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VÄRLDENS MILITÄRUTGIFTER ÄR FORTSATT HÖGA OCH UPPGÅR 
TILL 1700 MILJARDER DOLLAR 
(Stockholm den 2 maj 2018) Världens totala militärutgifter steg 2017 till 1739 
miljarder dollar. Enligt nya siffror från Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) är det en ökning med 1,1 procent i reella termer jämfört med 
2016. Kinas militärutgifter ökade igen under 2017 och de senaste 20 årens 
ökande utgiftstrend fortsattes därmed. För första gången sedan 1998 minskade 
Rysslands militärutgifter, medan USA:s utgifter låg kvar på samma nivå för andra 
året i rad. Den omfattande årliga uppdateringen av SIPR:s Military Expenditure 
Database finns tillgänglig från och med idag på www.sipri.org. 
”De fortsatt höga militärutgifterna i världen är mycket oroande”, säger Jan Eliasson, SIPRI:s 
styrelseordförande. ”Det undergräver försöken att nå fredliga lösningar på konflikter i världen”. 

Efter 13 år i följd med utgiftsökningar, från 1999 till 2011, och med relativt oförändrade utgifter 
under åren 2012 till 2016, ökade världens totala militärutgifter igen under 2017 med 1,1 procent 
till 1739 miljarder dollar.* Militärutgifterna under 2017 utgjorde 2,2 procent av världens 
bruttonationalprodukt (BNP), eller 230 dollar per person. ”Ökningen av världens militärutgifter 
under 2017 berodde till stor del på betydande utgiftsökningar i länder i Asien, Stillahavsområdet 
och Mellanöstern, som t ex Kina, Indien och Saudiarabien”, enligt Nan Tian, forskare på SIPRI:s 
projekt om vapen och militärutgifter. ”Globalt sett är det tydligt att tyngdpunkten för militärutgifterna 
har skiftat från den euro-atlantiska regionen”.  

 
Fortsatt störst utgiftsökning för Kina i Asien och Stillahavsområdet  
Militärutgifterna i Asien och Stillahavsområdet ökade för 29:e året i rad. Kina med världens näst 
högsta militärutgifter, ökade 2017 sina utgifter med 5,6 procent till 228 miljarder dollar. Kinas 
andel av världens militärutgifter har ökat från 5,8 procent 2008 till 13 procent 2017. Indien 
använde 63,9 miljarder dollar till sin militär 2017, en ökning med 5,5 procent jämfört med 2016. 
Sydkoreas militärutgifter var 39,2 miljarder dollar, en ökning med 1,7 procent från 2016 til 2017. 
”Ökningen av militärutgifterna i Asien drivs fortsatt på av spänningarna mellan Kina och dess 
grannländer”, säger Siemon Wezeman, forskare på SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. 

Militärutgifterna minskar kraftigt i Ryssland, men ökar i Central- och Västeuropa  

Rysslands militärutgifter uppgick 2017 till 66,3 miljarder dollar, vilket var 20 procent lägre än 
2016 och den första utgiftsminskningen sedan 1998. ”Modernisering av militären är fortfarande 
prioriterat i Ryssland, men landets ekonomiska problem har sedan 2014 begränsat 
försvarsbudgeten”, säger Siemon Wezeman. 

Uppfattningen om ett ökat hot från Ryssland är delvis orsaken till att militärutgifterna i både 
Central- och Västeuropa ökade 2017, med 12 respektive 1,7 procent. Flera europeiska länder är 
medlemmar i försvarsalliansen NATO och har inom ramen för dess samarbete lovat att öka sina 
militärutgifter. Totalt uppgick militärutgifterna för de 29 NATO-medlemmarna till 900 miljarder 
dollar 2017, vilket utgör 52 procent av världens totala militärutgifter.  

Saudiarabiens ökade utgifter driver på ökningen i Mellanöstern  

Militärutgifterna i Mellanöstern ökade med 6,2 procent 2017.** Saudiarabien ökade sina utgifter 
med 9,2 procent 2017 efter att ha minskat 2016. Med utgifter på 69,4 miljarder dollar hade 
Saudiarabien världens tredje högsta militärutgifter 2017. Iran (19 procent) och Irak (22 procent) 
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uppvisade också betydande ökningar av militärutgifterna 2017. ”Väpnade konflikter och 
rivaliteten i Mellanöstern har, trots låga oljepriser, drivit på den kraftiga ökningen av regionens 
militärutgifter”, säger Pieter Wezeman, forskare på SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. 
Under 2017 var militärutgifterna som del av BNP, även kallat ”den militära bördan”, högst i 
Mellanöstern, 5,2 procent. Ingen annan region i världen använde mer än 1,8 procent av BNP till 
militärutgifter. 

De amerikanska utgifterna minskar inte längre 

USA har fortfarande världens högsta militärutgifter. USA använde 2017 mer på sin militär än vad 
de sju följande länderna med högsta utgifterna gjorde tillsammans. Med 610 miljarder dollar var 
de amerikanska militärutgifterna oförändrade mellan 2016 och 2017. ”Den nedåtgående trenden 
för de amerikanska militärutgifterna som började 2010 har stannat av”, säger Aude Fleurant, chef 
för SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”USA:s militärutgifter kommer troligen att öka 
kraftigt under 2018 för att betala mer militär personal och moderniseringen av konventionella 
vapen och kärnvapen”. 

Andra betydande förändringar  

§ Den största utgiftsökningen i absoluta tal 2017 stod Kina för, 12 miljarder dollar, medan 
Ryssland stod för den största minskningen, -13,9 miljarder dollar. (2016 års fasta 
dollarpriser). 

§ Militärutgifterna i Sydamerika ökade med 4,1 procent 2017, främst beroende på 
betydande ökningar hos regionens två länder med de största utgifterna: Argentina (en 
ökning med 15 procent), och Brasilien (en ökning med 6,3 procent).  

§ Militärutgifterna i Centralamerika och Karibien minskade med 6,6 procent 2017, till stor 
del beroende på minskade utgifter i Mexiko (en minskning från 2016 med 8,1 procent). 

§ Militärutgifterna i Afrika minskade med 0,5 procent 2017, den tredje raka årliga 
minskningen sedan 2014 då de högsta utgifterna noterades.  Algeriets militärutgifter 
minskade för första gången på över tio år (en minskning med 5,2 procent sedan 2016).  

§ Sju av de tio länder som har den största militära bördan återfinns i Mellanöstern: Oman 
(12 procent av BNP), Saudiarabien (10 procent av BNP), Kuwait (5,8 procent av BNP), 
Jordanien (4,8 procent av BNP), Israel (4,7 procent av BNP), Libanon, (4,5 procent av 
BNP), och Bahrain (4,1 procent av BNP).  

* Om inte annat anges är alla siffror för 2017 angivna i 2017 års löpande dollarpriser. Alla procentuella ökningar och 
minskningar är angivna i reella termer (i 2016 års fasta dollarpriser). 

** Gäller de länder i Mellanöstern där uppgifter finns tillgängliga. 

För redaktörer 

SIPRI:s forskning om militärutgifter övervakar de globala trenderna och upprätthåller den mest omfattande och 
heltäckande databasen över militärutgifter. Med militärutgifter menas alla offentliga utgifter för nuvarande militära 
styrkor och verksamhet, inklusive löner och förmåner, driftskostnader, vapen- och materielanskaffning, militär 
konstruktion, forskning och utveckling samt centraladministration och stödfunktioner. SIPRI avråder därför från 
användning av termer som ”utgifter för vapen” med hänvisning till militärutgifter, eftersom inköp av vapen utgör en 
liten del av de sammanlagda utgifterna.  

 

För ytterligare information and intervjubokningar kontakta Stephanie Blenckner  
 (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) eller  

Alexandra Manolache (Alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133) 



 

 Pressmeddelande 

 Embargo 2 maj 2018, 00:01 AM CET 

Kontakt: Stephanie Blenckner 
Communications Director 

Tel: +46 8 655 97 47 
Mobil: +46 70 865 53 60 

E-post: blenckner@sipri.org 

 

   
 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende 

forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt 
nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på 

öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. 

www.sipri.org 


