afrika för bland annat 
svenska företag, banker och institutioner.

Rådgivningsverksamhet
Rådgivningsverksamhet från handelsfrämjaren, 
landhandläggare och utlandsmyndigheterna till svenska 
företagen upptar betydande resurser. Frågor gäller allt från 
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finansierings- och garantifrågor, Corporate Social Responsibility  
(CSR), till enklare konsulära frågor som kan komma att hindra 
affärer. Rådgivning ges också när mer allvarliga störningar eller 
problem i svenska företags affärsverksamhet uppstår. I 
förekommande fall agerar här UF-AF tillsammans med 
ambassaden i det aktuella afrikanska landet. Man kan notera att 
svenska företag har klart större affärsvolymer i de länder där det 
också finns svenska ambassader.

Utbildning
Utbildning av medarbetare som tjänstgör på Regeringskansliet 
(RK), och utbildning inför utlandsstationering är också viktig 
del av handelsfrämjandet gällande Afrika, både för UD och för 
Sida. Dessutom skräddarsys främjarutbildning och 
nätverksbyggande program för alla ambassadörer inför 
utlandsstationering i Afrika.

Upprätthålla kontaktnät
UD-AF har tillsammans med Exportrådet, med start 2002, 
byggt upp en CRM-databas med kontaktpersoner på svenska 
företag, organisationer, myndigheter m.fl. som har intresse för 
affärer i Afrika och/eller Mellan Östern. Databasen innehåller 
idag mer än 3000 unika uppgifter och gör att vi enkelt och 
effektivt kan nå ut med information, förfrågningar och 
inbjudningar etc. till rätt personer i svenskt näringsliv.

Samarbetspartner
Främjandet sker i nära sampel med nyckelaktörer som 
Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), AB Svensk 
Exportkredit (SEK), Importrådet, Handelskammare, 
Näringslivets Internationella Råd, Sida, Swedfund International 
AB, Näringslivets Internationella Råd (NIR), Svenska Institutet, 
Kommerskollegium (Open Trade Gate) med flera.

KONTAKT
Svante Kilander Handelsfrämjare 08-405 32 76 073-376 42 42
e-post till Svante Kilander

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Ambassader och konsulat
  Afrikaenheten (AF)
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad

LADDA NER
  Samarbetsorganisationer (pdf 4,2 MB)

EXTERNA LÄNKAR
  Afrikanska utvecklingsbanken
  Exportkreditnämnden
  Nordiska Afrikainstitutet
  Svensk Exportkredit
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Våra samarbetspartners
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

  Exportrådet
  Svensk Handel
  Invest in Sweden Agency (ISA)
  Sida
  Swedfund
  Svenska institutet
  Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
  Handelskamrarna i Sverige
  

Projektexport
http://regeringen.se/sb/d/3027

  Främjare vid Världsbanksgruppen (IBRD)
  Främjare vid FN
  Främjare vid EBRD
  Främjare vid EU
  Främjare vid Asiatiska utvecklingsbanken

Regeringskansliets Projektexportsekretariat (PES) inom UD 
ansvarar för den del av exportfrämjandet som inriktas på 
projektexport och svenska företags andel av upphandling till de 
projekt som finansieras av utvecklingsbankerna, FN och EU.
PES fungerar också som en kontaktpunkt mellan svenska 
myndigheter, näringslivet och de internationella institutionerna 
i frågor som rör multilateralt och bilateralt finansierade projekt.

Vad är Projektexport?
Projektexport är export av större anläggningar eller 
sammanhängande systemlösningar inom infrastruktur. Som 
exempel kan nämnas kraftöverföringssystem/kraftverk, system 
för vattenrening, avlopps- och avfallshantering och andra 
offentligägda anläggningar. Möjligheter till projektexport 
uppstår ofta när större investeringar skall göras i något land och 
en del av finansieringen kräver deltagande från någon 
utvecklingsbank, FN eller EU.

Tidscykeln för ett projekts tillblivelse är lång, ofta flera år. 
Behoven måste först identifieras, en lösning måste väljas och 
projektet definieras innan det kan bli föremål för en 
internationell upphandling. I denna får intresserade företag 
tävla om att genomföra uppdraget genom ett anbudsförfarande 
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enligt landets/finansiärernas upphandlingsregler. Kunderna är 
normalt myndigheter/landsting/kommuner eller offentligt ägda 
bolag.

Projektexport karaktäriseras av att: 

 ▪ involvera många aktörer och ekonomiskt omfatta affärer, 
från några hundra miljoner kronor och uppåt, ofta i 
miljardklassen

 ▪ beslut om genomförande har politiska dimensioner och 
ofta kräver politiska ställningstaganden i 
verksamhetslandet

 ▪ finansiering ofta involverar internationella 
finansieringsorgan, som till exempel EU, EBRD, 
Nordiska Investeringsbanken, Världsbanken

 ▪ mottagaren/kunden behöver konsulthjälp för att 
förbereda och genomföra uppdraget, ta projektet från idé 
till ett konkret och realiserbart projekt

 ▪ den ofta sker till avlägsna och/eller svårbearbetade 
marknader

Projektexport handlar ofta om investeringar i infrastruktur. 
Konkurrensen på den internationella marknaden för 
projektexport är mycket hård. Det svenska näringslivet är dock 
mycket konkurrenskraftigt på de områden som är aktuella. Det 
handlar bland annat om energi, kommunikationer, livsmedel 
och, inte minst - miljötekniklösningar.

Projektexportfrämjare vid ambassader och konsulat
Vid vissa svenska utlandsmyndigheter finns 
projektexportfrämjare vars uppgift är att särskilt bevaka 
affärsmöjligheter för svenska företag på 
projektexportmarknaden.

Projektexportfrämjare finns vid ambassaden i Washington, FN-
representationen i New York, ambassaden London, EU-
representationen i Bryssel, ambassaden i Manila, ambassaden i 
Tunis (för bevakning av Afrikanska utvecklingsbanken)

Projektexportfrämjarna har även till uppgift att ge svenska 
företag vägledning och fungera som länk mellan svenska företag 
och respektive institution. Såväl leverantörer som konsulter kan 
vända sig direkt till projektexportfrämjarna för personlig 
rådgivning. Allmän rådgivning av enklare och inte tidskrävande 
slag är som regel kostnadsfri för företagen. Fokuserade och mer 
tidskrävande uppdrag kan dock vara avgiftsbelagda.

Till vänster kan du läsa mer om de olika exportfrämjarna

Projektexportsekretariatet
Projektexportsekretariatet/FIM-PES
Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM Tel växel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76 E-post: ud-fim-pes@foreign.ministry.se

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
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Främjare vid Världsbanksgruppen
http://regeringen.se/sb/d/3894

  Länkar till Världsbanksgruppen, m.m.

Främjare:
JOnas Bjällerstedt, ambassadråd Lars Roth Embassy of Sweden 
2900 K St., NW WASHINGTON, DC 20007
USA Tel: +1 202 467 26 00 Fax: +1 202 467 26 99
Geografisk placering: Svenska ambassaden i Washington
Ansvar för:
Världsbanksgruppen
Inter-American Development Bank (IDB)
Inter-American Investment Corporationi (IIC)
Central American Bank for Economic Integration (CABEI)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Caribbean Development Bank (CDB) 

Projektexportfrämjarens roll
Vår roll som UD:s projektexportfrämjare vid Världsbanken i 
Washington DC är att vara katalysator i svenska företags 
ansträngningar att få del i den stora affärspotential av projekt 
finansierade av våra utvecklingsbanker. Det rör sig om en årlig 
marknad på ca USD 40 miljarder per år, varav ca USD 3 
miljarder utgörs av upphandlade konsulttjänster.

Våra tjänster är i korthet: (vissa är avgiftsbelagda)

 ▪ Exportservice: allmän information om bankerna, dess 
regler, informationskällor, kontaktpersoner samt viss 
projektinformation

 ▪ Målrelaterade besöksprogram och informationsmöten/
seminarier

 ▪ Skräddarsydd projektbevakning sektorsvis och 
regionsvis, inkluderande information av "Early warning"-
karaktär

 ▪ Hjälp vid protestärenden och felaktigheter i 
upphandlingsprocessen

 ▪ Marknadsföring av svenska företags produkter och 
tjänster gentemot relevanta handläggare och chefer i 
utvecklingsbankerna

 ▪ Spridning av information om Sveriges konsultfonder i 
bankerna till nya grupper av konsulter och företag i 
efterfrågade nischer. Detta skall ses som språngbrädan 
till av bankerna upphandlade projektuppdrag

Beslutsgången - Projektägare
Bankerna är endast finansiärer av projekt. Det är 
uppdragsgivaren, "The Executing Agent", som "äger" projektet 
och väljer konsulter respektive leverantörer. Bankerna har 
vetorätt om fel begåtts eller om köparen ej följt 
upphandlingsreglerna. Svagare länder får normalt visst stöd 
även i upphandlingsförfarandet. Världsbanken och IDB har 
dock endast regeringar, myndigheter eller statsägda företag som 
kunder medan IFC arbetar uteslutande med den privata 
sektorn.

Upphandlingsregler
Det finns två huvudtyper av upphandlingsregler:

1. Upphandling av varor och tjänster (Goods & Works) sker till 
90% genom konkurrensupphandling (International Competitive 
Bidding).
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2. Upphandling av konsulttjänster (Consultany Services) sker 
enligt två huvudformer:

Quality Based Selection (QBS) eller Quality Cost Based Selection 
(QCBS)

Det är viktigt att vara med tidigt i upphandlingen med en 
intresseanmälan och samla poäng genom tidigare erfarenheter 
och bra CV:n på medarbetarna, så att man blir kortlistad för att 
få vara med och bjuda på projektet.

Finansiering
Världsbanken har särskilda utlåningsvillkor för fattiga länder, så 
kallade IDA-lån, samt ett så kallat HIPC-program för hårt 
skuldsatta fattiga länder (Heavily Indebted Poor Countries). 
Bankerna administrerar Sveriges olika fonder som kanaliseras 
genom Sida. Det går också att använda sig av andra länders 
obundna fonder med vilka Sverige har reciprocitet. Mer om 
detta kan vi informera om direkt.

Endast IFC och Miga arbetar på rent kommersiella villkor. 
IBRD, IDA och IDB har normalt en basränta som är fast för hela  
kredittiden och tar utöver denna endast ut en så kallad 
management fee. 

Samfinansiering
Då utvecklingsbanker som Världsbanken normalt endast 
finansierar en del av den totala projektsumman är det viktigt att 
hitta eventuella samfinansiärer till projekt.

Projektexportfrämjaren kan bistå med rådgivning när det gäller 
att hitta olika typer av samfinansiärer, bland annat genom ett 
kontaktnät av både statliga och privata svenska och utländska 
banker. Det förekommer ett växande samarbete mellan 
Världsbanken å ena sidan och respektive regional 

utvecklingsbank å andra sidan. Världsbanken arbetar på att 
integrera IFC och MIGA för att uppnå ett mer koordinerat 
uppträdande. Idag finns t.ex. endast en projektledare med 
huvudansvar i de fall då flera enheter är involverade i samma 
projekt eller arbetsområde.

Att bli en vinnare av uppdrag
Vi rekommenderar dig som vill vinna ett uppdrag att börja med 
att kontakta oss. Exportrådets databas Upphandlingsnytt är en 
viktig informationskälla för seriöst intresserade av upphandling 
genom de Washingtonbaserade utvecklingsbankerna. Vi lägger 
löpande in ny projektinformation som hämtas från 
Världsbankens "What´s new".

Man måste lära sig de grundläggande reglerna innan man ger 
sig i kast med utvecklingsbankerna. Det tar tid att vinna 
uppdrag och man måste därför tänka långsiktigt. Det räcker inte 
att göra en presentation och lämna en vacker broschyr, utan det 
är viktigt att bygga upp egna nätverk i bankerna. Detta kan bli 
avgörande för att lyckas vinna projekt. Bankernas handläggare 
är hårt pressade och vanligtvis mycket kunniga inom sitt 
område. Om man har något extra att erbjuda, lära ut eller vara 
till hjälp och nytta för den projektansvarige så bör man kunna 
lyckas ganska väl.

Viktigast är dock att bearbeta kunden, introducera sin teknik/
metod och sitt tänkande så att man inte har specifikationerna 
emot sig när dessa fastställs. Man kan alltid (helst under den så 
kallade "clarification period" men även fram till sista buddatum) 
komma med synpunkter, krav på ändringar om specifikationer 
är för snäva eller anpassade till en enskild konkurrent.



Världsbanksgruppen
Världsbanksgruppen består av:

IBRD/The International Bank for Reconstruction and 
Development 
IDA/The International Development Association 
IFC/The International Finance Corporation 
MIGA/The Multilateral Investment Guarantee Agency 
ICSID/The International Centre for Settlement of Investments 
Disputes

Använd länken "Länkar till Världsbankens olika 
utvecklingsbanker" som du hittar i vänsterspalten, för att läsa 
mer om finansieringsinstitutionerna.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Ambassader och konsulat

Främjare vid FN
http://regeringen.se/sb/d/3878

  FN-organisationernas webbplatser

Främjare
Karin Stanged, förste ambassadsekreterare
Permanent Mission of Sweden to the United Nations
1 Dag Hammarskjöld Plaza 885 Second Avenue, 46th floor
New York, NY 10017-2201 Tel växel: +1-212-583-25 00
Fax: +1-212-583-2549
Geografisk placering: FN-delegationen i New York

Projektexportfrämjarens roll
Det är Projektbevakningscentralens målsättning att dels öka 
kunskaperna hos berörda FN-tjänstemän om svenska företag 
och deras möjligheter att leverera varor och tjänster och dels att 
öka svenska företags intresse för de affärsmöjligheter som finns 
inom FN-systemet. De företag som intresserar sig för FN-
marknaden skall vara beredda på att marknadsföra sina 
tjänster/produkter på de platser där 
upphandlingsverksamheten sker, till exempel New York, 
Köpenhamn, Genève, Rom och i mottagarländerna.

Projektbevakningscentralen erbjuder bland annat följande 
tjänster till företag (vissa tjänster är avgiftsbelagda):

 ▪ marknadsinformation och marknadsintroduktion

 ▪ sätta ihop besöksprogram och arrangera 
informationsmöten och seminarier

 ▪ marknadsföra svenska produkter och tjänster

 ▪ bevaka och följa upp projekt
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 ▪ bistå vid registrering i FN:s olika leverantörsregister, 
närvara vid anbudsöppning med mera

Ta gärna kontakt med mig för en diskussion om möjligheterna 
att göra affärer med FN och hur vi kan samarbeta. Innan du 
kontaktar mig vill jag dock rekommendera att du läser följande 
korta fakta som översiktligt redogör för vad man inledningsvis 
bör känna till om vår verksamhet och FN.

Svensk konsultfond
Sverige inrättade 1994 en så kallad konsultfond vid FN:s största 
inköpsorganisation UNOPS. Fondens medel är öronmärkta för 
upphandling av svenska konsulttjänster i givarlandet. Danmark, 
Finland och Norge har liknande fonder vid UNOPS. 
Konsultfonden sköts av UNOPS kontor i Köpenhamn. 
Diskussioner pågår om att också öppna en viss andel av den 
svenska fondens medel för upphandling av varor. Mer 
information finns på UNOPS webbplats.

Affärsmöjligheter för svenska företag
FN är inte en organisation utan består av ett 30-tal olika organ. 
De flesta FN-organ bedriver upphandling i någon form, dels för 
egen räkning och dels för insatser i utvecklingsprojekt i 
mottagarländerna. FN är totalt sett en av de största 
upphandlarna i världen. Under 2000 ökade den svenska 
exporten till FN från 37,7 miljoner US dollar 1999 (varor 30,0 
och tjänster 7,7 miljoner US dollar) till 60,4 miljoner US dollar 
(varor 38,7, tjänster 21,7). Därmed ökade också den svenska 
andelen av FN:s sammanlagda upphandling från 1,13% till 
1,62%. Trots den förbättrade exporten till FN under 2000 tillhör 
Sverige dock fortfarande kategorin "underutilized major donor 
countries" tillsammans med Norge och Nederländerna. Att 
tillhöra denna grupp innebär att vissa FN-organ vid 
anbudsförfarande och upprättande av kortlistor skall eftersträva 
att ta med en eller flera leverantörer från nämnda länder. Inte 

minst mot denna bakgrund bör det finnas goda förutsättningar 
att med riktig marknadsbearbetning öka den svenska exporten 
av tjänster och varor till FN.

Marknadspotentialen inom FN är stor, men FN-organen är 
samtidigt inte enkla att bearbeta då de projektutförande/
upphandlande organen är många till antalet. Beslutsprocessen 
är och blir alltmer decentraliserad, vilket gör att det är än mer 
nödvändigt att personliga kontakter upparbetas. Här kan PBC 
fylla en viktig funktion som länk mellan företaget och 
kontaktpersonen på FN.

En viktig förutsättning för att komma i fråga för en upphandling 
är att ditt företag är registrerat i aktuell FN-organisations 
leverantörsregister. PBC kan lämna mer upplysning härom. En 
ytterligare förutsättning för att göra affärer med FN är att du är 
inriktad på att satsa på uppsökande verksamhet.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Att finna information
Här kan du hitta information om FN-organen och deras 
upphandling:
Informationsskriften United Nations System
General Business Guide, som kan erhållas från UNDP/IAPSO
Midtermolen 3 P.O. Box 2530 DK-2100 Köpenhamn Ö
tel: +45 3546 7000 fax +45 3546 7001
e-mail: registry.iapso@iapso.org
Använd länken "FN-organisationernas webbplatser", som du 
hittar i vänsterspalten för att läsa mer om IAPSO.
Handboken How to Do Business with the United Nations, 
utgiven av United Nations
Association of the United States of America, 801 Second Avenue
New York, NY 10017 tel: +1 212 907 13 00 fax:+1 212 682 91 85
e-post: unahq@unausa.org
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För leverantörer inom specialiserade produktområden 
kan följande organisationer vara av intresse:
 ▪ ICAO International Civil Aviation Organization 

(Montreal)
 ▪ ITU International Telecommunication Union (Genève)
 ▪ WMO World Meteorological Organization (Genève)
 ▪ IMO International Maritime Organization (London)
 ▪ WIPO World Intellectual Property Organization (Genève)
 ▪ IAEA International Atomic Energy Agency (Wien)
Utöver de ovan beskrivna FN-organen finns det 
ytterligare organ, vilka endast har en begränsad 
inköpsfunktion:
 ▪ UNFPA United Nations Population Fund (New York)
 ▪ UNOG Untied Nations Office i Geneva (Genève)
 ▪ HABITAT United Nations Centre for Human Settlements 

(Nairobi)
 ▪ PAHO Pan American Health Organization (Washington)

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
RELATERAT
  Ambassader och konsulat
EXTERNA LÄNKAR
  Förenta Nationerna
  ICAO
  ITU
  WMO
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  UNFPA
  UNOG
  HABITAT
  PAHO

Sverigefrämjande
http://regeringen.se/sb/d/3028

  Främjandearbete i stor satsning
  Världsutställning på Internet

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) inrättades 
1995 och är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett 
effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering).

Nämndens medlemmar
Ordförande i Nämnden är chefen för Utrikesdepartementets 
enhet för främjande och EU:s inre marknad. Övriga ledamöter 
är cheferna för Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), 
Svenska institutet, VisitSweden, UD:s enhet för press, 
information och kommunikation, Näringsdepartementets enhet 
för forskning, innovation och näringslivsutveckling samt UD:s 
chefssamordnare för handels- och investeringsfrämjandet.

Nämndens mål och syften
NSU representerar de statliga och halvstatliga aktörerna inom 
Sverigefrämjandet och är ett forum för diskussion om strategi- 
och policyfrågor i Sverigefrämjandet.

Målet för Sverigefrämjandet är att skapa intresse, förtroende 
och goodwill för Sverige och att medverka till att Sverige 
betraktas som

 ▪ en pålitlig handels- och samarbetspartner

 ▪ en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar

 ▪ ett attraktivt resmål med berikande upplevelser
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 ▪ en ledande nation inom högteknologi, forskning och 
utveckling

 ▪ ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i
 ▪ en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och 

design
 ▪ en kreativ kulturnation

Nämndens sammanträden
Nämnden sammanträder två till fyra gånger per år. NSU:s 
kansli ansvar för samordning och har i uppgift att i samråd med 
NSU:s informationschefer, genomföra nämndens 
handlingsplan.

www.sweden.se
NSU-organisationernas gemensamma webbplats 
www.sweden.se har en central roll i NSU:s verksamhet. 
Webbplatsen administreras av Svenska institutet. Till denna 
gemensamma Sverigeportal finns en digital bildbank, 
www.imagebank.sweden.se. med ett tusental aktuella bilder som 
utländsk media och svenska utlandsmyndigheter kan använda.

Kontaktperson
Ämnesråd Fredrik Wetterqvist Utrikesdepartementet
UD-FIM-KULT  103 39 Stockholm  Telefon: 08-405 32 51  E-
post: fredrik.wetterqvist@foreign.ministry.se

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
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  Invest in Sweden Agencys (ISA)
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  sweden.se

Konsumentfrågor

http://regeringen.se/sb/d/4767

  Mål och budget
  Förslag till ny marknadsföringslag
  Hållbar konsumtion
  Konsumentskydd
  Vart kan konsumenten vända sig
  Konsumentpolitik på EU-nivå
  Övriga internationella organisationer

Konsumentpolitiken syftar till att ge konsumenter makt och 
möjlighet att göra aktiva och medvetna val och erbjuda ett högt 
konsumentskydd.
Myndigheterna Marknadsdomstolen, Konsumentverket 
inklusive Konsumentombudsmannen, Allmänna 
reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden och 
Resegarantinämnden verkställer regeringens konsumentpolitik. 
På det konsumentpolitiska området agerar även det statliga 
bolaget SIS Miljömärkning AB.

Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till 
frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade 
frågor, konsumtionsforskning samt bidrag för utveckling av 
miljömärkningskriterier för konsumentprodukter.

Konsumentpolitiken är ett sektorsövergripande politikområde 
som även verkar genom andra politikområden, t.ex. 
finansmarknadspolitiken, energipolitiken, IT-politiken, 
transportpolitiken och miljöpolitiken. Konsumentpolitikens roll 
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är att se till att konsumenternas intressen tillvaratas inom dessa 
politikområden.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Handlingsplan för hållbar 
konsumtion
http://regeringen.se/sb/d/6403

  Etisk konsumtion
  Miljömärkning
  Internationellt arbete

En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (skr. 
2005/06:107, bet. LU:36) överlämnades av den tidigare 
regeringen till riksdagen i mars 2006.

Inriktningen i handlingsplanen är att öka konsumenternas 
möjligheter till hållbar konsumtion, stärka deras motivation till 
ett ändrat beteende och öka deras engagemang för frågorna. Det  
framtida arbetet inriktas mot att äta, bo och resa hållbart. 
Sverige ska också fortsatt aktivt medverka till att hållbar 
konsumtion prioriteras i det internationella arbetet, främst i FN 
men också i EU och OECD.

Det samlade arbetet med hållbar konsumtion för hushållen ska 
följas med hjälp av åtta indikatorer för hållbar konsumtion.

Handlingsplanen är ett led i uppföljningen av slutsatserna från 
FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002. Liknande 
handlingsplaner tas fram i flera andra länder liksom av EU-
kommissionen.
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ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:107 Tänk om! - En handlingsplan för 

hållbar konsumtion
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling
  Skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion - 

Mål och inriktning till 2010
  Skr. 2005/06:107 Think twice! - An action plan for 

sustainable household consumption, översättning

Konsumentskydd
http://regeringen.se/sb/d/6374

  Säkra varor och tjänster
  Privatekonomiska tjänster
  Resegarantier
  Prisinformation
  Marknadsföring
  Elektronisk handel

Sverige har sedan många år tillbaka en väl utvecklad 
konsumentskyddslagstiftning. För en fungerande marknad 
krävs starka konsumenter som genom medvetna val av 
produkter och inköpsställen utnyttjar sina möjligheter att 
påverka marknadsutbudet och därmed också pressar priserna.

Konsumenterna måste känna sig trygga och veta att de varor 
och tjänster de köper är säkra, att den marknadsföring de möter 
är trovärdig och att om något går fel så finns en fungerande 
tillsynsorganisation och effektiva vägar att nyttja för att hävda 
sin rätt. Delar av den svenska konsumentskyddslagstiftningen 
bygger på EG-lagstiftning. Inom EU har under senare år en 
utveckling skett på området konsumentpolitik med flera nya 
initiativ och fokus på samarbete mellan medlemsstaterna och 
effektivt genomförande av de gemensamma bestämmelserna.
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Säkra varor och tjänster
http://regeringen.se/sb/d/6381

  Skaderegistrering
  Marknadskontroll
  Standardisering
  Tjänstesäkerhet
  Säkra leksaker

Fyra av fem personskador inträffar i hem- och fritidsmiljöer och 
det är främst barn, ungdomar och äldre som skadar sig. De 
flesta olyckorna sker i eller vid bostaden.

Tonåringar och i viss mån även yngre vuxna skadar sig däremot 
mest inom sport- och idrottsområden. Äldres fallolyckor leder 
till fler dödsfall och större antal inläggningar och besök på 
akutmottagningar än andra typer av olyckor. Vid sidan om det 
mänskliga lidandet som olyckorna medför, är de 
samhällsekonomiska kostnaderna stora. För att minska antalet 
olyckor prioriterar regeringen produktsäkerhetsarbetet. 
Regeringen verkar för att det bedrivs ett aktivt förebyggande 
arbete och att farliga produkter tas bort från marknaden.

Arbetet på EU-nivå
Arbetet nationellt för säkra varor och tjänster är integrerat med 
arbetet på EU-nivå. Att det europeiska samarbetet relaterat till 
produktsäkerhetsarbete är välutvecklat och omfattande är en 
naturlig följd av genomförandet av den inre marknaden och i 
förlängningen strävan att stärka Europas konkurrenskraft.

Efter att det nya produktsäkerhetsdirektivet antagits har 
kommissionen inlett ett intensivt arbete på EU-nivå för att få 
igång de nya samarbetsstrukturerna och se till alla 
medlemsländer genomför de nya reglerna på samma sätt. 
Parallellt med produktsäkerhetskommitténs arbete håller en 
arbetsgrupp på att finna former för ett nytt nätverk mellan EU-
länderna så att man ska kunna bedriva gemensamma projekt 
och ha ett utbyte bland annat i marknadskontrollfrågor. Därtill 
pågår tjänstesäkerhetsarbetet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
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Marknadsföring
http://regeringen.se/sb/d/6391

  Spam

Syftet med marknadsföringslagen är att främja konsumenternas 
och näringslivets intressen när det gäller marknadsföring av 
produkter. Den ska även motverka marknadsföring som är 
otillbörlig gentemot konsumenter och näringsidkare.

Lagrådsremiss om ny marknadsföringslag
Den 17 januari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med 
förslag till ny marknadsföringslag. Regeringen föreslår i 
lagrådsremissen att den nya marknadsföringslagen börjar gälla 
den 1 juli 2008. När Lagrådet lämnat sina synpunkter arbetas 
förslaget om till en proposition som lämnas till riksdagen för 
beslut. Mer information om förslaget finns under länken 
"Förslag till ny marknadsföringslag".
Marknadsföringslagen används när näringsidkare marknadsför 
eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Det 
kan handla om varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen 
eller andra nyttigheter.

Lagen innehåller två centrala generalklausuler. Den ena 
klausulen handlar om tillbörlighet i marknadsföringslagen (4 § 
första stycket) och anger att marknadsföringen ska stämma 
överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara 
tillbörlig gentemot konsumenter och näringsidkare. Den andra 
klausulen om information (4 § andra stycket) slår fast att 
näringsidkaren vid marknadsföring ska lämna sådan 
information som är av särskild betydelse från 
konsumentsynpunkt. 

Praxis och riktlinjer
Genom åren har Marknadsdomstolen utvecklat en omfattande 
rättspraxis, som preciserar generalklausulernas innebörd. 
Denna praxis fungerar som vägledning för marknadens aktörer. 
Bland annat har domstolen slagit fast i sin praxis att 
marknadsföring ska vara förenlig inte bara med 
marknadsföringslagen utan också med annan lagstiftning. En 
marknadsföringsåtgärd som inte uppfyller det kravet anses som 
otillbörlig enligt den så kallade lagstridighetsprincipen.

Konsumentverket har också, efter överläggningar med 
näringslivets organisationer, utfärdat riktlinjer/allmänna råd 
för att göra generalklausulerna tydligare.

Ytterligare bestämmelser i marknadsföringslagen
De så kallade katalogbestämmelserna (5-13 d §§) innehåller 
preciserade bestämmelser som rör:

 ▪ reklamidentifiering

 ▪ vilseledande reklam

 ▪ vilseledande förpackningsstorlekar

 ▪ vilseledande efterbildningar

 ▪ jämförande reklam

 ▪ konkursutförsäljningar

 ▪ utförsäljningar, realisationer

 ▪ obeställda produkter

 ▪ förmånserbjudanden, garantier

 ▪ obeställd reklam

Många av de här bestämmelserna fastställer i huvudsak tidigare 
praxis från Marknadsdomstolen avseende vanliga typer av 
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otillbörlig marknadsföring enligt generalklausulen i 1975 års 
marknadsföringslag.
Marknadsföringslagen innehåller också en särskild bestämmelse 
om otjänliga produkter (17 §) som innebär att en näringsidkare 
kan förbjudas att marknadsföra en produkt som uppenbart är 
olämplig för sitt huvudsakliga syfte. 

Förbud eller skadestånd vid regelbrott
En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god 
marknadsföringssed eller på något annat sätt är olämplig kan 
förbjudas att fortsätta med marknadsföringen. Ett sådant 
förbud kan även riktas mot andra som har medverkat till 
marknadsföringen. En näringsidkare kan också bli skyldig att 
lämna information som är av särskild betydelse från 
konsumentsynpunkt. Näringsidkaren ska även betala böter, om 
detta inte är uppenbart onödigt.

En näringsidkare som medvetet eller av slarv bryter mot 
katalogbestämmelserna i marknadsföringslagen (med undantag 
för vissa bestämmelser som rör obeställd reklam) kan dessutom 
vara skyldig att betala en särskild avgift till staten. En så kallad 
marknadsstörningsavgift, som kan uppgå till lägst fem tusen 
kronor och högst fem miljoner kronor.

Regelbrott kan anmälas till Marknadsdomstolen av:
 ▪ Konsumentombudsmannen (KO)
 ▪ en näringsidkare som berörs av marknadsföringen
 ▪ en grupp av konsumenter, näringsidkare eller löntagare 

som kan anmäla regelbrott till Marknadsdomstolen
När det gäller marknadsstörningsavgifter är det KO som 
anmäler till Stockholms tingsrätt. Om KO i ett visst fall beslutar 
att inte anmäla, får en enskild näringsidkare som berörs av 
marknadsföringen eller en grupp av näringsidkare göra en 
sådan anmälan. Tingsrättens domar och beslut i sådana mål kan 

överklagas till Marknadsdomstolen. I fall som inte är av större 
vikt kan KO tvinga ett företag att upphöra med 
marknadsföringen (förbudsföreläggande) eller tvinga 
näringsidkaren att lämna information som är av betydelse för 
konsumenten (informationsföreläggande). För att 
informationsföreläggandet ska bli gällande måste det 
undertecknas av näringsidkaren.

Övrig lagstiftning som reglerar 
marknadsföringsåtgärder
Det finns även bestämmelser i andra lagar som reglerar 
näringsidkares marknadsföringsåtgärder. Det handlar framför 
allt om speciallagstiftning som gäller vid marknadsföring av 
särskilda varor och tjänster. Exempel på sådana lagar är:
 ▪ konsumentkreditlagen (1992:830)
 ▪ lagen (1992:1672) om paketresor
 ▪ tobakslagen (1993:581)
 ▪ prisinformationslagen (2004:347)
 ▪ distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
 ▪ radio- och TV-lagen (1996:844)
Det är inte ovanligt att dessa lagar innehåller hänvisningar till 
marknadsföringslagens regelverk, bland annat till 
generalklausulerna i 4 § och sanktionsmöjligheterna. Flera av de 
nämnda lagarna är dessutom en del av genomförandet av ett 
antal EG-direktiv i svensk rätt.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
RELATERAT
  Läs mer om regeringens förslag till ny 

marknadsföringslag
EXTERNA LÄNKAR
  DM-nämndens webbplats
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Näringslivsutveckling

http://regeringen.se/sb/d/2954

  Fler och växande företag
  Budget för näringspolitiken
  Regelförenkling
  Kvinnors företagande
  Entreprenörskap
  Generationsskifte
  Riskkapital
  Företagsfrämjande inom EU
  Myndighetsöversyn
  Myndigheter
  Organisationer

Fler och växande företag är centralt för en hållbar ekonomisk 
tillväxt och en ökad sysselsättning. Inom näringspolitiken 
arbetar regeringen med att utveckla gynnsamma förutsättningar 
för företagandet, både för att öka nyföretagandet och för att 
redan etablerade företag ska växa.

Möjligheten att anmäla intresse för att bli ambassadör 
för kvinnors företagande har upphört

Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 

nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.

  Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors 
företagande

Myndigheter

  Bolagsverket
  Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
  Patent- och registreringsverket (PRV)
  Konkurrensverket (KKV)
  Patentbesvärsrätten (PBR)

Bolag och Stiftelser

  ALMI Företagspartner AB
  Industrifonden
  Innovationsbron

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Fler och växande företag

http://regeringen.se/sb/d/5709

  Regeringens åtgärder för företagare
  Kvinnors företagande
  Regelförenkling
  Maud Olofssons nyhetsbrev
  Företagare berättar

- Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i 
Sverige. Därför vill regeringen att Sverige ska ha ett 
företagsklimat i världsklass. Jag är själv entreprenör och vet hur 
det är att vara företagare. Sverige behöver fler företagare, fler 
hjältar, som vågar starta eget eller satsa för att företaget ska 
växa.

Tillsammans gör vi Sverige till världens mest företagsvänliga 
land.

Maud Olofsson
Näringsminister

  
1500 nominerade att bli ambassadörer för kvinnors 
företagande
Regeringens satsning att rekrytera ambassadörer för kvinnors 
företagande har väckt stort intresse i hela landet. Målet var att 
kunna utse 500 ambassadörer som ska vara förebilder och 
inspirera andra kvinnor till att bli företagare. Över 1500 
intresseanmälningar har kommit in till regeringen! 

Pressmeddelande: 1500 nominerade att bli 
ambassadörer för kvinnors företagande
  Maud Olofsson talade på Småföretagsdagarna
Näringsminister Maud Olofsson deltog den 23 januari på 
Småföretagsdagarna i Örebro. Maud Olofsson talade om 
regeringens politik för att förbättra företagsklimatet i Sverige. 
Hur gör vi det enklare, roligare och lönsammare att driva 
företag? 
  
  Möjligheten att anmäla intresse för att bli 
ambassadör för kvinnors företagande har upphört
Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 
nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.
Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors 
företagande
  
Möjligheten att anmäla intresse för att bli ambassadör 
för kvinnors företagande har upphört
Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 
nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.
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Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors företagande

Maud Olofsson svarar på företagares frågor
Ta del av Maud Olofssons svar till Sveriges entreprenörer på en 
rad viktiga punkter om företagande.

Webbfilmer: Maud Olofsson svarar på företagares frågor

Företagare berättar
Här kan du läsa om andra entreprenörers affärsidéer och liv 
som småföretagare.

Två företagare - ett företag
Stormtrivs med eget företag
Workey - drömmen om det egna företaget

Nuteks företagarguide
För dig som vill starta och driva företag!
Här hittar du nyttig information om lagar och regler, smarta 
tjänster och praktiska tips.

Nuteks program för kvinnors företagande
Nutek har nu startat programmet Främja kvinnors företagande 
2007-2009. Programmet är treårigt och omfattar 80 miljoner 
kronor under år 2007. Nutek driver programmet på uppdrag av 
regeringen.

Etablering utomlands

Företag som vill etablera sig utomlands och behöver vägledning 
kan vända sig till Exportrådet eller Handelskamrarna.

  Exportrådets webbplats
  Handelskamrarnas webbplats

Kvinnors företagande
http://regeringen.se/sb/d/8649

  Ambassadörer för kvinnors företagande

Det finns en stor potential för ökat företagande bland kvinnor 
som regeringen vill ta tillvara. Regeringen lanserade därför i 
Budgetpropositionen 2007 en omfattande satsning för att 
främja kvinnors företagande och öka forskningen och 
kunskaperna om kvinnors företagande. 100 miljoner kronor per 
år satsas under 2007-2009.

Program för att främja kvinnors företagande
Som en viktig del av satsningen har regeringen gett Verket för 
näringslivsutveckling (Nutek) i uppdrag att genomföra och 
samordna ett treårigt program för att främja kvinnors 
företagande. Det övergripande målet för programmet är att 
nyföretagandet ska öka och att fler av de företag som drivs av 
kvinnor ska växa.

Programmet kommer att genomföras på såväl nationell som 
regional nivå och under 2007 satsas 80 miljoner kronor inom 
fyra delprogram: Information, rådgivning och affärsutveckling, 
Insatser inom nationella program, Utveckling av 
finansieringsmöjligheter samt Attityder och förebilder. En stor 
del av satsningen går till affärsutvecklingsinsatser, men även 
t.ex. webbaserade informationstjänster, förstärkt 
innovationsfinansiering, utbildning av rådgivare, extra insatser 
inom vissa befintliga program och att lyfta fram förebilder är 
områden som prioriteras i programmet. Ytterligare information 
om programmet finns på Nuteks webbplats, se länken till höger 
på denna sida.
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Forskning
Regeringen har dessutom gett Verket för innovationssystem 
(Vinnova) i uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt 
program för forskning om kvinnors företagande. I uppdraget 
ingår att utlysa och fatta beslut om forskningsprojekt. Inkomna 
ansökningar ska bedömas av en grupp sakkunniga 
representanter för forskning och näringsliv. Genom två 
delprogram ska kvinnors företagande belysas både på 
individnivå och på strukturell branschnivå. Programmen ska 
dels titta på hinder för kvinnors företagande och dels 
förutsättningar för tillväxt i könssegregerade branscher.

Statistik
I dag finns bara begränsad tillgång till könsnedbruten 
företagsstatistik. Regeringen har därför också gett Statistiska 
Centralbyrån (SCB) i uppdrag att bygga ut en databas med 
uppgifter om företagare och företag i ett könsperspektiv. Denna 
omfattande databas innebär att man kommer att kunna 
analysera kvinnors och mäns företagande ur flera olika 
synvinklar, exempelvis kön, utbildningsbakgrund, bransch, 
antal sysselsatta etc.

Av den totala andelen företag drivs idag cirka en fjärdedel av 
kvinnor och av de nya företagarna var 35 procent kvinnor 2006. 
Med den nya satningen är regeringens mål att andelen kvinnor 
av samtliga nyföretagare skall utgöra minst 40 procent.

 ▪ 32 procent av alla nystartade företag 2006 startades av 
enbart kvinnor (antingen ensamma eller av flera kvinnor) 
och 6 procent startade med delad ledning mellan män 
och kvinnor (1 procents bortfall) Källa ITPS

 ▪ 5,4 procent av den kvinnliga arbetsförande befolkningen i 
Sverige är företagare (inkl. medhjälpande 
familjemedlemmar) Källa AKU

 ▪ Endast i en bransch, utbildning, hälso- o sjukvård, andra 
samhälls- o personliga tjänster, var andelen företag med 
enbart kvinnliga företagare större än andelen manliga 
företagare Källa ITPS

RELATERAT
  Pressmeddelande: satsning på forskning om kvinnors 

företagande
  Pressmeddelande: Regeringen satsar på 

kvinnorsföretagande
  Pressmeddelande: Startskottet går för regeringens 

satsning på kvinnors företagande
  Pressmeddelande: Nutek får i uppdrag att ta fram ett 

förslag till program för att främja kvinnors företagande

LADDA NER
  Regeringsbeslut: Program för kvinnors företagande (pdf 

94 kB)
  Läs mer om program för kvinnors företagande (pdf 44 

kB)
  Nuteks programförslag: Att främja kvinnors företagande 

(pdf 554 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Nutek: Kvinnors företagande stärker näringslivet i 

Sverige
  Nutek: Företagarguiden
  Nutek: Kvinnors och mäns företagande - en statistisk 

beskrivning
  Almis webbplats
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Regelförenkling
http://regeringen.se/sb/d/5720

  Regelförenkling - vad är det?
  Mått för administrativ kostnad
  Internationellt arbete
  Regeringens handlingsplan för regelförenklingar
  Tyck till om reglerna
  Generaldirektörsträff om regelförenklingar

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De 
regler som omger företag ska vara ändamålsenliga och enkla att 
förstå och följa.

Inom Regeringskansliet är det Näringsdepartementet som i 
första hand ansvarar för och samordnar regelförenklingsarbetet.

Konsekvensanalys viktigt verktyg
I Sverige är det ett krav att en särskild konsekvensanalys görs i 
ett tidigt skede när en ny regel med konsekvenser för små 
företag övervägs. Detta krav gäller såväl inom Regeringskansliet 
som för övriga myndigheter samt utrednings- och 
kommittéväsendet. Konsekvensanalyserna är ett verktyg för att 
få fram enkla, rättvisa och ändamålsenliga regler.

I förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av 
reglers effekter för små företags villkor, den så kallade SimpLex-
förordningen, finns en checklista som visar hur myndigheter ska 
göra sina konsekvensanalyser. Samma checklista tillämpas inom  
Regeringskansliet och utrednings- och kommittéväsendet.

Samarbete med näringslivet
Näringsdepartementet samarbetar med det svenska näringslivet 
på olika sätt när det gäller regelförenklingsfrågor. En 
kontinuerlig dialog om regelförenklingsarbetet förs bland annat 
med Näringslivets regelnämnd.

Nutek central myndighet för regelförbättringar
I Nuteks roll som regelförenklingsmyndighet ligger i att vara en 
resurs för andra myndigheter i deras arbete med analyser av hur 
författningsförslag påverkar företags villkor samt att utveckla, 
underhålla och tillämpa metoder som kan användas i 
regelförbättringsarbetet. Nutek ska också bland annat 
tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter 
eller förslag som rör regler för företagande.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Reglers effekter för små företag - Hur gör man en 

konsekvensanalys
  Skr.2005/06:49 Regeringens redogörelse för 

regelförbättringsarbetet
  Skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för 

minskad administration för företagen m.m.
  Uppföljning av regeringens handlingsprogram för 

minskad administration för företagen - 291 steg för en 
enklare vardag

EXTERNA LÄNKAR
  Nuteks webbsidor om regelförbättring
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Regeringens handlingsplan för 
regelförenklingsarbetet

http://regeringen.se/sb/d/9109

  Departementens regelförenklingsarbete
  Arbetet med handlingsplanen
  Initiativ och förslag från näringslivet
  Regelförbättring i EU
  Andra delar i regelförenklingsarbetet

Regeringens främsta uppgift är att bryta utanförskapet genom 
fler jobb i fler och växande företag. Sverige behöver fler 
entreprenörer som gör verklighet av sina idéer och som vågar 
satsa tid och pengar på att investera i framtiden. För att uppnå 
detta måste det bli enklare, roligare och mer lönsamt att vara 
företagare.

Regelförenkling är ett av medlen för att regeringen mål om fler 
jobb ska uppnås. Målet för regeringens regelförenklingsarbete 
är att företagens administrativa kostnader för samtliga statliga 
regelverk ska minska med minst 25 procent till hösten 2010. 
Regeringens syfte är också att regelförenklingsarbetet ska leda 
till en märkbar förändring i företagens vardag.

Många företagare upplever idag att reglerna är krångliga och att 
de utgör ett kostsamt hinder i verksamheten. Om reglerna 
utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan 
företagarna ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla 
sin verksamhet så att de kan växa och anställa. Enklare regler 
leder till fler jobb. Regelförenklingsarbetet är centralt för att 
Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva 

företag i.

Arbetets omfattning
Regelförenklingsarbetet är inriktat på att åstadkomma en 
märkbar förändring i företagens vardag genom:

 ▪ att minska de administrativa kostnaderna för företagen 
med minst 25 procent till hösten 2010

 ▪ att förenkla underliggande materiell lagstiftning

 ▪ att uppmärksamma och förenkla för företagen irriterande 
regler

Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet
Läs hela handlingsplanen för regelförenklingsarbetet
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Departementens 
regelförenklingsarbete

http://regeringen.se/sb/d/9110

  Regelförenkling på Finansdepartementet
  Regelförenkling på Arbetsmarknadsdepartementet
  Regelförenkling på Jordbruksdepartementet
  Regelförenkling på Socialdepartementet
  Regelförenkling på Miljödepartementet
  Regelförenkling på Försvarsdepartementet
  Regelförenkling i Justitiedepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Regelförenkling på Kulturdepartementet
  Regelförenkling på Utrikesdepartementet
  Regelförenkling på Näringsdepartementet
  Regelförenkling på Utbildningsdepartementet

Det underlag som har kommit in från myndigheter och 
departement uppvisar stor variation, vilket till viss del beror på 
skillnaderna i regelområdenas art och omfattning. Generellt kan 
sägas att många myndigheter bedriver ett ambitiöst och 
målinriktat regelförenklingsarbete. Myndigheterna har lämnat 
många bra och nya förenklingsförslag inom sina 
ansvarsområden, men också på ansvarigt departements område.
   Här redovisas myndigheternas underlag summariskt, då 
utgångspunkten till detta första steg i arbetet har varit 
departementens samlade arbetsplaner. Detta är dock en första 
redovisning. Efter att steg två i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan genomförts kommer en mer utförlig presentation 
att ske av myndigheternas regelförenklingsarbete.

1500 vill bli ambassadörer för 
kvinnors företagande
http://regeringen.se/sb/d/9640

  1500 vill bli ambassadörer för kvinnors 
företagand

  Svenska företag behövs i Kina!
  Nya marknader - nya affärsmöjligheter
  Färre regler!
  Hej företagare!

För snart två månader sedan efterlyste jag ambassadörer för 
kvinnors företagande. Målet var att hitta 500 ambassadörer som 
kunde vara förebilder och inspirera andra kvinnor att bli 
företagare. I måndags gick nomineringstiden ut. Och antalet 
nomineringar överstiger alla förväntningar. Över 1 500 
intresseanmälningar har kommit in till regeringen.

Att 1500 nomineringar är många förstår man ännu bättre om 
man vet att i Storbritannien, med nästan 60 miljoner 
människor, hade man målet att hitta 1000 ambassadörer för 
kvinnors företagande.

Det stora intresset är förstås glädjande. Inte minst för att det 
visar på vilket fantastiskt engagemang det finns bland landets 
företagarkvinnor. Jag är övertygad om att ambassadörerna 
kommer att inspirera många till att förverkliga sina idéer och 
bidra till ett mer företagsamt Sverige

För trots att vart tredje nytt företag startas av en kvinna 
associeras företagande i stor utsträckning med en man. 
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Förhoppningsvis kan dessa ambassadörer bidra med att ändra 
på det genom att öka kunskaper bland kvinnor om vad 
företagande innebär och själva vara de förebilder de redan är.

Vad som händer nu är att vi går igenom de nominerade för att 
senare utse ambassadörer i alla län i landet. Det kommer även 
att finnas regionala kontaktpunkter som praktiskt kommer att 
bistå ambassadörerna. Verket för näringsutveckling, Nutek, är 
nationell koordinator för satsningen och ansvarar för den 
fortsatta processen.

Om drygt en månad hoppas jag kunna berätta vilka som blivit 
ambassadörer. Då kommer jag att återkomma med mer 
information om hur vi nu går vidare för att få fler kvinnor att 
starta företag.

Maud Olofsson
Näringsminister

Två företagare - ett företag
http://regeringen.se/sb/d/9596

  Två företagare - ett företag
  Stormtrivs med eget företag
  Workey - drömmen om det egna företaget

För tio år sedan hade de fasta, trygga anställningar och inte en 
tanke på att driva eget företag. Idag ångrar de inte en sekund att  
de tog steget och satsade, trots tre slitsamma år där löneuttag 
får stå tillbaka för investeringar i företaget.

Man märker direkt att de är sammansvetsade - som ler och 
långhalm, Susanne Carlson Kjellberg och Gunilla Nielsen. Den 
ene tar vid där den andre slutar prata när de med nästan en och 
samma röst berättar om sin gemensamma skapelse: 
serviceföretaget Legetimus AB. Det är tydligt att de haft nytta av  
varandra genom resan från idé till verklighet.
- När en av oss tyckt det varit motigt, har den andra lyft upp. Vi 
har också haft nytta av varandra när vi diskuterat fram lösningar  
till olika problem. Nu känner vi varandra så pass bra att vi med 
en blick vet var vi har den andre och eftersom vi har olika 
framtoning, kompletterar vi varandra bra, säger Gunilla.

Svarta marknaden är största konkurrenten
Legetimus är ett serviceföretag som erbjuder de flesta tjänster 
man kan tänka sig inom servicesektorn: städning, handling, 
tvätt, barnpassning, fönsterputs, kontorsservice, flyttstädning 
eller trädgårdsskötsel. Affärsidén är att man genom ett och 
samma nummer ska kunna köpa en mängd olika tjänster och 
namnet Legetimus sprang ur viljan att uttala att det här handlar 
om legala, "vita" tjänster i en bransch där den störste 
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konkurrenten heter svarta marknaden. Skattesubventionen för 
hushållsnära tjänster har förstås inneburit en ökning av antalet 
kunder och företaget anlitas idag både av kommuner, landsting, 
företag och privatpersoner. Det kan handla om alltifrån 
offentligt upphandlad hemtjänst, privatpersoner och företag 
som köper städtjänster eller en barnfamilj som får hjälp att 
under en dag lämna och hämta barn på dagis, tvätta, städa och 
handla.

Personal med många strängar på sin lyra
Inledningsvis gjorde Susanne och Gunilla rubbet själva: 
städade, handlade, sålde tjänster och bokförde. Idag har de 18 
anställda och växer alltjämt.
- Vi är väldigt noggranna vid rekrytering av personal och kollar 
till exempel alltid i belastningsregistret, eftersom de ska kunna 
ge god service på många olika områden och till olika människor. 
Man måste funka med barn, till exempel, och kunna ge samma 
service oavsett om det är till gamla Agda i en liten tvåa eller till 
en välbärgad familj i en stor villa, berättar Susanne. 

Tidigare erfarenheter grundade för det egna företaget
I sjutton år har de känt varandra som kollegor. De arbetade som  
enhetschefer inom hemtjänsten under många år, vilket gav en 
god grund för det egna företagandet i både kontakter och insyn 
och kunskap i hur tjänster upphandlas. Eftersom de var sugna 
på något nytt, pushade de varandra att börja jobba på ett 
bemanningsföretag som hyrde ut sjuksköterskor.
- Det var något helt annat än vad vi var vana med. Som 
enhetschef var man van vid rutiner, lagar och regler som gjorde 
arbetet rätt tungrott. Här revs beslut upp på nolltid och saker 
hände fort. Det kändes lite jobbigt, samtidigt som det ingöt mod 
i oss att våga satsa på något eget.

Konkursen blev sista pushen
En konkurs drabbade snart bemanningsföretaget och trots att 
både Susanne och Gunilla beskriver det som något av det 
jobbigaste som kan drabba en anställd, blev det just konkursen 
som fick dem att ta steget till det egna företagandet. 
- Vi hade pratat om att göra något själva innan. När 
konkursbeskedet kom, åkte vi till Köpenhamn över helgen och 
ältade alltihop om och om igen och till sluta bestämde vi oss för 
att köra på. Måndagen därpå stod vi på arbetsförmedlingen för 
att söka starta-eget-bidrag, berättar Gunilla.

Stöd av familjen - oerhört viktigt
Så träffades de varje dag, planerade, satte upp mål och la ner tid 
och kraft på att hitta kunder. Det var inte roligt alla gånger och 
det gick ett halvår innan de fick sina första köpare. Idag har de 
över hundra kunder och har just anställt en säljare på heltid. 
- Förutsättningen för vårt företagande har varit både 
ekonomiskt och mentalt stöd från respektive familj. Det är 
oerhört viktigt att förankra ett sådant här beslut hos sina nära 
och kära, säger Susanne.
Ska de ge råd till andra som funderar på att starta företag, vill de 
uppmana just till att våga och att tro, både på sig själva och på 
idén "till två hundra procent" och att förankra dessa hos nära 
och kära.
- Man måste gå in med hela sitt liv och förankra allt hos 
familjen. Sedan måste man våga be om hjälp. Inventera ditt 
nätverk och samarbeta med andra företag.

- Vi har blivit kallade "lilla gumman"
Att de är kvinnliga företagare inom ett traditionellt sett kvinnligt 
tjänsteområde, har haft sina sidor. Många gånger har de fått 
markera att de är seriöst arbetande företagare som kräver 
respekt.
- Det har hänt ett par gånger att man blir kallad "lilla gumman" 



och liknande av någon man aldrig träffat, till exempel. Det är 
heller inte ovanligt att män vill kramas när vi ses i 
yrkessammanhang - något som män inte råkar ut för, berättar 
Susanne.

Ångrar sig inte
Fortfarande har de inte tagit ut någon lön utan placerar istället 
pengarna i företaget och dess utveckling, men låter sig inte 
oroas. De är övertygande i sin tro på framtiden:
- Jag ångrar inte en sekund att vi satsade på detta. Det viktigaste 
för mig är att ha ett arbete jag trivs med och har makt att 
påverka, säger Susanne och Gunilla fyller i:
- Jag har upptäckt sidor hos mig själv som jag inte visste att jag 
hade. Man utvecklas och självförtroendet växer av att 
förverkliga en egen idé. Det här är vårt livsverk!

Regional tillväxt

http://regeringen.se/sb/d/2498

  Mål och inriktning för regional tillväxt
  Budget för regional tillväxt
  EU:s sammanhållningspolitik
  Nationell strategi 2007-2013
  Nationellt forum
  Handlingsprogram för landsbygd
  Regionala program och förordningar
  Stöd till företag
  Myndigheter och organ

Regeringen för en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av 
landet möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra till det 
gemensamma bästa. Hela Sveriges kraft ska tas till vara.

Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften, 
och skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer 
och investeringar, kan tillväxtpotentialen i hela landet stärkas. 
Politiska åtgärder som främjar företagande, innovation och 
förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 
tillgänglighet samt en god servicenivå är nödvändiga för att 
stärka lokal och regional utvecklingskraft. Den nationella 
utvecklingskraften är beroende hur väl de unika förutsättningar 
som finns lokalt och regionalt tas tillvara av bland annat 
medborgare och företag.

Sveriges tillväxt är inget annat än summan av den tillväxt som 
skapas i landets alla delar. Åtgärder behöver därför anpassas till 
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såväl lokala som regionala skillnader och förutsättningar. Ett 
ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över 
statliga medel är också viktigt för politiken.

Myndigheter och organ som har större uppgifter inom 
den regionala tillväxtpolitiken
- Kommunala samverkansorgan
- Regionala självstyrelseorgan

  Länsstyrelserna
  Glesbygdsverket
  Nutek
  Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning
En nationell strategi för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning för perioden 2007-2013 har presenterats. 
Strategin vidareutvecklar samordningen mellan den regionala 
utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den 
europeiska sammanhållningspolitiken.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Nationellt forum

http://regeringen.se/sb/d/9322

  Deltagare och mötesmaterial

Det nationella forumet för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning är regeringens instrument 
för att, på ett samlat sätt, föra en dialog med den regionala 
nivån, kring långsiktiga och strategiska, frågor av betydelse för 
regional tillväxt. Inrättandet av ett nationellt forum är ett sätt 
att öka möjligheterna till lokalt och regionalt inflytande och 
ansvar.

Gemensam syn på utvecklingsfrågor
I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 aviserar 
regeringen att ett nationellt forum ska inrättas. Utgångspunkten 
är att ett delat ansvar mellan regional och nationell nivå för den 
regionala utvecklingen ställer krav på en politisk dialog och en 
gemensam syn och kunskap om viktiga utvecklingsfrågor.

Lokal och regional förankring
Politiska företrädare för varje län har inbjudits av regeringen att 
ingå i forumet. De har i sin tur till uppgift att finna former för en 
lokal och regional förankring och återkoppling av de 
diskussioner som förs i forumet.

De nationella forumets ordinarie möten ges olika teman i syfte 
att fokusera och fördjupa diskussionerna. De prioriteringar som 
lagts fast i den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning behandlas under de fyra 
första mötena:
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 ▪ Innovation och förnyelse

 ▪ Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud

 ▪ Tillgänglighet

 ▪ Strategiskt gränsöverskridande samarbete
Dessa teman ges ett innehåll i form av analyser av utvecklingen i 
Sverige och dess regioner, relevant forskning på området, 
nationella initiativ och ambitioner samt goda exempel från 
regioner i Sverige och internationellt.

Verksamma fram till 2009
Det nationella forumet träffas två gånger per år för ordinarie 
möten. Däremellan kan, om särskilda behov finns, seminarier 
eller konferenser anordnas för att belysa aktuella sakfrågor eller 
forskning. Tidsperspektivet är, i första skedet, andra halvan av 
2009 då en översyn av den nationella strategin skall göras.

Det nationella forumet samordnas av Näringsdepartementets 
enhet för regional tillväxt, Anna Olofsson, 08-4051323

Kalendarium för Nationellt forum
2007 9 maj:  Uppstartsmöte
19 oktober:  Strategiskt gränsöverskridande samarbete
2008  25 januari: Tillgänglighet
18 april: Lissabonstrategin
5 september Innovation och förnyelse
7 november Landsbygdsstrategin
2009 Vår:  Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Höst:  Översyn nationell strategi

Nationellt forum - Tillgänglighet, 25 januari 2008
Den 25 januari hade det nationella forumet för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning sitt första 
möte för 2008. Temat för dagen var tillgänglighet.

Regionala program och 
förordningar inom regional 
tillväxtpolitik
http://regeringen.se/sb/d/9724

  Regionala utvecklingsprogram
  Regionala tillväxtprogram
  Regionala strukturfondsprogram
  Program inom det gränsöverskridande samarbetet
  Förordningar

För politikens genomförande och för att stärka det lokala och 
regionala tillväxtarbetet finns ett antal program på regional nivå 
med olika syften.

Samverkan i program och partnerskap är ett sätt att skapa 
arenor för lokala, regionala och nationella aktörer att mötas och 
fatta gemensamma beslut för att stärka tillväxten och 
konkurrenskraften. Ett antal förordningarna anger 
bestämmelser som gäller för den regionala tillväxtpolitikens 
olika områden.

EXTERNA LÄNKAR
  Nuteks webbsidor om regionala tillväxtprogram
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Turism

http://regeringen.se/sb/d/2501

  Internationellt samarbete
  Forskning om turism
  Myndigheter och organisationer

Turistnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor 
betydelse för sysselsättningen i många regioner. Stat och näring 
har tillsammans utarbetat en gemensam strategi för ökad 
tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin.

Myndighet
  Nutek
Statligt ägt bolag

  VisitSweden AB
Näringens större organisationer

  Rese- och turistindustrin i Sverige, RTS
  Svensk Turism AB
Länkar

  European Travel Commission
  OECDs turistkommitté
  Forskningsinstitutet ETOUR
  Europeiska kommissionens webbplats - turismsidorna
Propositioner

  Proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt 
konkurrenskraftig svensk turistnäring

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Basindustri

http://regeringen.se/sb/d/2973

  Basindustri
  EU- och internationellt arbete

Basindustrin är en viktig del av svensk ekonomi. Insatser för att 
främja kunskapsförsörjning, forskning och utveckling är 
nödvändiga för att basindustrin ska kunna behålla sin 
konkurrenskraft.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Forskning och utveckling

http://regeringen.se/sb/d/3274

  Budget för forskning och utveckling
  Rymdverksamhet
  EU- och internationellt samarbete

Forskning är en tillväxtfaktor av strategisk betydelse för 
näringslivet. Ett väl fungerande samarbete mellan universitet, 
högskolor, forskningsinstitut och näringsliv är viktigt för en 
gynnsam utveckling. 

Myndigheter

  Verket för innovationssystem, Vinnova
  Rymdstyrelsen

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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