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Utöka antalet utlandsmyndigheter samt deras behörighet 
 

 

Resolutionsmottagare 

Justitiedepartementet 

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC) 

Utrikesdepartementets planeringsstab (UD-PLAN) 

 

 

Problemformulering 

I kontakt med Svenskar i Världen uppger många utlandssvenskar att de anser att antalet 

utlandsmyndigheter är för få, att de inte är tillräckligt tillgängliga och att problem uppstår 

när behörigheten för den konsulära hjälpen som efterfrågas saknas – såsom vid 

passförnyelse, hjälp med att registrera barn födda utomlands och dödsfall utomlands. 

 

Utrikesdepartementet prioriterar vilka utlandsmyndigheter som ska finnas. I de länder där 

svenska utlandsmyndigheter saknas hänvisas svenskarna till ett grannland. Redan före 

pandemin var en sådan resa förenad med logistikutmaningar och tillhörande kostnader, och 

under pandemin har inreseförbud mellan länder satt stopp för möjligheten att ta sig till en 

svensk ambassad eller konsulat i grannlandet. 

 

Den konsulära service som utlandsmyndigheterna kan erbjuda varierar beroende på om det 

är en ambassad eller konsulat, respektive om den svenska närvaron sköts av en honorär-

konsul.  

 

Många utlandssvenskar har det senaste året, till Svenskar i Världen, uttryckt önskemål om 

större initiativförmåga gällande utlandsmyndigheternas kommunikationsinsatser. Mer 

specifikt handlar det om ökad tillgänglighet och ett generellt förtydligande kring vilka 

förväntningar utlandssvenskar kan ha på utlandsmyndigheterna. Dessutom önskas större 

initiativ rörande viktig information som exempelvis i samband med pandemi. 

 

Utöver detta efterfrågas möjlighet att få hjälp att ta emot rekommenderade brev från svenska 

myndigheter i länder där den lokala postgången är undermålig. 
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Lösningsförslag 

Till Justitiedepartementet: 

Svenskar i Världen föreslår en ny översyn av vilka olika behörighetsnivåer som krävs för 

Sveriges konsulära service utomlands med syftet att stärka upp kompetens och svensk 

närvaro, gärna genom digitalisering.  

 

Som exempel skulle flera konsulat kunna dela på en resurs, och att denna person har sin 

fysiska tillhörighet på endera UD eller en ambassad/generalkonsulat för att därigenom 

säkerställa att kravet på att svenska medborgare utför arbetet fullföljs. 

 

Till UD-KC och UD-PLAN: 

Öka antalet utlandsmyndigheter och deras behörighet. I detta sammanhang ser vi en positiv 

utveckling genom att regeringen har hörsammat Svenskar i Världens tidigare önskemål om 

att återöppna ett generalkonsulat på USA:s västkust, något som kommer att gynna det 

uppskattningsvis 50 000 svenskar som bor i området. 

 

Se över möjligheten till ökad samverkan med nordiska beskickningar, där vissa overhead- 

och servicekostnader kan delas av de nordiska länderna för att sänka kostnader och 

därigenom möjliggöra en större närvaro världen över. 

 

Uppmana utlandsmyndigheter att öka sin tillgänglighet och förtydliga vilka förväntningar 

utlandssvenskar kan ha på den berörda utlandsmyndigheten. 

 

 

 

 

 

 


