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Januari 2010

Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen utgör tillsammans utrikesförvaltningen. Utrikesrepresentationen består av Sveriges ambassader och konsulat utomlands. Utrikesdepartementet är ett av tolv departement
inom Regeringskansliet.
UD:s uppgift är framför allt att bistå regeringen i att utveckla och genomföra Sveriges utrikes-, handels- och
biståndspolitik och ansvara för Sveriges förbindelser med andra länder.
UD har cirka 1 300 anställda av vilka cirka 590 arbetar i utrikesrepresentationen. Till detta kommer cirka
1 200 lokalt anställda vid utlandsmyndigheterna.
UD:s ansvarsområden
• Utrikes- och säkerhetspolitik
• Folkrätt och mänskliga rättigheter
• Utvecklingspolitik

• Handelspolitik
• Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
• Hjälp till svenskar i utlandet

UD:s verksamhetsbudget 2010 (tusental kronor)
UD ansvarar för följande delar av statsbudgeten:
Internationell samverkan (utgiftsområde 5)
Internationellt utvecklingssamarbete (utgiftsområde 7)
Reformsamarbete i Östeuropa (utgiftsområde 7)
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande (utgiftsområde 24)


1 958 437

25 741 335

1 278 110

419 000
Summa 29 396 882

Internationell samverkan
Målet för internationell samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Anslag
ges bland annat till Svenska institutet, Inspektionen för strategiska produkter och Utrikespolitiska institutet.
Anslaget finansierar medlemsavgifter i internationella organisationer såsom FN, Europarådet och Nordiska
ministerrådet och fredsfrämjande verksamhet, bland annat genom Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin
och Rikspolisstyrelsen. Anslaget finansierar även åtgärder, som syftar till att bidra till kunskap om Sverige och
en positiv Sverigebild i utlandet.
Internationellt bistånd
Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för reformsamarbetet i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis
och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.
Sverige har sedan 2006 avsatt en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) till utvecklingssamarbete.
År 2010 är biståndsramen budgeterad till 31,4 miljarder kronor. Från biståndsramen görs avräkningar för
till exempel kostnader för asylsökande från utvecklingsländer och det svenska bidraget till den del av EU:s
gemensamma bistånd som finansieras över EU:s budget.
Varje år rapporterar Sverige hur stort biståndet varit till Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD). Utfallet kan skilja sig från den budgeterade ramen. Flera faktorer bidrar till dessa skillnader, till exempel förändringar i BNI och olika redovisningsprinciper. Under de senaste fem åren har Sveriges
biståndsram ökat med cirka tio miljarder kronor, samtidigt som UD:s relativa andel av biståndsverksamheten
också har ökat.

Biståndsramen för Sverige 2005 – 2009

Miljarder kronor

Procent av BNI

Fördelning av anslagen för
biståndsverksamhet*

År

Löpande
priser

Rapporterat
till OECD

Budget

DAC

UD

Sida

Övriga**

2005

23,746

25,120

0,88 %

0,94 %

34,9 %

64,1 %

1,0 %

2006

28,090

29,161

1,00 %

1,02 %

36,3 %

62,5 %

1,2 %

2007

30,139

29,288

1,00 %

0,93 %

36,4 %

62,2 %

1,4 %

2008

32,038

31,594

1,00 %

0,98 %

39,6 %

59,0 %

1,4 %

2009

33,863

–

1,00 %

–

40,1 %

58,7 %

1,2 %

* Anslagen ”Biståndsverksamhet” respektive ”Reformsamarbete i Östeuropa”.
** Svenska institutet, Nordiska Afrikainstitutet, Rikspolisstyrelsen m.fl.

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Målen för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är:
– högsta möjliga grad av frihandel
– en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU
– ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO)
– ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen
– ökade utländska investeringar i Sverige
Inom handels- och investeringsfrämjandet medverkar ambassaderna och konsulaten till att presentera
svensk kompetens och svenska företag på relevanta områden, ofta i samverkan med andra aktörer såsom
Exportrådet och Invest in Sweden Agency (ISA). Under 2009 stod frågor om klimat, energi och miljö i fokus
liksom områden som knöt an till jobb, tillväxt och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. Utlandsmyndigheterna bistår också svenska företag med myndighetskontakter och att hantera handelshinder.
För Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande har totalt 419 miljoner kronor budgeterats för
2010. Av dessa medel avser 209 miljoner kronor exportfrämjande verksamhet (framför allt till Exportrådet) och 58 miljoner kronor investeringsfrämjande (till ISA). Som bidrag till specifika projekt fördelas cirka 14 miljoner kronor direkt till utlandsmyndigheterna för handels- och investeringsfrämjande
aktiviteter. I övrigt utgör medlen budget till SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (22
miljoner kronor), Kommerskollegium (79 miljoner kronor), avgifter till internationella handelsorganisationer
(19 miljoner kronor) och bidrag till standardiseringen (31 miljoner kronor).

Hjälp till svenskar i utlandet
Ambassaderna och konsulaten hanterar den största
delen av den service utrikesförvaltningen ger till
svenska medborgare i utlandet. I endast en bråkdel
av fallen involveras UD i Stockholm. Det skedde en
betydande ökning av antalet konsulära ärenden några
år in på 2000-talet. Ökningen är främst relaterad till
förändrade resvanor. Svenskarna reser i allt större
utsträckning till länder långt borta, där man regelmässigt behöver mera hjälp om något skulle inträffa.
Under de senaste åren har antalet ärenden som når
Stockholm legat omkring 2000. Det handlar i huvudsak om hantering av dödsfall i utlandet, frihetsberövade, samt hjälp till nödställda och sjuka.
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Pass, körkort och visum på utlandsmyndigheterna
Under 2008 ställde utlandsmyndigheterna ut cirka 35 000 pass och ID-kort, handlade cirka 7 000 främlingspass
(utställs till sökanden som fått uppehållstillstånd men som inte har en resehandling som Sverige erkänner) och
mer än 6 000 körkort. Utlandsmyndigheterna ställde även ut över 11 000 intyg, varav huvuddelen är legaliseringar av originaldokument och 4 000 är levnadsintyg till pensionärer bosatta utomlands.
Antalet ansökningar om visum och uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) har ökat de senaste åren. År 2008
ansökte drygt 230 000 personer om visum till Sverige och nästan 70 000 om UAT.
Inkomna viseringar

Inkomna UAT
Inkomna uppehållsoch arbetstillstånd
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UD:s förvaltningsbudget
Utrikesförvaltningens verksamhet finansieras främst genom Regeringskansliets förvaltningsanslag (utgiftsområde 1, anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.). Utrikesförvaltningens del av anslaget uppgick 2009 till cirka
2,4 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Regeringskansliets anslag. UD:s anslag har ökat
42 Personalkostnader
med 16 procent
sedan 2005 vilket UD
främst beror på öppningar av ambassaderna i Bagdad, Kabul, Khartoum och
Utlandstillägg
Minsk samt7tillfälliga
förstärkningar inför det svenska ordförandeskapet i EU. Förvaltningsanslaget till övriga
Regeringskansliet
samma period ökat med 39 procent.
26 Drifthar
av under
utlandsmyndigheterna
Utöver förvaltningsanslaget
hade UD under 2009 cirka 0,4 miljarder kronor i olika intäkter från bland an13 Statsägda fastigheter
nat Sida och4 andra
myndigheter
som
är samlokaliserade med UD på ambassaderna.
Resor, utbildningar
m.m.
Cirkeldiagrammet
nedan
visar
hur
UD:s
kostnader
8 Administration, utredningar
m.m. fördelar sig på olika verksamheter. Större delen av utlandsmyndigheternas medel – ”Drift av utlandsmyndigheterna”
– bekostar lokalanställdas löner och inhyrda fastig42 Personalkostnader UD
7 Utlandstillägg
heter. Sammantaget rör drygt 80 procent
av UD:s kostnader fastigheter och personal.
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Öppningar och stängningar av utlandsmyndigheter
UD ser kontinuerligt över sin utlandsorganisation utifrån förändringar i omvärlden och från ett budgetperspektiv. Detta medför att Sverige ibland öppnar nya eller stänger befintliga ambassader och konsulat.
Öppnade och stängda ambassader och konsulat 1990 – 2010
Öppnade
ambassader

Öppnade
karriärkonsulat

1990

Windhoek

Toronto

Palma de Mallorca

1991

Riga, Tallinn,
Vilnius

Jerusalem

Rio de Janeiro,
Vancouver

1992

Kiev, Zagreb

1993

Stängda
ambassader

Quito

Las Palmas

Abu Dhabi, Maseru,
Montevideo, Muscat,
Tripoli

Barcelona, Chicago,
Frankfurt, Malaga,
Montreal, München,
Szczecin, Toronto

1994

Berlin

1995
1996

Kinshasa, Wellington
Luxemburg,
Sarajevo

1997

Jeddah, Los Angeles,
Milano, Sydney

Shanghai
Gdansk

1998

Beirut, Kinshasa

1999

Berlin, Kampala,
Ljubljana

Bonn

2000

Dakar

Bissau, Caracas

2001

Abu Dhabi

Beirut, Heliga Stolen,
Kuwait, Lima, Tunis

2002
2003

Stängda
karriärkonsulat

Los Angeles

Marseille

Kanton,
Kaliningrad
Bratislava, Nicosia

2004
2005

Skopje

Phuket

2006
2007
2008

Abidjan, Windhoek
Kabul, Khartoum,
Minsk, Nato-delegationen

Gaborone, Managua,
Manila, Vientiane

Gdansk, Hamburg,
Phuket

2009

Colombo

Kaliningrad, Kanton,
Los Angeles, New York

2010*

Bratislava, Dakar,
Dublin, Ljubljana,
Luxemburg, Sofia

2010** Bamako, Chisinau, Kigali,
La Paz, Monrovia,
Ouagadougou, Phnom Penh,
Pristina, Tbilisi och Tirana
* Beslutade förändringar
** Aviserade förändringar

Förändringar i utrikesrepresentationen januari 2010
Regeringen beslutade i januari 2010 att avveckla Sveriges ambassader i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana,
Luxemburg och Sofia. Samtidigt aviserade regeringen sin avsikt att öppna ambassader i Bamako, Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tbilisi och Tirana. När dessa förändringar är genomförda kommer UD att ha 99 utlandsmyndigheter – 86 ambassader, sju delegationer/representationer och sex
karriärkonsulat (med avlönad personal). Sverige har även cirka 400 honorärkonsulat (utan avlönad personal)
och fyra sektionskanslier runt om i världen. En ambassad kan ha ett eller flera sektionskanslier på annan plats
för särskilda uppgifter. Sektionskanslierna arbetar framför allt med utvecklingssamarbete.
Nedskärningarna berör 15 utsända UD-tjänstemän och drygt 30 lokalt anställda.
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