
Årsredovisning 2021



Kommerskollegium, februari 2022. ISBN: 978-91-88201-95-9



Generaldirektörens förord 

2021 blev coronapandemins andra år. Världshandeln återhämtade sig 
efter att kraftigt minskade handelsflöden och restriktioner i form av olika 
nödåtgärder hade präglat pandemins inledning.  

Trots utmaningar bidrog det globala handelssystemet och EU:s inre 
marknad till att pandemin i hög grad kunde bekämpas på ett 
framgångsrikt sätt. Utan den internationella handeln hade den 
rekordsnabba produktionen och distributionen av vaccin till exempel 
knappast varit möjlig. Samtidigt följde problem som komponentbrist och 
försenade leveranser i pandemins spår. Utvecklingsländernas handel 
drabbades dessutom hårt av coivd-19 och utvecklingen gick åt fel håll för 
flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Kommerskollegium bevakade utvecklingen och bidrog som behörig 
svensk myndighet med beslut om exporttillstånd enligt EU:s regelverk. 
Mot bakgrund av de svårigheter som pandemin medförde för det 
nordiska samarbetet föreslog vi åtgärder för att förbättra förut-
sättningarna för handel i Norden. Vi visade hur en närmare koppling 
mellan handelspolitik och hållbart företagande kan bidra till hållbara, 
ansvarsfulla och motståndskraftiga värdekedjor – hur vi tillsammans kan 
uppnå de globala hållbarhetsmålen.  

2021 var det första året som Storbritannien stod utanför EU:s inre 
marknad. Brexit gjorde det svårare att få gehör för frihandelsvänliga 
åtgärder i EU. På den inre marknaden prioriterades sektorsvisa 
”ekosystem” framför insatser för att tillvarata den inre marknadens 
samlade handelsalstrande kraft. I EU:s externa handelspolitik vändes 
blicken inåt med fokus på att utveckla nya handelspolitiska skydds-
åtgärder. Den defensiva hållningen riskerar på sikt att försvaga EU:s 
konkurrenskraft och därmed EU:s geopolitiska ställning globalt.  

Kommerskollegium konstaterade att svenska importörer snabbt lärde sig 
att använda EU:s nya frihandelsavtal med Storbritannien, i en första 
utvärdering av avtalet. Vi fortsatte att utveckla förslag för att förbättra 
efterlevnaden av den inre marknadens regler. Vi motverkade handels-
hinder i och utanför EU och bidrog till transparens genom våra så kallade 
anmälningsprocedurer och tjänsten Solvit. Vi konstaterade att 
handelspolitiska skyddsåtgärder, som EU:s antidumpningstullar, främst 
gynnar producenter utanför EU och därmed inte uppfyller uttalade mål. 
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På den globala arenan fortsatte protektionistiska tendenser att dominera 
över frihandelslösningar. Förhoppningarna om ett ökat handelspolitiskt 
engagemang från amerikansk sida infriades inte. USA är inte tillbaka 
som en ledande kraft i WTO utan fortsatte att blockera 
tvistlösningssystemets överprövningsorgan och bidrog inte konstruktivt i 
förhandlingarna inför WTO:s uppskjutna ministermöte. Detta innebar till 
exempel att WTO varken kunde fatta pandemirelaterade beslut eller 
främja klimatarbetet på önskvärt sätt. Parallellt fortsatte Kina och 
Ryssland att agera så att det säkerhetspolitiska klimatet försämrades. 
Geopolitiska överväganden fick därför större tyngd i handelspolitiken 
och den kinesiska statskapitalismen medförde betydande utmaningar.   

Kommerskollegium bidrog bland annat med förslag på hur ett klimatavtal 
i WTO skulle kunna utformas. Vi fortsatte att analysera EU-
kommissionens förslag till gränsjusteringsmekanism för att begränsa 
koldioxidläckage. Vi diskuterade olika betydelser av begreppet ”jämn 
spelplan” och gav vår syn på hur EU:s handelspolitik borde utformas för 
att tillvarata unionens geopolitiska intressen. 

Vikten av vårt internationella utvecklingssamarbete blev tydlig under året 
då utvecklingen gick åt fel håll på grund av pandemin. Vårt arbete fick i 
huvudsak bedrivas digitalt. Merparten av våra insatser kunde ändå 
genomföras efter nödvändiga anpassningar. Vi tog fram en webbaserad 
version av vår uppskattade handelsutbildning Trade Academy. Vi 
fortsatte att utveckla formerna för hur vi ska främja import från 
utvecklingsländer genom Open Trade Gate Sweden, inte minst genom 
mer marknadsnära aktiviteter. Vi avslutade två längre samarbeten med 
Bolivia och Ecuador och planerade nya projekt i till exempel Colombia 
och Zambia. 

Årsredovisningen för 2021 visar på ett bra resultat för 
Kommerskollegium. För det vill jag rikta ett varmt tack till myndighetens 
alla medarbetare. De har under året gjort storartade insatser under fortsatt 
exceptionella förhållanden, mestadels från hemmakontoret, för vår vision 
om hållbar handel utan hinder. 

Anders Ahnlid 
Generaldirektör 
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1 Inledning 

1.1 Kommerskollegiums uppdrag 
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för frågor som rör 
utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Vårt 
huvudsakliga uppdrag är att bistå Regeringskansliet med expertstöd i 
såväl långsiktigt som löpande arbete samt bidra till ökad kunskap inom 
våra verksamhetsområden. 

Kommerskollegium verkar för frihandel och fri rörlighet på EU:s inre 
marknad. Utgångspunkten är det samlade svenska ekonomiska intresset 
mot bakgrund av regeringens övergripande mål för tillväxt och 
sysselsättning. Vi tar hänsyn till näringslivets och konsumenternas 
intressen samt beaktar utvecklingsländernas perspektiv och integrering i 
handelssystemet. Kommerskollegiums vision är en hållbar handel utan 
hinder. 

Verksamheten finansieras i huvudsak av två anslag, myndighetens 
förvaltningsanslag som återfinns under utgiftsområde 24 Näringsliv (UO 
24) samt ett ramanslag under UO7 Internationell bistånd som används för 
att bedriva internationellt utvecklingssamarbete inom myndighetens 
verksamhetsområde.  

1.2 Årsredovisningens struktur 
Årsredovisningen inleds med Kommerskollegiums uppdrag och en 
ekonomisk redovisning på övergripande nivå (kap 1). Vi har tre mål för 
verksamheten, med utgångspunkt i myndighetens instruktion. Dessa är 
kopplade till våra tre verksamhetsområden och dispositionen i 
årsredovisningen är, precis som förra året, indelad enligt dessa: En väl 
fungerande inre marknad (kap 2), Ett starkt handelssystem (kap 3) samt 
Goda förutsättningar för utvecklingsländer (kap 4). Dessa kapitel inleds 
med en resultatbedömning, vilket är nytt för i år. Vi rapporterar även från 
och med i år vårt Agenda 2030-arbete i anslutning till respektive mål. Vi 
ser det som ett steg på vägen att integrera hållbarhetsfrågorna i 
verksamheten, att även rapporteringen sker inom ramen för 
myndighetens årsredovisning.  

En väl fungerande myndighet och övrig rapportering (kap 5) innehåller 
ett avsnitt om hur vi utvecklat vårt Agenda 2030-arbete, en summering 
av årets övergripande kommunikationsarbete och kompetensförsörjning, 
samt viss annan återrapportering. Årsredovisningen avslutas med den 
Finansiella redovisningen (kap 6). 
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1.3 Resultatindikatorer 
För att kunna mäta effekter av vår verksamhet följer Kommerskollegium 
för andra året i rad upp sin verksamhet med hjälp av resultatindikatorer. 
Dessa ligger till grund för bedömningen av resultatet inom vart och ett av 
Kommerskollegiums verksamhetsområden och inleder kapitel 2, 3 och 4. 

De effekter som myndigheten eftersträvar och som beskrivs i figuren 
nedan, handlar om utveckling av regelverk och policys, efterlevnad av 
regelverk och policys och utveckling av individer och institutioner samt 
stöd till företag.  

Figur 1 – Verksamhetslogik 

 

 

 

 
 
 
För att mäta effekterna av hur regelverk och policys utvecklas, utvärderar 
vi utredningar och rapporter som vi publicerat under året, för att se hur de 
sprids och hur innehållet används vidare i handelsvärlden. I den 
utvärderingen tittar vi även på hur väl hållbarhetsdimensionerna har 
integrerats och hur innehåll och slutsatser kopplar till målen i Agenda 
2030. 

För att mäta effekterna av efterlevnad av regelverk och policys, gör vi en 
systematisk uppföljning av våra kontaktpunkter och liknande funktioner. 
Fullgör vi våra uppdrag, bidrar de till transparens och efterlevnad? 

För att mäta effekterna av utveckling av individer och institutioner, mäter 
vi kapacitetsutveckling på två nivåer; den individuella och den 
institutionella. Kan en individ använda kunskapen vi förmedlat och 
utvecklar en organisation funktioner och arbetssätt efter våra insatser? 
Detta effektområde är särskilt relevant för det internationella 
utvecklingssamarbetet. Vi informerar även företag och andra om 
handelsfrågor inom samtliga mål. 

1.4 Kommerskollegiums ekonomi 
Kommerskollegiums totala kostnader uppgår till 109 505 tkr vilket är en 
ökning med 4 469 tkr jämfört med 2020. Ökningen, som motsvarar 4,3 
procent, förklaras av ökade personalkostnader samt övriga driftkostnader. 
Personalkostnadernas ökning uppgår till 2 740 tkr mellan åren och har sin 
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35 235

50 982

23 289

En väl fungerande inre marknad

Ett starkt handelssystem

Goda förutsättningar för utvecklingsländer

förklaring i den årliga lönerevisionen samt ökning av den 
förmånsbestämda ålderspensionen från SPV. Därutöver hade vi vakanser 
på GD-posten och en enhetschefspost under första delen av 2020, medan 
de har varit tillsatta hela 2021.  

Övriga driftkostnader uppgår till 13 013 tkr vilket är en ökning med 
1 588 tkr motsvarande 14 procent, jämfört med året innan. Ökningen 
beror på kostnader kopplade till en it-attack som drabbade kollegiet 
under året. Även kostnader för marknadskonsulter inom OTGS uppvisar 
ett högre utfall 2021 än året innan. Resekostnaderna var fortsatt väldigt 
låga 2021 på grund av den rådande pandemin. I figuren nedan 
presenteras Kommerskollegiums totala kostnader per verksamhets–
område.  

Figur 2 – Kostnader per verksamhetsområde 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av pandemins påverkan på ekonomin användes inte hela det 
tilldelade förvaltningsanslaget under året. Årets tilldelning uppgick till  
92 240 tkr och utgifterna på anslaget uppgick till 89 008 tkr, inklusive 
transfereringar. Det innebär att vi har fullt utgående anslagssparande 
samt återbetalar 2 522 tkr av anslaget. Myndighetens anslagstilldelning 
inom internationellt bistånd uppgick till 23 500 tkr för 2021. 
Myndighetens utgifter på anslaget uppgick till 23 307 tkr, inklusive 
transferering. Det innebar att kollegiet utöver ett maximalt utgående 
anslagssparande 2021 återbetalar en liten del av anslaget. 

Kostnadsutfallet inom verksamhetsområdet En väl fungerande inre 
marknad uppvisar en viss uppgång under året jämfört med de två 
föregående åren. Det beror bland annat på att vi har fått ett 
regeringsuppdrag att inrätta ett standardiseringsråd, bidragsfinansierat via 
Kammarkollegiet. Kostnaderna inom verksamhetsområdet Ett starkt 
handelssystem är i nivå med utfallet 2020, medan det är lägre än 2019, 
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vilket bland annat har sin förklaring i den pågående pandemin och att vi 
därmed inte kunnat genomföra resor. Större, mer resurskrävande 
utredningar genomförs inte varje år alternativt att de genomförs inom 
andra verksamhetsområden och vi har begränsat med resurser. Goda 
förutsättningar för utvecklingsländer uppvisar ett högre kostnadsutfall för 
året än 2020 trots den pågående pandemin. Förutom att vi har lagt ner 
mer egna resurser under året har även kostnader för konsultstöd ökat 
mellan åren. Årets utfall är i nivå med 2019. I tabellen nedan redovisas 
Kommerskollegiums totala intäkter, kostnader och resultat uppdelat på 
verksamhetsområde.  

Tabell 1 – Intäkter, kostnader och resultat per verksamhet 
År 2021 2020 2019 
  tkr tkr tkr 
En väl fungerande inre marknad       
Intäkter av anslag 33 879 32 836 32 474 
Övriga intäkter 1 356 370 320 
Summa intäkter 35 235 33 206 32 795 
Kostnader 35 235 33 206 32 795 
Resultat 0 0 0 
Medel som erhållits från statsbudgeten 4 200 4 200 4 200 
Lämnade bidrag 4 200 4 200 4 200 
Ett starkt handelssystem      
Intäkter av anslag 50 929 51 413 55 476 
Övriga intäkter 53 142 1 094 
Summa intäkter 50 982 51 555 56 570 
Kostnader 50 982 51 555 56 570 
Resultat 0 0 0 
Goda förutsättningar för utvecklingsländer      
Intäkter av anslag 23 289 20 240 20 530 
Övriga intäkter 0 34 2 286 
Summa intäkter 23 289 20 275 22 816 
Kostnader 23 289 20 275 22 926 
Resultat 0 0 -110 
Medel som erhållits från statsbudgeten 19 100 0 
Lämnade bidrag 19 100 0 
Kommerskollegium totalt      
Intäkter 109 505 105 036 112 181 
Kostnader 109 505 105 036 112 291 
Resultat 0 0 -110 
Medel som erhållits från statsbudgeten 4 219 4 300 4 200 
Lämnade bidrag 4 219 4 300 4 200 

 

  

Kommerskollegium - Årsredovisning 2021 7



2 En väl fungerande inre marknad  
Kommerskollegium är Sveriges inremarknadsmyndighet. Vi verkar för 
en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av de fyra friheterna 
och bidrar till hållbar utveckling. Meningen med den inre marknaden är 
att den ska var till nytta för företag och medborgare. Vi arbetar därför 
med att förbättra efterlevnaden av EU-rätten på den inre marknaden och 
verkar särskilt för ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning 
av EU-rätten i Sverige.  

Vi tar fram analyser och ger stöd till Regeringskansliet i fråga om nya 
regelverk som påverkar den fria rörligheten. I uppdraget som 
inremarknadsmyndighet ingår även löpande arbete inom 
anmälningsprocedurer, tekniska regler och standardisering, Solvit-
funktionen och kontaktpunkter för varor och tjänster. 

2.1 Resultatbedömning 
Kommerskollegium gör bedömningen att vi under 2021 har uppnått ett 
bra resultat inom målet ”En väl fungerande inre marknad som 
kännetecknas av de fyra friheterna och bidrar till hållbar utveckling.”  

Vår uppföljning av resultatindikatorer för utredningar och analyser inom 
inre marknaden visar på ett bra eller mycket bra resultat för hur våra 
resultat och rekommendationer sprids och används av andra. Här följer 
några exempel som vi vill lyfta särskilt.  

Vi har under året haft ett uppdrag att förebygga och lösa gränshinder 
mellan de nordiska länderna och belysa hur vårt samarbete kring 
rörligheten inom Norden kan förbättras. I vår utredning konstaterade vi 
att det finns goda möjligheter till ett stärkt samarbete inom områdena 
ömsesidigt erkännande, standarder, tjänster och Solvitfunktionen. 

En grundförutsättning för att EU ska fungera är att regelverket 
respekteras och vi lyfte ett förslag om att inrätta en nationell ombudsman 
för den inre marknaden, vars uppgift är att stödja en mer effektiv 
regeltillämpning. Det är ett förslag som vi utvecklat stegvis under flera år 
och vi bedömer att det nu nått viss framgång i EU genom att 
kommissionen har uttryckt att de ser positivt på vårt förslag. 

De digitala frågorna har varit aktuella hela året och vi bidrog bland annat 
med förhandlingsunderlag och analyser i syfte att skapa rättvisa och 
öppna marknader för digitala plattformar i EU. Vår bedömning är att vi 
har bidragit till Sveriges vidare agerande i förhandlingarna.  

Under hösten inrättade kollegiet enligt ett nytt regeringsuppdrag, ett 
rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad 
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standardisering. Rådet samlar femton statliga myndigheter, Sveriges tre 
standardiseringsorganisationer samt Fossilfritt Sverige. 

Vår bedömning är att vi även har uppnått ett bra resultat inom efterlevnad 
av regelverk och policys. Vi har levererat EU-rättsliga analyser 
exempelvis i remissarbetet. Vi har motverkat handelshinder och skapat 
transparens genom anmälningsprocedurerna och Solvit. Vi har varit 
tillgängliga för företag och enskilda som behöver vår hjälp genom att ha 
svarat på frågor om exempelvis tjänster och varuhandel inom EU. 

2.2 Agenda 2030 
Kommerskollegiums kontaktpunkter och funktioner fungerar bland annat 
som ett verktyg för att kunna upptäcka potentiella målkonflikter mellan 
handel och hållbar utveckling, samt hantera handelshinder som uppstår 
med anledning av dessa. Detta bidrar bland annat till delmål 16.b om att 
verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik 
för en hållbar utveckling, samt delmål 16.10 om att säkerställa allmän 
tillgång till information och skydda grundläggande friheter i enlighet med 
nationell lagstiftning och internationella avtal.  

Under året hade flera Solvit-ärenden ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Många arbetstagare fick problem med att ta sig till jobbet när pandemin 
ledde till stängda gränser, vilket i sin tur påverkade socialförsäkringen. 
Arbetet med sådana ärenden bidrar till delmål 16.8 om att verka för och 
genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar 
utveckling, samt delmål 8.8 om att skydda arbetstagarnas rättigheter och 
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. 

Kommerskollegium arbetade under 2021 vidare med digitala frågor och 
den inre marknadens anpassning till digitaliseringen. Under året 
analyserade vi bland annat kommissionens förslag på rättsakten om 
digitala marknader. I rapporten beskrivs kopplingar till bland annat mål 
16.10 om yttrandefriheten, mål 16.2 om övergrepp mot barn samt mål 
16.6 om effektiviteten i regleringen. 

Under 2021 inledde kollegiet sitt uppdrag att inrätta och leda det 
rådgivande organet för standardisering kopplat till hållbar handel och 
näringslivets klimatomställning. Detta arbete bidrar till delmål 13.2 om 
att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering samt delmål 
17.7 om att främja partnerskap och delmål 17.16 om att stärka det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling. 
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2.3 Utveckling av regelverk och policys 

2.3.1 Analyser och utredningar 

Begränsa gränshinder i Norden 
Under våren fick Kommerskollegium i uppdrag att föreslå åtgärder som 
kan förebygga och lösa gränshinder i Norden. Uppdraget innebär också 
att minimera negativa konsekvenser för handeln till följd av befintliga 
problem för den fria rörligheten i gränsregionerna. Vi fokuserade på fyra 
områden i genomförandet: ömsesidigt erkännande, standarder, tjänster 
och Solvitfunktionen. Vi undersökte även hur de olika nordiska länderna 
har implementerat EU:s rättsakter. Uppdraget slutredovisades strax före 
jul genom utredningen Stronger integration and enhanced free movement 
in the Nordic region. Vi rekommenderade ett fortsatt samarbete inom de 
områden vi granskat och att tillräckliga resurser tillsätts för att säkerställa 
att åtgärderna får genomslag. Kommerskollegium ser detta som ett första 
steg mot ett stärkt nordiskt samarbete.  

Digitala frågor inklusive plattformar  
Kommerskollegium har gett stöd till regeringen i arbetet med den inre 
marknadens anpassning till digitaliseringen, enligt uppdrag i reglerings-
brevet. Särskilt fokus har under året lagts på förhandlingarna av EU-
rättsakterna om digitala tjänster och digitala marknader som bland annat 
syftar till att skapa rättvisa och öppna marknader för digitala plattformar i 
EU. Under våren presenterade vi två PM som tillsammans med löpande 
stöd till Utrikesdepartementet har bidragit till Sveriges vidare agerande i 
förhandlingarna. Innehållet har presenterats för såväl företag som 
branschorganisationer och EU-politiker.  

Kommerskollegium har av regeringen i uppdrag att stödja efterlevnaden 
av EU:s plattformsförordning och ge praktiskt stöd för tillämpningen. 
Till uppdraget hör att informera Utrikesdepartementet om arbetet, vilket 
ska göras vart tredje år. I rapporten från juni 2021 tog vi bland annat upp 
informationsarbetet som gjorts på vår webbplats. Vi konstaterade också 
att kontakterna från näringsidkare har varit få. Våra slutsatser har 
diskuterats med tillsynsmyndigheter från Irland och Danmark samt med 
kommissionen. 

Kommerskollegium har under året bistått regeringen med analysstöd 
inom ramen för det så kallade D9-samarbetet (Digital 9), i enlighet med 
regleringsbrevet. Inom ramen för detta deltog vi i näringslivssamtal inför 
D9-möten i Finland respektive Luxemburg.  
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Efterlevnad av EU-rätten 
Utan effektiva efterlevnadsmekanismer urholkas den inre marknaden och 
inte minst den ambitiösa politik som EU driver för att få till en hållbar 
omställning. Under året utvecklade vi vår idé om att decentralisera 
tillsynen av EU-rätten, så att efterlevnadsmekanismerna bättre speglar 
EU-samarbetets struktur, där regler tas fram i ett politiskt system och 
genomförs och tillämpas i ett annat. Tanken bakom idén är att nationella 
och lokala efterlevnadsproblem bäst hanteras på nationell eller lokal nivå. 
Vi har tagit fram två förslag som bygger på detta; ett som handlar om att 
använda Single Market Enforcement Task Force som grund för att 
hantera lokala efterlevnadsproblem på tjänsteområdet, och ett som 
handlar om att utse inremarknadsombudsmän i medlemsstaterna med 
ansvar för EU-rätten. Det sistnämnda har uppmärksammats av 
kommissionen, som uttryckt att de ser positivt på kollegiets förslag.  

Branschstudie om handelshinder  
Under året publicerade Kommerskollegium rapporten Vilka 
handelshinder upplever svenska företag i andra EU-länder – en 
branschstudie från pappersindustri och life science. Rapporten baserades 
på ett regleringsbrevsuppdrag som redovisades under 2020. I rapporten 
tar vi upp exempel på handelshinder och analyserar dessa ur ett EU-
rättsligt perspektiv. Vi diskuterar olika aspekter på handelshinder i de två 
branscherna och ger även rekommendationer för det fortsatta arbetet med 
att undanröja handelshinder inom EU. Rapporten presenterades i 
september vid ett webbinarium anordnat av Swecare, med deltagare från 
bland annat branschorganisationer, Regeringskansliet och företag inom 
life science. 

EU:s uppdaterade industristrategi 
EU presenterade under året en uppdaterad industristrategi med åtgärder 
för att stärka EU:s ekonomi och motståndskraft under och efter 
pandemin. Kommerskollegium lämnade synpunkter i anslutning till ett 
EU-sakråd på Näringsdepartementet. Våra huvudsakliga kommentarer 
var att öppenhet på den inre marknaden och mot tredjeland bör vara 
utgångspunkten för att åstadkomma en hållbar omställning av ekonomin 
och uppnå ekonomisk motståndskraft, samt att en alltför snäv syn på den 
inre marknaden som enbart ett verktyg för att nå dessa mål bör undvikas. 
Utrikesdepartementet har använt våra kommentarer som underlag i 
framtagandet av en svensk position. 
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2.3.2 Samarbeten 

Bistå i genomförandet av standardiseringsstrategin 
Kommerskollegium ska tillsammans med svenska intressenter bevaka 
utveckling och tendenser i EU:s standardiseringspolitik. Vi ska även bistå 
i genomförandet av regeringens standardiseringsstrategi med åtgärder 
som bidrar till att stärka den nationella samordningen av standar-
diseringsarbetet och underlätta myndigheternas medverkan i 
standardisering. Under året följde Kommerskollegium upp 
kommissionens olika arbeten på standardiseringsområdet, exempelvis i 
EU:s standardiseringskommitté och i framtagande av EU:s kommande 
standardiseringsstrategi. Vi bidrog med underlag till Utrikes-
departementet och vi informerade och samrådde med svenska 
intressenter, bland annat genom vårt eget forum för standardisering.  
Kommerskollegium bedömer sammantaget att insatserna under året har 
bidragit till genomförandet av regeringens standardiseringsstrategi. 
Insatserna har lett till ett bra samarbete med andra myndigheter och en 
viss ökad förståelse för frågorna. Våra aktiviteter har medfört goda 
underlag för svenska inspel till EU-kommissionen i aktuella frågor på 
standardiseringsområdet, som til exempel i ett ärende om leksakers 
säkerhet.  

Innovativ och klimatfokuserad standardisering 
Under hösten 2021 fick Kommerskollegium ett regeringsuppdrag att 
samla ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad 
standardisering. Ett första möte genomfördes i november tillsammans 
med de myndigheter som ingår i rådet. Därmed inledde vi vårt arbete att 
verka för en stärkt nationell strategisk samverkan för standardisering 
kopplat till hållbar handel och näringslivets klimatomställning. Hittills 
har det lett till en första insyn i vilka områden myndigheterna anser vara 
viktiga för standardisering, myndigheternas kunskapsbehov och 
förväntningarna framåt.  

En gemensam digital ingång för EU-medborgaren 
Kommerskollegium har i uppdrag att bistå Myndigheten för digital 
förvaltning (Digg) med att samordna arbetet med de hjälp- och 
problemlösningstjänster som avses i bilaga III i förordningen om en 
gemensam digital ingång. Vi deltog i möten inom ramen för EU-
kommissionens samordnargrupp, i syfte att stödja införandet och 
förvaltningen av den gemensamma digitala ingången. Vi var även med på 
informationsmöten riktade till myndigheter som berörs av förordningen 
samt i avstämningar med Digg i frågor som rör det nationella samordnar-
uppdraget. Vi utvecklade även en funktion för automatiserad överföring 
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av besöksstatistik till EU:s webbportal Your Europe, ett krav som följer 
av förordningen om en gemensam digital ingång. 

2.4 Efterlevnad av regelverk och policys 

2.4.1 Yttrande över remisser 
Kommerskollegium bevakar fortlöpande EU-rättens genomförande, 
bland annat genom att vi yttrar oss över de remisser som inkommer. 
Under året besvarade vi 124 remisser från Regeringskansliets olika 
departement och 102 remisser från olika myndigheter, vilket är en 
påtaglig ökning jämfört med tidigare år, se tabell 2 nedan. 

Digitalisering, ny innovation, nya teknologier, säkerhet och teknisk 
reglering, är exempel på områden som förekommit bland remisserna 
under året som gått. Kommerskollegium har bland annat yttrat sig över   
kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för 
artificiell intelligens och om EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande 
nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering samt EU:s 
förordning om allmän produktsäkerhet som även den innehåller AI-
relaterade bestämmelser. I remissyttrandena har Kommerskollegium lyft 
regleringarnas handelseffekter. En annan tendens har varit ett stort antal 
remisser med hållbarhetsfokus, exempelvis miljö- och klimat. 

2.4.2 Handelshinder och fri rörlighet inom EU 

Anmälningar enligt anmälningsdirektivet 2015/1535 
På Kommerskollegium arbetar vi för att undanröja onödiga tekniska 
handelshinder, i syfte att den internationella handeln med varor ska 
fungera så bra som möjligt. Inom ramen för anmälningsdirektivet 
2015/1535 granskar Kommerskollegium remisser av förslag till 
föreskrifter och författningar från myndigheter och Regeringskansliet. Vi 
anmäler svenska författningsförslag till kommissionen och till 
Världshandelsorganisationens sekretariat för tekniska handelshinder 
(WTO:s TBT-sekretariat) samt bevakar och analyserar anmälningar från 
andra medlemsländer.  

Tabell 2 – Remisser och anmälningar 
 2021 2020 2019 
Granskade remisser 226 174 148 
Varav remisser med anmälningsskyldighet enligt 
anmälningsdirektivet 2015/1535 

70 48 28 

Svenska anmälningar enligt anmälningsdirektivet 2015/1535 61 69 40 
Svenska Anmälningar till WTO/TBT 2 2 2 
Antal anmälningar enligt 1535 i hela EU 969 895 694 
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Under 2021 granskade vi 226 remisser och av dessa gjorde vi 
bedömningen att 70 borde anmälas till kommissionen, vilket är en ökning 
jämfört med tidigare år, även proportionellt. Vid årets slut hade vi anmält 
61 föreskrifter till EU, vilket är en minskning jämfört med året innan, 
men ändå på en hög nivå. Tre fjärdedelar av dessa kom från myndigheter, 
de flesta från Transportstyrelsen. Totalt anmälde medlemsländerna 969 
förslag till kommissionen under 2021, vilket är en ökning från tidigare år 
och ett tecken på att proceduren fungerar som den ska.  

Antalet anmälningar med anledning av covid-19 minskade från 164 
under år 2020 till 92 under år 2021. Kommerskollegium har efter 
inkomna underrättelser och uppdrag anmält 2 förslag från Sverige som 
kan härledas till pandemin. Vi bevakade löpande anmälningar relaterade 
till pandemin och informerade Regeringskansliet om dessa.   

För att förhindra att den fria rörligheten på den inre marknaden påverkas 
negativt kan medlemsländerna avge reaktioner på förslag till tekniska 
föreskrifter. Kommerskollegium analyserade under året förslag från 
andra medlemsstater och lämnade sammanlagt 8 reaktioner under 2021.  
Av de lämnade reaktionerna var 7 i form av kommentarer vilket är den 
mildare formen av reaktion. Kommerskollegium lämnade dessutom ett 
detaljerat utlåtande vilket är den skarpare formen av reaktion som 
förlänger förslagets frysningsperiod och även måste beaktas av den 
anmälande medlemsstaten. Det var Sveriges första detaljerade utlåtande 
sedan 2016 och dessförinnan 2010: 
 

Exempel: 
”Ungern anmälde ett förslag om exportrestriktioner för 
byggprodukter och råmaterial. Vi analyserade förslaget 
vidare och rekommenderade att Sverige skulle avge en 
reaktion. Regeringskansliet beslutade att Sverige skulle 
lämna ett detaljerat utlåtande i enlighet med vårt förslag. 
Även EU-kommissionen, Lettland, Slovakien, Tyskland och 
Österrike lämnade ett detaljerat utlåtande över anmälan. 
Estland lämnade en kommentar.”  

 
Sammanlagt tog vi emot reaktioner på 7 av de svenska anmälningarna 
som gjordes under 2021. 3 anmälningar fick en reaktion i form av ett 
detaljerat utlåtande, den skarpare formen av reaktion, samtidigt som 2 
anmälningar fick reaktioner i form av kommentarer. 2 anmälningar 
mottog både en kommentar och ett detaljerat utlåtande. I samtliga 
ärenden lämnades reaktionen av kommissionen utom i ett ärende som 
kommenterades av både kommissionen och Italien. 9 av de svenska 
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anmälningarna under 2020 mottog reaktioner1 och 2019 var det 8 
anmälningar.  
 
Under året som gick svarade vi också på frågor om anmälnings-
proceduren, från myndigheter, departement och andra organisationer. Vi 
genomförde också informationsaktiviteter för att öka kännedomen om 
anmälningsdirektivet, för branschorganisationer, myndigheter och 
Regeringskansliet. Slutligen sammanställde vi även, i enlighet med vårt 
uppdrag, en årsrapport över svenska och utländska anmälningsärenden, 
där vi beskrev tendenser inom proceduren som kan påverka svenska 
handelsintressen. 

Anmälningar enligt tjänstedirektivet 
Sedan förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden trädde 
i kraft 2009 har Kommerskollegium i uppdrag att arbeta med 
anmälningar till EU-kommissionen av nya och förändrade krav på 
tjänsteverksamhet. Myndigheterna anmäler själva sina föreskrifter i EU:s 
informationssystem Internal Market Information System (IMI). Därefter 
godkänns anmälningarna av Kommerskollegium för vidarebefordran till 
EU-kommissionen. Vad gäller krav på tjänsteverksamhet i lagar och 
förordningar anmäls dessa av Kommerskollegium på uppdrag av 
Regeringskansliet. 

Under 2021 granskade vi 157 remisser utifrån tjänstedirektivets 
anmälningsplikt. Majoriteten av de granskade författningarna utgjordes 
av föreskriftsförslag från myndigheter. 

Medlemsstaterna gjorde under 2021 sammanlagt 96 anmälningar enligt 
tjänstedirektivet. Av dessa var 17 anmälningar från Sverige, att jämföra 
med 10 under 2020 och 8 under 2019. Kommerskollegium gjorde under 
året veckovisa sammanställningar till Regeringskansliet av utländska och 
svenska anmälningar. Vi tog även fram en årsrapport där vi analyserade 
tendenser inom regleringen av tjänster inom direktivets 
tillämpningsområde.  

Anmälningar om ömsesidigt erkännande 
EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av varor, (EU) 2019/515, 
trädde i kraft i april 2020. Förordningen fastställer bland annat 
processuella regler som en myndighet ska följa när myndigheten 
överväger att stoppa eller stoppar en produkt enligt nationella tekniska 
regler. Kommerskollegium har i uppgift att ta emot beslut som 
myndigheter fattar enligt förordningen och anmäla besluten till EU 

1 Denna siffra har ändrats jämfört med ÅR 2020 från 7 till 9 reaktioner. 
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kommissionen genom informationssystemet ICSMS. Under 2021 mottog 
vi en anmälan enligt förordningen. Den rörde ett beslut från 
Folkhälsomyndigheten att stoppa handsprit som inte levde upp till 
skyddsnivån som fastställs i den svenska regleringen.  

Kommerskollegium genomförde under året informationsinsatser om 
förordningen med berörda myndigheter. För att underlätta diskussioner 
om när och hur förordningen kan tillämpas, sker informationen med en 
myndighet i taget. 

Solvitnätverket 
Sveriges Solvitfunktion tar emot och hanterar klagomål om hinder för 
den fria rörligheten som företag eller privatpersoner stött på, när 
myndigheter inte tillämpar EU-rätten korrekt. Arbetet innebär att på 
informell väg, i dialog med berörda myndigheter, försöka komma till 
rätta med de hinder som klagomålen handlar om. 

Solvit Sverige tog emot 219 ärenden under 2021 som handlade om hinder 
för fri rörlighet som företag och medborgare stött på i Sverige, eller i 
andra medlemsländer. Det är en ökning jämfört med 2020 då 166 
ärenden inkom och 2019 då 194 inkom.  

Liksom tidigare år är det den fria rörligheten för personer som i första 
hand skapar problem i Sverige. Under 2021 var det 91 procent av Solvit 
Sveriges ärenden, som hade med personrörlighet att göra, att jämföra 
med 89 procent 2020 och 85 procent 2019. En gradvis ökning även 
proportionellt sett, över tre år. Granskar man årets personrörlighetsfrågor 
kan man konstatera att den största delen rör socialförsäkringsfrågor, 79 
av 199 ärenden. 

Exempel: 
”En anmälare som arbetat i Sverige fick inte sin arbetslivserfarenhet 
från Sverige beaktad när hen sökte statlig anställning i Frankrike. Det 
ledde till att anmälaren hamnade i fel lönekategori och fick lägre lön 
än hen var berättigad till. Efter att Solvit tagit kontakt med de 
ansvariga franska myndigheterna ändrades beslutet och anmälaren 
hamnade i den lönekategori som motsvarade hens 
arbetslivserfarenhet.” 

Flera av de ärenden Solvit tog emot under 2021 rörde privatpersoner som 
på olika sätt drabbats av åtgärder kopplade till pandemin. Ett exempel är 
att Norge stängde sina gränser för inresande, vilket drabbade svenska 
gränsarbetare som inte längre kunde ta sig till sina arbeten. Resultatet 
blev att många stod utan både lön och annan kompensation. Detta 
uppmärksammades av Dagens Nyheter och SVT Nyheter Väst, där våra 
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experter fick förklara vad Solvit-funktionen hjälper till med och vad EU-
rätten innebär för den fria rörligheten. Efter en tid införde norska 
regeringen en ersättning för att kompensera de gränsarbetare som 
drabbats av nedstängningarna. Det blev också möjligt att resa in i Norge 
förutsatt att man regelbundet lät sig testas för covid-19. Ytterligare ett 
exempel är de klagomål som kom in till Solvit från EU-medborgare som 
inte fick sina vaccinationsbevis utfärdade av E-hälsomyndigheten på 
grund av att de saknade svenskt personnummer. Till följd av 
vaccinationsbevisens ökade användning i Sverige och EU medförde det 
begränsningar i dessa personers vardag. Solvit fick berätta om situationen 
i The Local, en nättidning med svenska nyheter på engelska. Även EU-
medborgares problem att leva och arbeta i Sverige utan personnummer 
mer generellt uppmärksammades av SVT. Kommerskollegium användes 
som källa för reglerna som gäller. 

Vi sammanställde även en årsrapport för Solvit för 2020 som skickades 
till Regeringskansliet. 

2.5 Stöd till företag och andra  

Kontaktpunkten för tjänster 
Den svenska kontaktpunkten, en del av Verksamt.se, tillhandahålls 
genom ett samarbete mellan Tillväxtverket, Konsumentverket och 
Kommerskollegium. Var och en av dessa tre myndigheter ansvarar för 
olika funktioner hos kontaktpunkten och myndigheternas arbete. 
Kontaktpunkten har under året anpassats till kraven i förordningen om 
inrättande av en gemensam digital ingång.  

Kommerskollegium svarar för den servicefunktion som kontaktpunkten 
tillhandahåller. Servicefunktionen har bland annat till uppgift att svara på 
frågor från tjänsteleverantörer och tjänstemottagare om tolkning och 
tillämpning av EU:s regler för tjänster. Servicefunktionen besvarade 50 
frågor under året, att jämföra med 61 besvarade frågor 2020 respektive 
39 under 2019. En klar majoritet av frågorna rörde regler för olika 
affärsverksamheter på tjänsteområdet, exempelvis att starta ett företag. 

Kontaktpunkten för varor 
Sedan 2009 tillhandahåller varje medlemsstat inom EU en eller flera 
kontaktpunkter för information om fri rörlighet för varor, i syfte att 
underlätta varuhandeln inom EU. Kommerskollegium ansvarar för den 
svenska kontaktpunkten, som informerar om svenska regler för varor till 
myndigheter och företag. Kontaktpunkten för varor besvarade 47 frågor 
under 2021 att jämföra med 54 frågor 2020 och 56 frågor 2019. De 
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frågor som hanterades berörde många olika myndigheters 
verksamhetsområden. 

Inre marknaden på webben 
Personnummerfrågan fortsätter att ha flest besökare på vår webbplats. 
Sidorna Utan personnummer i Sverige och Without a personal identity 
number in Sweden hade vardera över 10 000 unika sidvisningar och är de 
mest välbesökta sakfrågesidorna på kommerskollegium.se. Besökarna 
spenderar i genomsnitt över 10 minuter på sidorna, vilket tyder på att 
innehållet har hög relevans.  

Andra inremarknadssidor med många besökare är De fyra friheterna – 
basen i den inre marknaden, Handla med tjänster inom EU, Solvit – löser 
dina problem i EU. De vanligaste sökorden är relaterade till person-
nummer och rätten till fri rörlighet, men sökordet tjänstedirektivet är 
också vanligt förekommande. 

Under året förfinade vi webbannonseringen för våra webbsidor om Solvit 
och kontaktpunkterna för varor respektive tjänster. Syftet var att nå ut 
ytterligare till företag som behöver hjälp och vi kunde notera större och 
mer engagerad trafik till dessa sidor jämfört med föregående år. 
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3 Ett starkt handelssystem 
Kommerskollegium verkar för frihandel och för ett öppet, transparent 
och regelbaserat multilateralt handelssystem. Kollegiet värnar också om 
att Sverige och EU följer sina internationella handelspolitiska åtaganden. 
Vi gör det genom att följa och analysera EU:s handelspolitik och utveck-
lingen inom WTO och EU. I uppdraget ingår analys av pågående 
förhandlingar, bilaterala och regionala handels- och partnerskapsavtal 
samt EU:s övriga handelsförbindelser i stort.  

Myndigheten följer och analyserar kontinuerligt utveckling och tendenser 
i den internationella handeln. Syftet är att utforska drivkrafter bakom 
Sveriges handel med varor och tjänster liksom internationella 
investeringars betydelse för handelsutvecklingen.  

Kommerskollegium eftersträvar aktivt att samtliga dimensioner av 
hållbar utveckling ska genomsyra arbetet med handelssystemet och dess 
regelverk. 

3.1 Resultatbedömning 
Kommerskollegiums bedömning är att vi under 2021 uppnådde ett bra 
resultat inom målet ”Ett starkt handelssystem som kännetecknas av 
frihandel och bidrar till hållbar utveckling.” Vår uppföljning av resultat-
indikatorer för våra utredningar och olika funktioner, visar på ett gott 
eller mycket gott resultat och på att vi integrerar hållbarhet i analyserna. 
Vi bedömer att våra slutsatser och rekommendationer har betydelse för 
utvecklingen av regelverk och policys, att vi gör goda insatser för att 
regelverket ska efterlevas och vi arbetar aktivt med att informera om 
handelsfrågor.  

Ett tydligt fokus under året var bidrag inför WTO:s 12:e minister-
konferens, som kommer äga rum 2022. Flera underlag lyfte fråge-
ställningar i ett förslag om tillfälliga undantag för vaccinproduktion i 
WTO:s avtal om immaterialrätt. I en annan utredning lämnade vi förslag 
på hur WTO genom nya regler bör bidra till det globala klimatarbetet. I 
ytterligare en utredning lyfte vi fram hur regelverket kan utvecklas för att 
uppnå ökad jämställdhet. Våra förslag och rekommendationer har mött 
internationellt intresse och har förutsättningar att påverka utvecklingen 
av regelverket. 

Ett betydande arbete var våra utredningar om effekter och kostnader av 
EU:s handelspolitiska skyddsinstrument. Resultaten visar på svagheter 
med dessa åtgärder och såväl resultaten som policyrekommendationerna 
kan bidra till diskussion om detta handelspolitiska verktyg inom EU. 
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Flera av årets utredningar hade teman som berörde hur handelspolitik kan 
användas som verktyg för att uppnå mål på andra områden. Hur beroende 
är vi av varor från andra länder och hur skulle vi klara oss under en kris? 
En annan frågeställning, som väckte internationellt intresse, var på vilket 
sätt handelspolitik kan användas för geopolitiska ändamål? Den 
utredningen berörde handelspolitik, geopolitik och säkerhetspolitik. Vi 
har också bidragit till att belysa begreppet level playing field (jämn 
spelplan) som blivit en allt viktigare fråga i handelspolitiken. 

Pandemin återigen, har gjort avtryck i verksamheten. En av våra 
utredningar fokuserade på hur handelspolitik och politik för hållbart 
företagande kan bidra till en hållbar återhämtning efter covid. Våra 
slutsatser fick god internationell spridning och har återanvänts 
internationellt bland annat av Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD). Vi fick även ett nytt uppdrag om att utfärda 
exporttillstånd för vaccin mot covid-19 till tredje land, till följd av ett 
beslut i EU. 

Vi har slutfört flera utredningar om hur frihandelsavtal kan användas och 
vilken betydelse de har för företagen, särskilt om de genomförs på ett 
genomtänkt sätt. Även slutsatserna i dessa utredningar har nått ut 
internationellt. 

I våra kvartalsrapporter rapporterade vi om handelsutvecklingen under 
året och vi utvecklade även en tjänst med interaktiv handelsstatistik på 
vår webbplats som vi bedömer kommer vara av stort värde för alla med 
intresse för utrikeshandel. 

En satsning gjordes för att informera företag om Kommerskollegiums 
arbete med handelshinder. Vi utvecklade även välbesökta webbsidor med 
information om handeln med Storbritannien efter brexit. 

3.2 Agenda 2030 
Kommerskollegium strävar efter att belysa hur handel, handelspolitik och 
regelverken kan främja hållbar utveckling och var målkonflikter uppstår. 
Detta bidrar till bättre förutsättningar för de globala målen i Agenda 
2030. Från 2021 vill vi särskilt lyfta följande:  

Vi fördjupade vårt arbete med handel och klimat och hur handels-
politiken kan bidra för att underlätta klimatomställningen. Detta bidrog 
framför allt till hållbarhetsmålen 12 Hållbar konsumtion och produktion 
och 13 Bekämpa klimatförändringarna. Vi informerade om handel och 
klimat nationellt och internationellt och gjorde nya utredningar på 
området exempelvis Trade and climate change – promoting climate 
goals with a WTO agreement. I den analyserade vi hur WTO och dess 
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medlemmar kan och bör bidra till det globala klimatarbetet. Vi har även 
svarat på remisser inom kommissionens klimatpaket ”Fit for 55” och 
lämnat bidrag till OECD.  

Vi integrerar löpande ett hållbarhetsperspektiv i pågående handels-
politiska förhandlingar och belyser eventuella målkonflikter så att olika 
intressen balanseras mot varandra. Här kan bland annat nämnas våra 
synpunkter på förslag rörande hållbara livsmedelssystem som kan bidra 
till delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga 
jordbruksmetoder. Våra utredningar om förslaget om tillfälliga undantag 
för medicin- och vaccinproduktion från WTO:s avtal om immaterialrätt 
(TRIPS) bidrar till delmål 3b Stöd forskning, utveckling och 
tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla. 

Myndigheten har även utrett hur närmare kopplingar mellan 
handelspolitiken och politik för hållbart företagande kan bidra till mer 
hållbar och ansvarsfull handel i globala värdekedjor, motståndskraft mot 
kriser, samt en mer hållbar ekonomisk återhämtning: Trade Policy and 
Policy for Responsible Business Conduct – Contributing to a sustainable 
economic recovery. Den bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, 12 Hållbar konsumtion och produktion samt 16 
Fredliga och inkluderande samhällen.  

3.3 Utveckling av regelverk och policys 

3.3.1 Analyser och utredningar 

Framtidens WTO 
Under 2021 pågick intensiva förberedelser i WTO inför den tolfte 
ministerkonferensen, MC12. Konferensen flyttades i sista minuten till 
2022 på grund av ökad smittspridning och reserestriktioner. 
Kommerskollegium försåg Utrikesdepartementet med underlag i flera 
frågor som förhandlats eller diskuterats inför ministerkonferensen.  

En fråga som väckte stort intresse var Indiens och Sydafrikas så kallade 
Tripswaiverförslag, som syftar till att underlätta för framför allt 
utvecklingsländer att bekämpa covid-19. Dessa länder har föreslagit att 
tillfälliga undantag ska skapas för medicin och vaccinproduktion i 
WTO:s avtal om immaterialrätt, Trips-avtalet. Kommerskollegium 
bidrog med analys av såväl Tripswaiverförslaget som EU:s förslag som 
har lagts fram i Tripsrådet och belyste frågan ur flera perspektiv: 
innovations- utvecklings- och handelsperspektiv samt tog upp möjliga 
alternativa vägar för EU. I arbetet informerade vi även Patent- och 
Registreringsverket och näringslivet om förslagen. 
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En annan viktig fråga är de plurilaterala förhandlingarna om förbättrade 
villkor för e-handel. Kommerskollegium tog under året på uppdrag av 
Utrikesdepartementet fram en analys där vi bland annat lyfte frågor 
relaterade till utvecklingsperspektivet, marknadstillträde och papperslösa 
handelsprocedurer. Våra analyser har använts som underlag för Sverige i 
den handelspolitiska kommittén tjänster och investeringar, TPCI. Vi gör 
bedömningen att vårt arbete har bidragit till att förbättra förståelsen för 
läget i förhandlingarna samt Utrikesdepartementets påverkansarbete.  

Som en del i arbetet med framtidens WTO och som en uppföljning av 
regleringsbrevsuppdraget att fördjupa arbetet inom området handel och 
klimat, analyserade Kommerskollegium hur WTO genom att förhandla 
fram nya åtaganden och regler, kan och bör bidra till det globala 
klimatarbetet. I utredningen Trade and climate change – promoting 
climate goals with a WTO agreement analyserades vilka sakfrågor som 
borde omfattas av förhandlingar, hur ett avtal skulle kunna utformas samt 
hur utvecklingsperspektivet skulle kunna beaktas. Syftet med 
utredningen var att bidra till diskussionen inför MC12 om vad WTO:s 
medlemmar kan göra för att bidra till att nå Parismålen. En viktig slutsats 
var att handelspolitiken kan bidra mer för att underlätta klimatomställ-
ningen och utredningen lyfte fram praktiska lösningar på problem som 
kan uppstå under förhandlingar. Till exempel hur man väljer ut klimat-
varor och klimattjänster, och hur man kan definiera och reglera fossila 
bränslesubventioner. Kommerskollegiums bedömning är att utredningen, 
som uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, har bidragit 
till ökad kunskap och förståelse av vad som är viktigt att förhandla om 
inom WTO för att bidra till klimatomställningen samt hur detta skulle 
kunna implementeras i ett WTO-avtal.  

Handel och handelspolitik i vår tid 
I utredningen Analys av varuimportens diversifieringsgrad redovisade 
Kommerskollegium en kartläggning av hur Sveriges varuimport fördelar 
sig på olika leverantörsländer. Det var en del av vårt arbete med 
strategisk motståndskraft, och utgjorde även ett regleringsbrevsuppdrag. 
Analysen visar att det finns vissa varugrupper som importeras endast från 
ett enskilt eller mycket få länder. Men det samlade importvärdet av dessa 
är mycket litet. Vår bedömning är att det finns tillgång till alternativa 
leverantörsländer för majoriteten av dessa varugrupper. Sammantaget 
redovisar analysen inte några särskilda beroenden eller känsligheter i 
Sveriges varuimport. 

I september 2021 publicerade Kommerskollegium en rapport om handel 
och geopolitik med rubriken An EU trade policy for geopolitical ends 
Clashing perspectives and policy recommendations. I rapporten visar 
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Kommerskollegium hur handelspolitik, geopolitik och säkerhetspolitik 
hänger ihop och diskuterar alternativa strategier för EU:s handelspolitik. 
Rapporten presenterades både nationellt och internationellt och 
slutsatserna har bland annat använts i samband med kommissionens 
arbete med ett så kallat anti-tvångsinstrument, samt i våra synpunkter på 
EU:s nya industristrategi. Den blev även omskriven i Politico, som är en 
viktig mediekanal för beslutsfattare inom handelspolitik. 

Under året publicerade Kommerskollegium rapporten Vad är en jämn 
spelplan? En analys av begreppet level playing field. Rapporten lyfte 
fram vikten av att vara tydlig med hur begreppet används i 
handelspolitiken, eftersom det har olika betydelser och värdeladdning 
beroende på kontext och avsändare. En jämn spelplan får inte heller vara 
enda målet i handelspolitiken, eftersom det kan stå i konflikt med andra 
hänsyn som exempelvis miljö- och hållbarhetsmål. Rapporten har bland 
annat presenterats vid Trade Economist Network (TEN) som drivs av 
EU-kommissionen. 

Effekter och kostnader av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder 
Kommerskollegium fick i regleringsbrevet i uppdrag att analysera 
effekter och kostnader av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder. Sådana 
åtgärder används för att skydda företag i EU mot orättvis konkurrens från 
länder utanför EU. Kommerskollegium har analyserat 15 fall av 
antidumpnings- och antisubventionsåtgärder i EU och resultaten har 
redovisats i två rapporter: EU Trade Defence – The unintended effects of 
anti-dumping measures samt The Economics of the EU Trade Defence 
Instruments: Winners and Losers of Anti-dumping. Sammantaget 
bedömer Kommerskollegium att rapporterna tydliggör problem med 
handelspolitiska skyddsinstrument samt att våra rekommendationer kan 
bidra till diskussion i frågan. Den första rapporten har hittills presenterats 
inom Sverige på ett antal forskarinriktade seminarier och konferenser. 

Kopplingar mellan handel och hållbart företagande.  
Under året var kopplingarna mellan handelspolitik och politik för hållbart 
företagande ett prioriterat analysområde för Kommerskollegium. I 
rapporten Trade Policy and Policy for Responsible Business Conduct, 
beskrev vi hur en tätare koppling mellan handelspolitiken och politik för 
hållbart företagande kan bidra till en hållbar återhämtning. Vi fokuserade 
på hur detta förslag kan hantera målkonflikter mellan handel och 
hållbarhet och på så vis leda till mer hållbara och motståndskraftiga 
värdekedjor och därmed en hållbar ekonomisk återhämtning. Rapporten 
har väckt intresse och kommunicerats både nationellt och internationellt. 
Den har gett avtryck i Utrikesdepartementets påverkansarbete och har 
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bidragit till Sveriges inspel till det offentliga samrådet kring EU-
lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter. Även OECD 
hänvisar till slutsatserna i vår analys i sin rapport Building more resilient 
and sustainable global value chains through responsible business 
conduct. 

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen 
Den 1 januari 2021 trädde handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Storbritannien i kraft. Det reglerar omfattningen av den ekonomiska 
integrationen mellan parterna. Vi validerade och kompletterade den 
utvärdering av frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien som 
genomfördes under juldagarna 2020. Hållbarhetsaspekter belystes på 
samtliga sakområden. Vi undersökte även hur implementeringen av 
avtalet kommer att gå till samt identifierade prioriterade sakområden och 
möjligheter att driva svenska intressen som är viktiga för handeln med 
Storbritannien. Vår analys användes i framtagandet av Sveriges 
positioner i Rådsarbetsgruppen för Storbritannien (WPUK) och bidrog 
till att Sverige aktivt kunde driva svenska intressen. Kommerskollegium 
presenterade analyserna för Utrikesdepartementet, Svenska institutet för 
europapolitiska studier (Sieps) och Näringsutskottet i Riksdagen. 

Kommerskollegium gjorde under året en utredning om hur EU:s 
frihandelsavtal med Storbritannien används: A Post-Brexit Analysis: 
Firm and Consumer Use of the EU-United Kingdom Free Trade 
Agreement. Vi visade där att svenska importörers användning av fri-
handelsavtalet är hög vid en jämförelse med andra liknande frihandels-
avtal och att frihandelsavtalet med Storbritannien bör användas för att 
intressera fler företag för EU:s frihandelsavtal. Insatser bör göras för att 
underlätta för konsumenter att använda frihandelsavtal exempelvis vid 
privat import. Rapporten har fått stor uppmärksamhet i sociala medier, 
men också i nyhetsmedierna Borderlex och Politico, som redogjorde för 
rapporten i artikel och nyhetsbrev. 

Hur svenska företag använder frihandelsavtal  
I rapporten How Companies Use Free Trade Agreements undersökte 
Kommerskollegium hur frihandelsavtalet med Sydkorea används av 
svenska företag. Undersökningen baserades på en enkätundersökning till 
alla svenska exportörer och importörer från Sydkorea år 2018. Bland de 
viktigaste resultaten är att så många som 30 procent av alla företag som 
handlar med Sydkorea inte känner till frihandelsavtalet. Över 80 procent 
av alla företag som känner till frihandelsavtalet använder det. Rapporten 
har presenterats för EU-kommissionen och har bidragit till ett ökat fokus 
på tullombudens roll vid användningen av frihandelsavtal. 
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Om vikten av att genomföra EU:s frihandelsavtal 
Kollegiet färdigställde under 2021 en fallstudie om EU:s frihandelsavtal 
med Kanada och Japan som visar att frihandelsavtalens icke-tariffära 
bestämmelser delvis behöver genomföras i nationell lagstiftning och 
användas bättre för att öka företagens marknadstillträde. Utredningen gav 
stöd till de förslag som har drivits av Sverige tillsammans med Finland 
och Slovenien att införa matriser för att öka samarbetet mellan 
kommissionen och medlemsländerna för ett förbättrat genomförande av 
frihandelsavtalen. De gemensamma förslagen togs upp som en 
agendapunkt i kommissionens nätverksmöte för FTA-koordination i 
oktober och fann bland annat stöd av deltagare från Tyskland och 
Frankrike.   

Handelsrelationen mellan EU och USA 
I september lämnade Kommerskollegium ett underlag till 
Utrikesdepartementet inför dialoger om den transatlantiska 
handelsrelationen. I detta identifierade vi olika nivåer av regulativt 
samarbete som informationsutbyte, ömsesidigt erkännande och åtaganden 
kring harmonisering genom samarbete kring internationella standarder. 
Dessa bedömdes alla kunna bidra till en grön omställning över flera 
produktsektorer, särskilt nya produkter och teknologier och produkter 
som är relevanta utifrån initiativ på cirkulär ekonomi. Underlaget 
användes av Utrikesdepartementet för att driva svenska intressen och 
initiativ i kontakter med EU-institutioner och andra medlemsländer samt 
i dialog med amerikanska företrädare. Genom att identifiera områden 
som kan främja en grön omställning har kollegiet bidragit till flera av 
FN:s globala mål.  

Export- och investeringsstrategin 
Kommerskollegium ska enligt regleringsbrevet bidra och ge stöd till 
regeringens arbete med export- och investeringsstrategin. Några särskilda 
uppdrag inkom inte under året, men vi har indirekt bidragit till 
målsättningarna; att Sveriges export ska öka, att fler små och medelstora 
företag ska exportera samt fri, hållbar och rättvis internationell handel. 
Exempelvis bidrar vårt arbete inom ramen för EU:s marknads-
tillträdespartnerskap till att minska handels- och investeringshindren för 
svenska företag på marknaderna utanför EU.  

Sveriges utrikeshandel 
Under året publicerade Kommerskollegium tre kvartalsvisa 
statistikrapporter i serien Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster 
samt direktinvesteringar. I rapporterna sammanställs en stor mängd 
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statistik från olika källor, huvudsakligen Statistiska centralbyrån. Syftet 
med rapporterna är att ge en övergripande och aktuell bild av Sveriges 
handel med omvärlden. Under året fanns fördjupningskapitel om 
Sveriges utrikeshandel under pandemiåret 2020 samt Sveriges 
handelsrelationer med Storbritannien. Svenska Dagbladet och 18 
ytterligare nyhetskällor uppmärksammade vår analys och statistik för 
handeln första kvartalet. Ett stort utvecklingsarbete med handels-
statistiken slutfördes under hösten då vi lanserade en webbaserad, 
interaktiv statistiktjänst för utrikeshandelsstatistik på vår webbplats. 

3.3.2 Insatser inom olika sakområden 

Handel och hållbarhet 
 
Ekonomisk-, miljömässig och social hållbarhet  
Under året fortsatte vi med att analysera hållbarhetsaspekter i EU:s 
frihandelsavtal, genom att vi deltog i expertgruppen för handel och 
hållbarhet, TSD Expert Group. Vi genomförde även en utredning om hur 
hållbarhetskapitel i EU:s frihandelsavtal kan implementeras bättre och 
mer effektivt. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag till den 
svenska positionen i frågan.  

En förutsättning för att kunna ta fram bra underlag är att vi har en bred 
intressentdialog. Det sker inte minst inom Kommerskollegiums 
referensgrupp inom handel och hållbarhet, där olika myndigheter och 
organisationer deltar. Ett annat exempel är det forskningsnätverk som 
Nya Zeeland har initierat och där vi deltar sedan våren 2021, som handlar 
om inkluderande och hållbar handel.  

Handel och jämställdhet 
Kommerskollegium fortsatte under året att analysera hur handelspolitiken 
kan bidra till ökad ekonomisk jämställdhet. Vi bevakade analysarbete 
och förhandlingsprocesser i internationella organisationer som WTO, 
OECD och ITC och bidrog med underlag till Regeringskansliet i syfte att 
utforma svenska positioner och kommentarer i dessa processer.  

Ett starkt fokus var att tydliggöra vikten av en nulägesanalys av 
nationella handelsrelaterade jämställdhetsgap, med behovet av 
könsuppdelad handelsstatistik som prioriterat policymål. Detta i syfte att 
kunna ta nästa steg och bidra med policyrekommendationer till 
regeringens feministiska handelspolitik. Vi skrev under året en 
promemoria om detta till Utrikesdepartementet.  
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Vi bidrog under året med underlag till Utrikesdepartementet i 
förhandlingsprocesser inom Informal Working Party on Trade and 
Gender i WTO, om en ny ministerdeklaration för inriktningen på det 
fortsatta arbetet med handel och jämställdhet inom WTO. Vår 
bedömning är att vår analys och våra rekommendationer, fick betydelse 
inom EU-samordningen och lämnade avtryck på EU:s ståndpunkt i 
förhandlingarna.  

Handel och klimat 
Kommerskollegium har under året fortsatt arbetet inom området handel 
och klimat. Inte minst har vi informerat om vår rapport om 
gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp, som vi publicerade 2020. 
Det har skett för flera departement i Sverige, för parlamentariker i EU 
och för kommissionen. Vi deltog även i bilaterala möten med ett antal 
medlemsstater för att diskutera förslaget och besvarade en remiss kring 
det förslag kommissionen presenterat. Vi har kunnat se effekter av vårt 
arbete exempelvis i kommissionens konsekvensanalys av förslaget till 
gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp, där de refererar till vår 
rapport. Det slutgiltiga förslaget från kommissionen följer i stora delar de 
rekommendationer vi presenterat. I det yttrande som Europaparlamentets 
handelsutskott presenterat över föreslagna revideringar av 
kommissionens förslag återfinns ett antal av de rekommendationer vi 
framfört i vårt remissvar. Vår analys om gränsjusteringsåtgärder och 
huruvida de är WTO-förenliga har fortsatt uppmärksammats i svensk 
media. 

Vi följde under året nya klimatrelaterade lagförslag som kan påverka den 
inre marknaden och handel, bland annat svarade vi på remisser inom 
kommissionens klimatpaket ”Fit for 55”. Fokus i dessa remissvar var att 
säkerställa att inre marknads- och handelsaspekter har getts hänsyn, för 
att möjliggöra en samhällsekonomiskt effektiv klimatomställning.  

Kollegiet deltog även i OECD:s Joint Working Party on Trade and 
Environment, där vi bidrog med kommentarer om fossila 
bränslesubventioner, att göra frihandelsavtal mer miljövänliga, samt 
handel och cirkulär ekonomi. Kollegiet har även under året för första 
gången varit representerade i arbetsgruppens byrå.  

Regionala och bilaterala frihandelsavtal 
Kommerskollegium har i uppdrag att följa och analysera EU:s pågående 
förhandlingar om bilaterala och regionala frihandelsavtal. Under året 
bidrog vi med granskning av tjänstebud i förhandlingen med Chile och 
Indonesien samt tjänstebestämmelser i förhandlingen med Australien och 
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Nya Zealand. Vidare kommenterade vi EU:s tullbud i förhandlingarna 
med Chile respektive Nya Zeeland.  

EU-kommissionen tog under året initiativ till att inkludera fler 
hållbarhetsfrågor i EU:s förhandlingar om frihandelsavtal genom ett 
förslag till samarbetskapitel om hållbara livsmedelssystem. Detta är ett 
led i EU:s arbete inom ramen för den gröna given. Kommerskollegiums 
kommentarer på förslaget bidrog i stor omfattning till de svenska 
synpunkter som skickades in.  

Tekniska handelshinder och internationellt regulativt samarbete 
Under 2021 blev Kommerskollegium ordförande i arbetsgruppen WP.6 
för regulativt samarbete och standardiseringspolitik i FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE). Därmed ökade Sveriges engagemang 
i frågorna. Ett av fokusområdena under årsmötet var teknisk reglering 
och cirkulär ekonomi. 

Investeringsskydd och granskning av utländska investeringar 
Sverige har bilaterala investeringsskyddsavtal och omfattas även av de 
avtal EU har ingått. Syftet med avtalen är att skydda utländska 
investerare på det egna territoriet och att skydda egna investerare 
utomlands. Under året tog Kommerskollegium fram underlag till 
Regeringskansliet i mål hos EU-domstolen, som är relevanta för 
investeringsskydd. Ett av underlagen användes även vid framtagande av 
Sveriges inställning om relationen mellan Energistadgefördraget och EU-
rätten. Vi bidrog också med expertis om investeringsrätt till 
Justitiekanslern, i samband med att en investerare riktade krav mot 
Sverige, om att den svenska statens agerande hade inneburit en 
överträdelse av ett investeringsskyddsavtal. 

3.4 Efterlevnad av regelverk och policys 

3.4.1 Handelshinder och marknadstillträde   

Tekniska handelshinder - TBT 
I Kommerskollegiums uppdrag ingår att främja globalt regulativt 
samarbete, förebygga uppkomsten av nya tekniska handelshinder och 
avlägsna onödiga tekniska handelshinder. Kollegiet bidrar till detta 
genom att delta i aktiviteter som rör tekniska regelfrågor i EU, WTO, FN, 
OECD, samt i internationellt regulativt och standardiseringspolitiskt 
arbete, bland annat inom ramen för bilaterala frihandelsavtals-
förhandlingar. Vårt arbete i WTO:s TBT-kommitté i form av deltagande i 
EU:s kommitté för marknadstillträde, bidrog bland annat till att vi kunde 
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lösa ett svenskt handelshinderfall mot Sydkorea om typgodkännandekrav 
för barlastvattensystem, ett ärende som pågått i flera års tid.  

På nationell nivå arbetar Kommerskollegium aktivt med att förebygga 
handelshinder, genom Forum för tekniska regler där vi informerar om 
aktuella regulativa utmaningar. Under året genomförde vi ett möte som 
handlade om Kina, reglering, standarder och innovation, ett område som 
efterfrågats av forumets deltagare. 

Under året fortsatte Kommerskollegium att informera företag om 
möjligheter att förebygga och åtgärda tekniska handelshinder. För att nå 
ut till fler företag riktade vi framför allt informationen till aktörer som 
har kontakt med företag som kan uppleva handelshinder, exempelvis 
exportrådgivare i Sverige och aktörer inom Team Sweden på viktiga 
marknader.  

Partnerskapet för marknadstillträde 
Handelshinderarbetet i EU bedrivs inom ramen för marknadstillträdes-
partnerskapet som är ett samarbete mellan EU-kommissionen, EU:s 
medlemsländer, europeiska branschorganisationer och företag. 
Kommerskollegium är svensk representant och tog under året upp 
handelshinder för svenska företag. Inspelen bidrar till att EU-
kommissionen tar upp hindren vid bilaterala möten med länder där 
hindren finns och vid möten i WTO. Detta leder till att handelshinder 
minskar eller undanröjs. 

Kommerskollegium fick under året in uppgifter om handelshinder för 
svenska företag genom anmälningar från företag och 
branschorganisationer, genom enkäter och intervjuer med företag samt 
genom rapportering om handelshinder av svenska ambassader och 
Business Sweden. Dessa användes bland annat i underlag inför Sveriges 
bilaterala handelsmöten med USA, Saudiarabien, och Indien. 

För att sprida information om Kommerskollegiums handelshinderarbete 
till en större krets av svenska företag gjorde vi under året en 
informationssatsning till svenska branschorganisationer och 
handelskamrar. Vi berättade om EU-kommissionens seminarier om 
marknadstillträdesportalen för företag, Access2Markets och genomförde 
nio egna seminarier med exportrådgivare, branschorganisationer, 
handelskamrar om marknadstillträde och handelshinder. 

En särskild insats gjordes under året med information till näringslivet om 
vårt arbete med handelshinder på immaterialrättsområdet gentemot vissa 
länder. Vi bidrog även till att näringslivets synpunkter inhämtades i 
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samband med ett arbetsgruppsmöte som EU-kommissionen genomförde 
med Kina, som handlade om immateriella rättigheter.  

Handelspolitiska skyddsinstrument (WTO) 
Under året representerade Kommerskollegium Sverige i EU:s kommitté 
för handelspolitiska skyddsinstrument (TDC) enligt särskilt förordnande. 
Vi övervakade fortlöpande frågan om de skyddsåtgärder på vissa 
stålprodukter som EU-kommissionen införde 2019 och yttrade oss inför 
omröstning om förlängning av skyddsåtgärderna. Vi utvecklade under 
året vår arbetsprocess så att våra yttranden nu innehåller resonemang om 
möjliga kopplingar till hållbarhetsaspekter som införandet av ett 
handelspolitiskt skyddsinstrument kan ha. Till exempel har 
klimataspekter lyfts fram vid införandet av antidumpningstullar på 
import av biodiesel samt vindkrafttorn.  

3.4.2 Ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter 
Syftet med EU:s system för insatsvaror är att genom tullbefrielser och 
tullkvoter underlätta tillgången till insatsvaror för att främja EU-
företagens konkurrenskraft. I Sverige är det Kommerskollegium som tar 
emot ansökningar från företag och beslutar om de ska överlämnas till 
kommissionen. Vi deltar även i kommittéarbetet vid behandling av 
samtliga ansökningar inom EU och Turkiet.  

Under året beslutade Kommerskollegium att lämna in 15 svenska 
ansökningar till EU-kommissionen. Ansökningar görs när företaget kan 
visa på en besparing på minst 15 000 euro. Det är en ökning jämfört med 
2020 då 10 ansökningar lämnades in men en minskning jämfört med 
2019 då vi tog emot 18 ansökningar. De återkommande ansökningarna 
visar att systemet används regelbundet av svenska företag och att deras 
ansökningar resulterar i tullbefrielser och tullkvoter, inte bara för det 
egna företaget, utan för hela EU:s tillverkningsindustri för de specifika 
insatsvarorna. På motsvarande sätt gynnas svenska företag av godkända 
ansökningar från andra medlemsstater.   

3.4.3 Tillståndsgivning  

Covid-relaterade exporttillstånd 
Under våren 2020 infördes krav på exporttillstånd för vaccin mot covid-
19 och aktiva substanser för vaccinet som en följd av pandemin. Syftet 
med kravet på exporttillstånd har varit att trygga försörjning inom EU av 
covid-vaccin och insatsvaror för tillverkning av vaccin. Under 2021 
hanterade vi 13 tillståndsärenden. Beslut om tillstånd har meddelats i 
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snitt två dagar från det att en komplett ansökan kommit in, vilket är i 
enlighet med de tidsramar som ställts upp i förordningen. 

Tillståndsgivning enligt handelssanktioner 
Kommerskollegium har uppgifter som behörig myndighet för två typer 
av ekonomiska sanktioner: handelsrestriktioner och finansiella 
restriktioner riktade mot juridiska personer. Vid slutet av 2021 ansvarade 
Kommerskollegium för sanktioner mot 19 länder och 3 så kallade 
tematiska sanktioner, det vill säga sanktioner riktade mot organisationer 
för att motverka terrorism, användandet av kemiska vapen och 
cyberattacker. Det är en ökning jämfört med de två närmast föregående 
åren, då vi hanterade sanktioner mot 11 länder. 

Kommerskollegium samarbetar fortlöpande med Utrikesdepartementet 
och EU-kommissionen, och är representerat i expertkommittén som 
bildats i anslutning till arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser 
(Relex) i Europeiska rådet. Under året utökades sanktionerna mot 
Belarus och vi deltog i Utrikesdepartementets och kommissionens 
uppföljningsarbete kring dessa. Vi deltog även i kommissionens arbete 
att utveckla regelverket så att biståndsorganisationer lättare ska kunna 
verka i länder som är föremål för sanktioner. Kommerskollegium har 
även deltagit i arbetet kring ett alternativ till den nuvarande så kallade 
blockeringsförordningen som avser att motverka extraterritoriell 
tillämpning av tredje lands sanktioner i Europa, på europeiska 
medborgare och europeisk industri.  

Kommerskollegium avslutade 49 sanktionsärenden under året, att 
jämföra med 47 ärenden 2020 och 54 ärenden 2019. Ärendena består 
framför allt av ansökningar om exporttillstånd och samråd om 
exporttillstånd för vissa varor och tjänster för export till Ryssland.  

Tillståndsgivning enligt antitortyrförordningen 
Kommerskollegium beslutar om exporttillstånd enligt den så kallade 
antitortyrförordningen som avser att begränsa handeln med varor som 
kan användas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Handläggningen omfattar inte 
särskilt många ärenden om året, men komplexiteten är stor. Under 2021 
beslutade vi i 3 ärenden att jämföra med 3 ärenden 2020 och 10 ärenden 
2019. Utöver ärendehandläggningen deltog vi i koordineringsgruppen för 
antitortyrförordningen med uppföljning av antitortyrförordningens 
tillämpning och arbetet inom ramen för FN med begränsning av handel 
med sådana varor. 
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3.5 Stöd till företag 

3.5.1 Information om frihandelsavtal 
Kommerskollegium arbetar för att hålla företag väl informerade om 
utvecklingen av multilaterala och bilaterala handelsavtal och de 
möjligheter det innebär. Som ett led i detta informerade vi om pågående 
samt färdigförhandlade frihandelsavtal på en exportnätverksträff som 
anordnades av Mellansvenska Handelskammaren. Vi medverkade även 
på Handelskammaren Värmlands digitala möte om Japan. Syftet var att 
ge deltagande företag kunskap om frihandelsavtalet mellan EU och 
Japan. I samband med Tulldagarna, som arrangeras av Tullverket, 
informerade vi om frihandelsavtal bland annat om det mellan EU och 
Storbritannien. 

3.5.2 Företagen och brexit 
Ett viktigt arbete under året har varit våra insatser för att kommunicera 
det nya frihandelsavtalets innehåll till företag, civilsamhälle och andra 
intressenter genom våra olika kanaler, såväl i text som i film på vår webb 
och i sociala medier, samt genom att svara på frågor. Vår bedömning är 
att detta har bidragit till en ökad kunskap om avtalet hos målgrupperna, 
vilket är en förutsättning för att dessa bättre ska kunna utnyttja avtalet. 

Kommerskollegium publicerade en särskild webbingång med 
information till företag om frihandelsavtalets innehåll på olika områden, 
olika typer av regler i handeln med Storbritannien samt information om 
vilka svenska myndigheter som kan svara på vad. Här finns även svar på 
de vanligaste frågorna från företagen samt tips om brittiska relevanta 
sidor om den brittiska lagstiftningen. Webbingången fick nära 12 000 
besökare, och stod därmed för cirka 8 procent av webbens totala antal 
besökare. 

3.5.3 Studiebesök 
Ett sätt för Kommerskollegium att öka kunskapen om handel är att träffa 
elever på gymnasieskolor. Under 2021 kom vi i kontakt med nära 700 
elever, vilket är en dubblering jämfört med året innan. Träffarna 
genomfördes digitalt, i kollegiets lokaler och ute i skolmiljön beroende 
på vad som efterfrågades och vad som var möjligt. Vi har även hållit 
föreläsningar för gymnasielärare. Kärnan i samarbetet med skolorna är 
publikationen Varför handlar vi med omvärlden? där gymnasielever kan 
få ökad kunskap om internationell handel. Publikationen uppdaterades 
under året och finns tillgänglig både i tryckt och digitalt format. 
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4 Goda förutsättningar för utvecklingsländer  
Inom ramen för myndighetens internationella utvecklingssamarbete 
verkar Kommerskollegium för att stärka handelskompetensen i låg- och 
medelinkomstländer med utgångspunkt i Agenda 2030. Därigenom 
bidrar myndigheten till bredare och mer självbärande relationer mellan 
utvecklingsländer och Sverige. Det långsiktiga målet är att skapa goda 
förutsättningar för utvecklingsländer att delta i internationell handel och 
bidra till hållbar utveckling. Kollegiet arbetar med huvudsakligen två 
målgrupper: dels offentliga institutioner, ofta i form av handels-
ministerier, dels företag som exporterar eller vill exportera till EU och 
Sverige.  

Verksamheten fokuserar på kapacitetsutveckling, både på individuell och 
organisatorisk nivå. Insatserna syftar till att stödja samarbets-
organisationens kapacitet att verka som en effektiv, tillförlitlig och 
transparent institution på handelsområdet.  

4.1 Resultatbedömning 
Kommerskollegiums bedömning är att vårt internationella 
utvecklingssamarbete under omständigheterna har fungerat bra. Vi har 
fortsatt påverkats av pandemin, vilket har medfört utmaningar och 
omprioriteringar och att arbetet till största del har genomförts digitalt. 
Men under året har vi samtidigt utvecklat användandet av digitala 
verktyg för att effektivisera vårt arbete och uppnå hållbara resultat. Detta 
arbete skedde inom ramen för alla projekt men framför allt inom 
utbildningsprogrammet Trade Academy, där vi skapade en digitaliserad 
utbildning med flexibelt upplägg som kommer att kunna användas även i 
andra projekt framöver. 

Under året pågick projektplanering i flera projekt, exempelvis i 
samarbeten med Colombia och Zambia.  

Två längre samarbeten, med Bolivia och Ecuador, avslutades under 2021. 
Vårt samarbete med Bolivia har bland annat lett till en ökad förståelse för 
den svenska marknaden hos de deltagande bolivianska företagen, bättre 
förutsättningar för företagen att ta kontakt med svenska inköpare samt i 
vissa fall nya kontakter med relevanta inköpare. I projektet med Ecuador 
har vår samarbetspartner fortsatt att ta ledningen i arbetet med att 
implementera kapitlet om handel och hållbarhet i frihandelsavtalet 
mellan Ecuador och EU inom ramen för flera olika processer. Samarbetet 
har även resulterat i att en av våra samarbetspartners har identifierat sin 
roll när det gäller tekniska handelshinder och god regelgivningssed, 
byggt upp sitt arbete med konsekvensutredningar samt spridit kunskap 
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inom organisationen och utbildat reglerande myndigheter inom god 
regelgivningssed och konsekvensutredningar. Kommerskollegium har 
genom dialog och uppföljning med vår samarbetspartner noterat att 
arbetet är på väg att institutionaliseras, vilket gör att aktiviteter och dess 
resultat och effekter har goda förutsättningar leva kvar även när vi fasar 
ut samarbetet. 

4.2 Agenda 2030 
Genom det internationella utvecklingssamarbetet bidrog 
Kommerskollegium till flera mål inom Agenda 2030 under året. 
Eftersom det långsiktiga målet med vårt utvecklingssamarbete är 
fattigdomsbekämpning, bidrar vårt arbete till mål 1 Ingen fattigdom, mål 
2 Ingen hunger och mål 8 om hållbar ekonomisk tillväxt. 

Verksamheten inom Open Trade Gate Sweden (OTGS) och de 
internationella och bilaterala projekten kopplar även till mål 17.11 om att 
avsevärt öka utvecklingsländernas export. Vårt arbete med de 
internationella och bilaterala projekten syftar även till att stärka den 
handelspolitiska kompetensen hos våra samarbetspartners samt att stödja 
deltagande i Världshandelsorganisationens arbete. Vi bidrar på så sätt 
även till mål 17.10 i Agenda 2030 om att främja ett multilateralt 
handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen samt mål 
16.8 om att stärka utvecklingsländers roll i den globala styrningen. 
Kollegiets arbete med kapacitetsutveckling på organisatorisk nivå bidrar 
även till mål 16.6 om effektiva, transparenta och tillförlitliga 
institutioner.  

Flera av våra projekt fokuserar på specifika områden som kan bidra till 
ytterligare mål i Agenda 2030. Exempelvis projekten med Colombia och 
Ecuador, som bygger på samråd med intressenter och därigenom bidrar 
till mål 16.7 om ett lyhört, inkluderande och representativt 
beslutsfattande och indirekt till mål 5.5 om fullt deltagande för kvinnor i 
ledarskap och beslutsfattande.  

Handel och tekniska regler är ett annat område som flera av projekten 
fokuserat på, däribland projekten med Colombia, Zambia och Ecuador. 
Området har en tydlig koppling till skyddsvärda intressen som hälsa och 
miljö. Därmed kan kollegiets arbete även indirekt bidra till exempelvis 
mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 12 om hållbar konsumtion och 
produktion, mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, mål 14 om hav 
och marina resurser samt mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald.    

En annan insats med tydlig koppling till Agenda 2030 var det 
webbinarium som vi anordnade för exportörer i Ecuador med fokus på 
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den europeiska gröna given och hur ny hållbarhetsrelaterad lagstiftning 
påverkar exportörer från utvecklingsländer. 

4.3 Utveckling av individer och institutioner 

4.3.1 Open Trade Gate Sweden 
OTGS stödjer exportörer i utvecklingsländer med information om 
Sveriges och EU:s handelsregler samt marknadsinformation och praktiskt 
stöd för att få marknadstillträde till Sverige och EU. Genom OTGS 
verksamhet bidrar Kommerskollegium till mål 17.11 i Agenda 2030 om 
att ”avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att 
fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten 
till 2020.”  

Kommerskollegium genomförde under året en utveckling av OTGS på 
webben för att göra informationen mer pedagogisk. Syftet är att företag 
från en stor del av världen ska kunna ta del av handelsmöjligheter i 
Sverige och EU. Arbetet innefattade en steg-för-steg-guide om 
exportprocessen, The Road to Export. För att ytterligare nå ut med 
guiden till exporterande företag i utvecklingsländer utvecklade vi en 
kommunikationsplattform som förbereder för betald annonsering av 
webbsidorna. 

OTGS-sidorna på webben hade under året drygt 6 000 besökare. De 
sektorspecifika marknadsrapporterna på webbplatsen laddades ned från 
många utvecklingsländer såväl som från Sverige och andra EU-länder. 
Särskilt kan noteras att marknadsstudien om it-tjänster var en av de mest 
nedladdade publikationerna med totalt 876 nedladdningar. 

Under året fortsatte Kommerskollegiums samarbete med Ukraina. I 
december genomförde vi en matchmaking-aktivitet där 12 ukrainska it-
företag fick möjlighet att träffa inköpare i Sverige. De fick även 
möjlighet till individuell coachning samt information om den svenska it-
marknaden. Det är för tidigt att se något resultat ännu men responsen från 
de svenska företagen var positiv. 

I Sydafrika har Kommerskollegium stöttat det sydafrikanska 
handelsdepartementet i två projekt. Det ena projektet innefattar en 
översyn av departementets utbildningsprogram Global Exporters 
Passport Program som riktar sig till små och medelstora företag. Arbetet 
med projektet resulterade under året i att handelsdepartementet fick 
tillgång till uppdaterat utbildningsmaterial och att personal på såväl 
handelsdepartementet som på regionala exportfrämjande organisationer 
fick utbildning. Nu kan de i sin tur utbilda och ge stöd till företag i 
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enlighet med det uppdaterade utbildningsprogrammet. Vidare bidrog 
projektet till stärkta relationer och informationsutbyte mellan de olika 
aktörer som arbetar med utbildningsprogrammet. 

Det andra projektet syftar till att stödja en grupp sydafrikanska 
producenter av livsmedel med att komma i kontakt med svenska 
importörer och skapa affärsrelationer. Under året fick sydafrikanska 
företag som tillverkar torkad frukt och nötter utbildning inför digitala 
säljmöten. Mötena resulterade i lovande diskussioner och en önskan från 
företagen om fortsatt kontakt.   

Under året fortsatte OTGS arbetet med ett långsiktigt projekt i Bolivia 
som haft till syfte att stödja 12 små och medelstora företag med att ta sig 
in på den svenska och europeiska marknaden för så kallade superfoods. 
Inom ramen för projektet fick även två bolivianska organisationer stöd 
med att förbättra sina exportfrämjande tjänster. Projektet 
implementerades tillsammans med SwissContact i Bolivia och avslutades 
den 31 december 2021.  
 
Under året tog vi fram två marknadsstudier och vi genomförde flera 
praktiska utbildningar, bland annat inom produktutveckling och 
paketering, digital marknadsföring och förhandlingar med svenska 
inköpare. 30 små och medelstora företag från Bolivia deltog i 
utbildningarna. Genom exempelvis diskussioner under aktiviteterna 
kunde vi observera att de bolivianska företagen genom aktiviteterna fått 
ökad förståelse för den svenska marknaden och bättre förutsättningar att 
ta kontakt och initiera en dialog med svenska inköpare. 
 
På grund av pandemin fick projektet fokusera på virtuella aktiviteter för 
att nå svenska och europeiska inköpare. Tre bolivianska företag deltog i 
en virtuell matchmaking med europeiska inköpare och fick mellan 17 och 
25 nya kontakter som mellan 30–50 procent bedömts som relevanta och 
följts upp av företagen. Åtta bolivianska företag deltog även på Biofach-
mässan i digitalt format.  

Projektet tog under året också fram ett koncept för marknadsföring av 
livsmedel från Bolivia samt identifierade säljargument för 
livsmedelsprodukter från Bolivia. 
 
Större delen av 2021 tillhandahöll vi digitalt stöd, som en följd av 
pandemin. En positiv effekt av detta var att vi kunde öka tillgängligheten 
och nå ut till flera inom målgruppen, när det passade dem att delta. Som 
ett led i detta lanserade Kommerskollegium under hösten 2021 en 
webbinarieserie som riktade sig till exportörer i alla länder som enligt 
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OECD var berättigade till offentligt utvecklingsbistånd. Under 2021 
genomfördes två möten, ett om frukt och grönt och ett om it-tjänster som 
båda lockade 70–80 företag från ett 15-tal länder.  

OTGS anordnade även ett webbinarium för ecuadorianska exportörer 
tillsammans med Ecuadors handelsministerium med fokus på den 
europeiska gröna given och hur den nya lagstiftningen kan komma att 
påverka exportörer från utvecklingsländer.  

Kommerskollegium besvarade även företagsfrågor om regler och krav 
vid import till Sverige och EU, till exempel om livsmedel samt frågor om 
den svenska marknaden. Syftet är att förbättra kunskapen hos företag i 
utvecklingsländer. Antalet skriftliga frågor minskade jämfört med de två 
närmast föregående åren. Under 2021 besvarade vi 110 frågor, jämfört 
med 189 år 2020 och 205 år 2019. En möjlig förklaring till minskningen 
är att mer information som efterfrågas av exportörer nu finns direkt 
tillgänglig på OTGS hemsida som nämnts ovan.  

4.3.2 Internationella samarbetsprojekt 

Utbildningsprogrammet Trade Academy 
Kommerskollegium genomför årligen en handelspolitisk utbildning för 
tjänstemän inom offentlig sektor från utvecklingsländer. Målet med 
utbildningen är att deltagarna, i sitt arbete, använder metoder för 
handelspolitisk analys som bidrar till hållbar utveckling. Utbildningens 
pedagogiska upplägg har sin utgångspunkt i utbyte mellan 
Kommerskollegiums tjänstemän och med och mellan tjänstemän i 
utvecklingsländer, där deltagarna bjuds till Sverige för att ta del av hur 
handelspolitisk analys tas fram.  

Under 2021 genomfördes inte utbildningen på grund av de 
reserestriktioner som pandemin medfört. I stället arbetade vi med att ta 
fram en digitaliserad utbildning med flexibelt upplägg, så att de 
interaktiva delarna som kräver möten, har bättre förutsättningar att 
genomföras trots fortsatt pågående pandemi. Utbildningens innehåll 
förbättrades också genom att vi inkluderade komponenter av 
förändringsledning. På så vis får deltagarna även bättre förutsättningar att 
påverka sin egen organisations arbetsmetoder och institutionalisera 
handelspolitiska analysmetoder. Tack vare detta arbete planeras 2022 års 
utbildningsomgång att genomföras med 20–25 deltagare från fem 
afrikanska länder.  
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4.3.3 Bilaterala samarbetsprojekt 

Ecuador 
Kommerskollegium fortsatte under året att stödja Ecuadors ministerium 
med ansvar för handelsfrågor i implementeringen av landets 
frihandelsavtal med EU. Våra aktiviteter under året syftade 
huvudsakligen till att stärka ministeriet i deras roll att leda processen i 
implementeringen av avtalets kapitel om handel och hållbarhet (TSD). 
Fokus låg på samarbetet inom den offentliga sektorn. Viktiga resultat 
under året var att ministeriet identifierade ett behov av ett 
interinstitutionellt avtal för implementering av TSD-kapitlet, en process 
som väntas avslutas inom kort. Vidare inledde ministeriet en process med 
att ta fram landets prioriteringar och konkreta åtgärder för 
implementeringen. Detta är en bred samrådsprocess som kräver 
deltagande från flera delar av den offentliga sektorn, och kollegiet har 
varit med och samordnat detta.  

Vi följde under året även upp resultat från samarbetet inom tekniska 
handelshinder. Ministeriet har arbetat med att få in handelsrelaterade 
aspekter i den vägledning om konsekvensutredningar som finns i 
Ecuador, något som varit i fokus för samarbetet. Ett exempel på att 
vägledningen har använts är att Ecuadors standardiseringsorganisation 
INEN byggde upp sitt arbete med konsekvensutredningar med stöd av 
denna. De spred kunskap inom sin egen organisation och utbildade 
reglerande myndigheter om god regelgivningssed och 
konsekvensutredningar. Vidare uppgav ministeriet att de haft användning 
av arbetet i pågående frihandelsavtalsförhandlingar samt att de fått ny 
kunskap avseende verktyg för samråd med intressenter. 

Zambia 
Under 2021 har slutförde Kommerskollegium planeringen av ett 
långsiktigt samarbete med Ministry of Commerce, Trade and Industry i 
Zambia. Målet med samarbetet är att förstärka ministeriets kapacitet att 
arbeta med TBT-frågor som på lång sikt ska bidra till ökad export. 
Parallellt med planeringen genomfördes insatser i samband med möten i 
WTO:s TBT-kommitté. Insatserna bidrog till att öka ministeriets 
förutsättningar att fortsättningsvis delta i dessa möten, inte minst genom 
att ge ministeriet tillgång till rätt information och nätverk inför mötena. 

Colombia 
Under årets gång har Kommerskollegium och handelsministeriet i 
Colombia fortsatt planera ett långsiktigt samarbete, identifiera problem 
och bygga långsiktiga mål för ett projekt med fokus på TBT-frågor. 
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Samtidigt har parterna planerat och organiserat några aktiviteter som 
fokuserade på stöd till den Colombianska TBT-kontaktpunkten. Målet 
med aktiviteterna var att utveckla metoder och verktyg för att 
öka intressenters deltagande i TBT-relaterade frågor samt bättre 
samråd mellan berörda parter. 

Ett tydligt resultat av det här samarbete under året har varit en ökad 
förståelse i Colombia för den direkta kopplingen mellan TBT och hållbar 
utveckling. Parterna i projektet tog fram fem principer gällande 
kopplingen mellan TBT-frågor och hållbarhet. Principerna fungerar som 
riktlinjer för integrering av hållbarhetsfrågor i projektet. 

4.3.4 Bredare relationer 
Kommerskollegium har haft i uppdrag att bidra till bredare och mer 
självbärande relationer mellan partnerländer inom utvecklingssamarbetet 
och Sverige. Inledningsvis kan vi konstatera att handel och investeringar 
i stort är en viktig del i att åstadkomma självbärande ekonomiska 
relationer, som är ömsesidiga. 

Under året bidrog vi till att höja kompetensen hos offentligt anställda 
tjänstemän i låg- och medelinkomstländer, genom att stärka deras 
förmåga att utveckla och förbättra deras arbetsmetoder inom 
handelspolitisk analys. Framför allt tjänstemän i Ecuador, Colombia och 
Zambia. Dessutom rustade vi företag i utvecklingsländer för att kunna 
exportera till Sverige och EU. Vi riktade in oss på den svenska importen 
från låg-och medelinkomstländer och informerade om regler som gäller 
för import till Sverige och EU och förutsättningar för specifika branscher 
och sektorer på den svenska marknaden. Vi har även stöttat 
exportfrämjande organisationer i låg- och medelinkomstländer. 
Tillsammans med Sydafrikas utrikesdepartement började vi planera en 
utbildning av diplomater inom handelspolitik och handelsfrämjande, med 
målet att stärka Sydafrikas förutsättningar för internationell handel. 

Kommerskollegium lämnade, i enlighet med uppdraget i 
regleringsbrevet, förslag på flera konkreta åtgärder för ytterligare 
utveckling av vårt arbete med bredare relationer.  
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5 En väl fungerande myndighet  
och övrig rapportering 

En väl fungerande myndighet är grunden för verksamheten i övrigt. I detta 
avsnitt redovisas hur vi har utvecklat Agenda 2030-rapporteringen, vilka 
former det övergripande kommunikationsarbetet har haft, hur vi har stärkt 
kompetensförsörjningen genom en organisationsutveckling samt 
rapportering av uppdrag om informationssäkerhet och praktikplatser i staten. 

5.1 Agenda 2030 samt hållbarhetsintegrering 
Kollegiet har i tidigare analyser och årsrapporter visat hur myndighetens 
verksamhet kopplar till, och bidrar till att uppfylla, de globala målen i 
Agenda 2030.  I stort är kopplingarna relativt oförändrade över tid.  

Under 2021 fortsatte Kommerskollegium arbetet med att integrera 
hållbarhet i verksamheten. På grund av covid-relaterat distansarbete fick 
dock vissa interna utbildningar skjutas på framtiden. Prioriterade frågor 
var intern kompetensutveckling, integrering i utvecklingssamarbetet. och 
utredningsprocessen. Dessa insatser resulterade i en ökning av 
utredningar och insatser inom vårt utvecklingsarbete med hållbarhets–
fokus. Vi har identifierat behov av att arbeta för att öka systematiken i 
hur vi hanterar hållbarhetsintegrering i andra delar av verksamheten, 
såsom remisshantering. 

Under hösten infördes förbättrade rutiner för att utvärdera bidrag till 
Agenda 2030 av myndighetens rapporter och utredningar. Vi bestämde 
även att kommande rapportering skulle ske inom ramen för 
myndighetens årsredovisning. Detta ligger i linje med trender för 
hållbarhetsrapportering i samhället i stort. Tydliga och integrerade 
processer för återrapportering och planering bidrar till mål 4 om en väl 
fungerande myndighet.  

Vi har delat kunskap om metoder och rutiner för hållbarhetsintegrering 
med andra myndigheter, både inom ramen för myndighetsnätverket GD-
Forum Myndigheter i samverkan för Agenda 2030, samt under året delat 
insikter med bland andra Upphandlingsmyndigheten, som möter ett 
flertal liknande utmaningar och möjligheter med 
hållbarhetsintegreringsarbetet.  

5.2 Övergripande kommunikationsarbete 
Kommerskollegium.se är den kommunikationskanal där vi når flest 
besökare. Under 2021 hade webben närmare 147 000 besökare, varav 
cirka 14 000 med utländska IP-adresser. Av de tio länder med flest 
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besökare var fem EU-länder och de övriga fem Indien, Kina, Norge, 
Storbritannien, och USA. 

Vi arbetar också med de sociala kanalerna Twitter och Linkedin. Där ser 
vi en stadig ökning av antalet följare över tre år. Även antalet besökare 
på webben ökade obrutet mellan 2019 och 2021. 

Tabell 3 – Besökare och följare 
 2021 2020 2019 

Besökare på webben 146 616 143 539 136 358 
Följare på Twitter 2 669 2 428 2 173 
Följare på Linkedin 1 860 1 512 1 123 

Den enskilda ingång på vår webbplats som hade flest besökare var 
Exportera&Importera, som har företag som målgrupp. Inte mindre än 28 
procent av webbens totala besökare finns där. Näst flest besökare hade 
ingången Om handel, med 25 procent av webbens totala antal besökare. 
Här vänder vi oss till journalister, studenter och andra handelspolitiskt 
intresserade personer.  

På Twitter har utvecklingen vänt uppåt igen när det gäller omnämnanden 
och retweets sett över tre år, både av vårt svenska och engelska namn.  

Tabell 4 – Antal omnämnanden och retweets 
 2021 2020 2019 
Kommerskollegium 807 707 1 248 
National Board of Trade 139 138 209 

Nyhetsbrevet Utrikeshandelsnytt, som riktar sig till företag med praktisk 
information, utkom med 10 nummer under året. Det hade vid utgången 
av 2021 drygt 2 800 prenumeranter. Flera aktörer uppmärksammar 
nyheter därifrån som de tipsar vidare om i egna kanaler. 

Filmproduktion 
Att förmedla budskap och information genom film är ett effektivt sätt att 
nå ut i det stora informationsflödet och det är också ett viktigt 
komplement till våra texter, inte minst i ett tillgänglighetsperspektiv. 
Under året producerade vi filmer om vårt utvecklingssamarbete, 
kontaktpunkten för varor, samt flera rekryteringsfilmer. Under hösten 
färdigställde vi en filmstudio på Kommerskollegium, där vi kan 
producera seminarier av god teknisk kvalitet, som kan sändas live eller 
spelas in. Vi började med att producera ett 60-tal filmer till den 
handelspolitiska utbildningen Trade Academy.  

Målgruppsundersökningar 
Under hösten genomförde Kommerskollegium två målgrupps-
undersökningar för att kartlägga företagens kännedom om 
Kommerskollegium, deras intresse av myndighetens tjänster och deras 
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vilja att bidra i våra utredningar. Undersökningen bestod av en 
kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa genomfördes med hjälp 
av en digital enkät till 10 000 små och medelstora företag från olika 
branscher. Enkäten besvarades av 987 företag. Under den kvalitativa 
delen genomfördes djupintervjuer med 25 företag som hade deltagit i den 
kvantitativa undersökningen och tre representanter från näringslivs–
organisationer. Resultaten från undersökningarna kommer att användas 
för att ta fram en strategi för kommunikation mot målgruppen näringsliv. 

Utvecklade former för e-lärande  
Kommerskollegium har under flera år använt sig av enklare e-lärande-
insatser men under hösten började vi använda en plattform för e-lärande. 
Den kommer att användas för den handelspolitiska kursen Trade 
Academy med ett omfattande lektionsmaterial bestående av korta 
utbildningsfilmer, presentationer med röstinspelning, texter, quiz och 
reflekterande övningar. 

Under våren introducerade vi en ny form av seminarier för externa 
åhörare, som en ytterligare anpassning till pandemins digitala verklighet. 
Två seminarier på temat om covid-19 och den inre marknaden 
genomfördes under ledning av vår generaldirektör och med externa 
gäster från Mölnlycke respektive Astra Zeneca. Seminarierna sändes live 
men spelades även in och lades på myndighetens kanal på Youtube. 

5.3 Kompetensförsörjning och organisationsutveckling 
Under året genomförde Kommerskollegium flera åtgärder för att 
säkerställa att vi har kompetens för att fullgöra myndighetens uppdrag. 
Den största insatsen bestod i att vi utvecklade vår organisation för att stå 
bättre rustade för de utmaningar som finns inom verksamheten under de 
närmaste åren. I detta har arbetsmiljöaspekterna varit en viktig faktor: Att 
medarbetarna har goda förutsättningar att trivas och utvecklas är 
avgörande för kompetensförsörjningen. 

Målet med omorganisationen var en mer resurseffektiv organisation med 
tydligare ansvarsfördelning och bättre förmåga att fånga upp nya behov 
av analys. Beslut om ny organisation togs i juni 2021 efter förankring och 
samverkan inom myndigheten. Förändringen innebar bland annat ökade 
möjligheter att stärka kapaciteten inom myndighetens kvantitativa 
ekonomiska analys. Vi samlade frågor om utvecklingssamarbete och 
hållbarhet på en ny enhet, för att utveckla vårt arbete med 
hållbarhetsfrågor och effektivisera det handelsrelaterade biståndsarbetet. 
En ny tjänst som handelsstrateg inrättades för att stärka analysen av den 
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övergripande handelspolitiska utvecklingen. Det administrativa stödet 
samlades på den administrativa enheten. 

En god arbetsmiljö är avgörande för att behålla kompetens och utveckla 
verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan 
med medarbetarna som en integrerad del i verksamheten. Genom att vi 
inrättade en enhet till ökade vi förutsättningarna för ett närvarande 
ledarskap när enheterna inte är för stora, särskilt viktigt i ett arbetsliv där 
ledarskap och medarbetarskap sker på distans, vilket kommer att fortsätta 
i någon omfattning även efter pandemin.  

Kommerskollegiums analyser, utredningar och projekt genomförs så gott 
som alltid genom ett samarbete mellan medarbetare på olika enheter och 
med olika kompetenser. Ur kompetensförsörjningssynpunkt är det här 
arbetssättet viktigt, då det ger möjlighet för olika synsätt att mötas, vilket 
främjar nya tankar och kan ge både ett djupare och bredare slutresultat. 
Under året tog vi fram en uppdaterad process för våra utredningar, där 
hållbarhetsområdet integrerats bättre genom hela processen.  

Vår bedömning är att de åtgärder som vidtagits bidrar till våra 
verksamhetsmål. Genom att investera i en god arbetsmiljö och samarbeta 
över enhetsgränser och prioritera den interna kunskapsdelningen är 
kollegiet en lärande organisation där kompetensen kommer verksamheten 
till nytta. 

5.4 Informationssäkerhet 
Kommerskollegium granskade under året samtliga it-system inom ramen 
för det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Vi genomförde 
löpande riskbedömningar i informationssäkerhetsfrågor i myndighetens 
informationssäkerhetsråd. Kommerskollegium inrättade under året rollen 
säkerhetsskyddschef vid myndigheten och inledde ett arbete med att ta 
fram en myndighetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärderna 
bedöms ha lett till stärkt säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Under 
året uppmärksammades vi på vikten av en väl fungerande it-säkerhet i 
samband med ett försök till intrång i vår it-miljö. 

5.5 Praktikplatser i staten 
Kommerskollegium har i uppdrag att via Arbetsförmedlingen ställa 
praktikplatser till förfogande till personer med funktionsnedsättning och 
nyanlända. Under året fick vi en matchande praktikant som började sin 
praktik i september 2021 och kommer att fortsätta en bit in på nästa år. 
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6 Finansiell redovisning 
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 108 096 104 490
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 37 119
Intäkter av bidrag 3 1 370 426
Finansiella intäkter 4 1 2
Summa 109 505 105 036

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -82 657 -79 917
Kostnader för lokaler -12 880 -12 832
Övriga driftkostnader 6 -13 013 -11 425
Finansiella kostnader 7 -3 -2
Avskrivningar och nedskrivningar -952 -861
Summa -109 505 -105 036

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
bidrag 4 219 4 300
Lämnade bidrag 8 -4 219 -4 300
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9 0 0
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 10 1 652 1 641
Summa 1 652 1 641

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 300 251
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 697 689
Summa 997 940

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 13 1 586 1 471
Övriga kortfristiga fordringar 14 0 4
Summa 1 586 1 475

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 15 1 776 1 202
Upplupna bidragsintäkter 16 53 0
Summa 1 829 1 202

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 17 -5 694 -3 293
Summa -5 694 -3 293
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 23 262 16 602
Summa 23 262 16 602

SUMMA TILLGÅNGAR 23 632 18 566

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 19
Balanserad kapitalförändring 102 102
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0
Summa 102 102

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 69 132
Övriga avsättningar 21 799 1 946
Summa 869 2 078
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 22 2 649 2 581
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 3 114 2 596
Leverantörsskulder 2 059 1 300
Övriga kortfristiga skulder 23 1 250 1 231
Summa 9 072 7 709
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 24 9 505 8 662
Oförbrukade bidrag 25 4 084 15
Summa 13 590 8 677

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 23 632 18 566
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
(tkr) förings- delning ning disponi- över-

belopp enl. regl. belt förings-
brev belopp belopp

Not

Uo 24 2:2 Ramanslag
Kommerskollegium

ap.1 Kommerskollegium        
(ram) 26 2 057 92 240 0 94 297 -89 008 5 290

Uo 7 1:1 Ramanslag
Biståndsverksamhet

ap.10 
Biståndsverksamhet del 
till Kommerskollegium   
(ram) 27 1 685 23 500 -1 025 24 160 -23 307 853

Summa 3 742 115 740 -1 025 118 457 -112 315 6 142
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna  
råd till denna förordning. Årsredovisnngen är upprättad i enlighet med förordningen  (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV;s föreskrifter och allmänna råd till denna.

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari eller närmast föregående vardag.

Efter brytdagen har fakturor överstigande ett halvt prisbasbelopp 2021 (23 800 kr) bokförts som 
periodavgränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning fr om 2009 innebär att kostnader 
inte utgifter, avräknas anslag. Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas  
anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2020, 440 tkr, 
har år 2021 minskat med 0 tkr.

Värderingsprinciper

licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst ett halvt basbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är ett halvt basbelopp. Avskrivnings-
tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående

för det som har anskaffats under årets första del och med ett halvt års avskrivning för

3 år Datorer och kringutrustning

5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

6 år Inredningsinventarier

Anläggningstillgångar 

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 

giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker med ett helt års avskrivning

det som har anskaffats under årets andra del.

Tillämpade avskrivningstider 
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Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs.

Övriga upplysningar

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Ersättning i tkr

Generaldirektör Anders Ahnlid 1 351
Inga förmåner
Ledamot i SIEPS insynsråd. 4

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2021 2020
Totalt 1,2% 1,3%
Andel 60 dagar eller mer 6,2% 28,8%
Kvinnor 1,2% 1,6%
Män 1,0% 0,9%
Anställda   - 29 år - -
Anställda 30 år - 49 år 0,9% 1,7%
Anställda 50 år - 1,4% 0,8%
Sjukfrånvaro för gruppen anställda -29 år  lämnas inte eftersom antalet anställda
i gruppen är under tio personer.

Omsättningstillgångar
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
2021 2020

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 108 096 104 490
Summa 108 096 104 490

Utgifter i anslagsredovisningen -112 315 -108 949
Medel som erhållits från statens budget för 4 219 4 300
finansiering av bidrag.
Summa -108 096 -104 649

Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats före 
år 2009. Denna post har belastat anslaget men inte bokförts som 
kostnad i resultaträkningen.

0 -159

Intäkter av anslag har ökat med 3 607 tkr mellan åren vilket förklaras 
av högre personalkostnader samt övriga driftkostnader (se not 5 och 6 
nedan). Utfallet innebär att Kommerskollegium har ett utgående 
överföringsbelopp på anslag Uo 24 2:2 ap. 1 på 5 290 tkr. För anslag 
Uo 7 1:1 ap. 10 uppgår det utgående överföringsbeloppet till 853 tkr. 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av tjänsteexport, enligt kollegiets instruktion 0 26
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 37 93
Summa 37 119

Låga avgiftsintäkter, vilket beror på väldigt lite resande i och med 
pandemin och därmed liten ersättning från UD och kommissionen.

Not 3 Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter 1 370 383
Bidrag från övriga 0 43
Summa 1 370 426

Ökningen av bidragsintäkter beror på inrättandet av ett rådgivande 
organ som kollegiet leder för att främja innovativ och klimatfokuserad 
standardisering.

Not 4 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 0
Övriga finansiella intäkter 1 2
Summa 1 2

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 
2020-01-08 varit noll.
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2021 2020

Not 5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 51 226 49 546

Varav lönekostnader ej anställd personal 0 0
Sociala avgifter 29 980 28 566
Övriga kostnader för personal 1 451 1 805
Summa 82 657 79 917

Ökningen av personalkostnader har framför allt sin förklaring i en 
lönerevision samt ökning av den förmånsbestämda ålderspensions-
premien. Därutöver hade kollegiet vakanser på ett par chefspositioner 
(däribland GD) under delar av 2020 medan de har varit tillsatta under 
hela 2021.

Not 6 Övriga driftkostnader
Resor, representation, information etc. 416 604
Inköp av varor 1 051 1 570
Köp av tjänster 11 488 9 251
Realisationsförlust 58 0
Övrigt 0 0

13 013 11 425

Ökningen av övriga driftkostnader beror på insats av ett IT-säkerhets- 
företag kopplade till en IT-attack som drabbade kollegiet under 2021. 
Dessutom ökade inköp av konsultstöd inom OTGS under året jämfört 
med året innan.

Not 7 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0
Övriga finansiella kostnader 3 2
Summa 3 2

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 
2020-01-08 varit noll.

Not 8 Lämnade bidrag
Tillväxtverket 3 950 3 950
Konsumentverket 250 250
Lämnade bidrag till internationella organisationer 19 100

4 219 4 300
Lämnade bidrag till internationella org. avser bidrag till ett nätverk där 
OTGS medverkar och som syftar till att sprida information och 
kunskap mellan olika OTGS-liknande funktioner i Europa.

Not 9 Årets kapitalförändring
0 0

Summa 0 0

Anledning till att årets kapitalförändring är noll beror på att kollegiet 
inte har haft någon tjänsteexportverksamhet 2021.
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Balansräkning
2021-12-31 2020-12-31

Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 6 392 6 294
Årets anskaffningar 746 98
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -678 0
Summa anskaffningsvärde 6 461 6 392
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 752 -4 159
Årets avskrivningar -677 -593
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar (+) 620 0
Summa ackumulerade avskrivningar -4 809 -4 752
Utgående bokfört värde 1 652 1 641

Ökningen av årets anskaffningar avser investering i interaktiv
handelsstatistik på vår webbplats. Utrangeringen avser en investering 
i ett extranät inom Trade Academy som inte längre är i bruk.

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 1 639 1 501
Årets anskaffningar 107 138
Summa anskaffningsvärde 1 746 1 639
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 388 -1 344
Årets avskrivningar -58 -44
Summa ackumulerade avskrivningar -1 446 -1 388
Utgående bokfört värde 300 251

Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 3 834 3 317
Årets anskaffningar 225 517
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 0
Summa anskaffningsvärde 4 059 3 834
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 144 -2 919
Årets avskrivningar -218 -224
Summa ackumulerade avskrivningar -3 362 -3 144
Utgående bokfört värde 697 689

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt 1 575 1 471
Kundfordringar hos andra myndigheter 10 0
Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 0
Summa 1 586 1 471

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar
Övrigt 0 4
Summa 0 4
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2021-12-31 2020-12-31

Not 15 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 996 793
Övriga förutbetalda kostnader 781 409
Summa 1 776 1 202

I förutbetalda hyreskostnader ingår hyresrabatt som är periodiserad 
över hyresperioden. Ökningen mellan åren beror bl.a. på förutbetalda 
kostnader avseende en planerad utstationering i Zambia. Övriga 
förutbetalda kostnader avser framförallt licenskostnader. Ökningen 
mellan åren beror bl.a. på licenskostnad för en ny digital lärplattform. 

Not 16 Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter inomstatliga 53 0
Summa 53 0

Upplupna bidragsintäkter avser kollegiets uppgift att vara 
förlikningsorgan enligt lagen om elektroniska vägtullsystem.

Not 17 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -3 742 1 118
Redovisat mot anslag 112 315 108 949
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -115 740 -113 809
Återbetalning av anslagsmedel 1 025 0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -6 142 -3 742

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag
Ingående balans 449 609
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -160
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 449 449

Summa Avräkning med statsverket -5 694 -3 293

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23 262 16 602
Summa 23 262 16 602

Räntekontokredit 11 000 11 000

Ökningen mellan åren beror på anslagssparande samt erhållet bidrag 
från Kammarkollegiet.
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Not 19 Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Bal kapföränd-
ring, avgiftsfin. 
verksamhet

Kapitalföränd-
ring enl 
resultat-
räkningen

Summa

Utgående balans 2020 102 0 102
Ingående balans 2021 102 0 102
Föregående års kapitalförändring 0 0 0
Årets kapitalförändring 0 0 0
Summa årets förändring 0 0 0
Utgående balans 2021 102 0 102

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 132 18
Årets pensionskostnad 0 152
Årets pensionsutbetalningar -63 -38
Utgående avsättning 69 132

Not 21 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 1 946 1 792
Årets förändring -1 352 154
Utgående balans 593 1 946

Avsättning för omstrukturering
Årets förändring 206 0
Utgående balans 206 0

Utgående balans övriga avsättningar 799 1 946
Omställningsmedlen har använts för att finansiera uppsagd personal 
på grund av arbetsbrist. Kollegiet har inte någon beslutad plan för hur 
beloppet för lokalt omställningsarbete ska användas.

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans 2 581 2 689
Under året nyupptagna lån 1 078 753
Årets amorteringar -1 010 -861
Utgående balans 2 649 2 581

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 4 000
Lånefinansierade anläggningstillgångar inkl. finansiell leasing 2 649 2 581

Not 23 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 1 250 1 231
Summa 1 250 1 231

Not 24 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 7 269 7 396
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 1 722 742
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader 515 524
Upplupna kostnader i transfereringsverksamhet 0 0
Summa 9 505 8 662

Upplupna löner har ökat p.g.a. periodisering av arbetsbefriade 
uppsägningslöner (se även not 21).
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Not 25 Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 4 084 15
Summa 4 084 15

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas 
i anspråk inom följande tidsintervall:
inom tre månader 1 000 0
mer än tre månader till ett år 3 084 15
Summa 4 084 15

Bidraget avser ett regeringsuppdrag att inrätta och leda ett rådgivande 
organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering. 
Rådet bidragsfinansieras via Kammarkollegiet av sakanslag inom 
utgiftsområde 24, anslag 1:5 Näringslivsutveckling.

Anslagsredovisning

Not 26 Uo 24 2:2 ap. 1
Kommerskollegium

Anslaget är räntebärande. Låneram 4 000 tkr. Räntekontokredit 11 000 tkr.

Not 27 Uo 7 1:1 ap. 10
Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagssparande från föregående år får enligt regleringsbrevet disponeras med ett
belopp om högst 3% av anslaget.
Anslaget är räntebärande.

Totalt har kollegiet haft utgifter på anslaget om 23 307 tkr, varav 12 450 tkr för det 
handelsrelaterade utvecklingssamarbetet och 10 858 tkr för OTGS verksamhet, 
därav 19 tkr lämnades som bidrag.

Anslagsposten får användas för Kommerskollegiums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 8 300 tkr de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det 
sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende 
kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 200 tkr, varav 3 950 tkr avser Tillväxtverket och 250 tkr 
Konsumentverket. 

Kommerskollegium har under 2021 lämnat bidrag på totalt 4 200 tkr, varav 3 950 tkr till Tillväxtverket 
och 250 tkr till Konsumentverket.

Medlen ska användas för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med regeringens policyer 
och strategier för internationellt utvecklingssamarbete. Medlen får även användas för relaterade 
förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s 
riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Anslagsposten om 23 500 tkr ska användas för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete 
samt driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, i enlighet med myndighetens 
uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium och i enlighet 
med regeringens uppdrag till Kommerskollegium (UD2019/11795/HI) att utvidga OTGS verksamhet 
för att ytterligare underlätta export från utvecklingsländer. Medlen får även användas för expertstöd, 
metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av 
handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Enligt regleringsbrevet disponerar Kommerskollegium en anslagskredit på 2 767 tkr. 
Anslagssparande från föregående år får enligt regleringsbrevet disponeras med ett belopp om högst 
3% av anslaget.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 4 000 4 000 3 500 4 000 4 000
Utnyttjad 2 649 2 851 2 689 2 379 843

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 11 000 11 000 10 600 10 597 10 059
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 0 0 1 4 1
Räntekostnader 0 0 32 72 73

Avgiftsintäkter 37 119 2 604 5 598 7 267

Anslagskredit
Beviljad (Uo 24) 2 767 2 754 2 732 2 624 2 583
Utnyttjad (Uo 24) 0 0 1 143 0 0

Beviljad (Uo 7) 0 0 0 0 0
Utnyttjad (Uo 7) 0 0 0 0 0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande(Uo 24) 5 290 2 057 0 715 5 924
Anslagssparande(Uo 7) 853 1 685 25 1 374 276

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 85 83 84 86 81
Medelantalet anställda (st) 87 86 86 90 86

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 277 1 255 1 327 1 247 1 239

Kapitalförändring
Årets 0 0 -110 -6 -48
Balanserad 102 102 212 218 265
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2022

Anders Ahnlid
Generaldirektör
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