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Utrikesförvaltning i världsklass                                   
– En mer flexibel utrikesrepresentation                  
(SOU 2010:32) 

Remissvar från SRAT om Delbetänkande av  

Utrikesförvaltningsutredningen (UfU) 
 

Viktigt att poängtera att detta bara är ett delbetänkande, därför är det 

svårt att redan nu säga hur förslagen kommer att påverka verksamheten 

som helhet. I vårt svar antyder vi att delar av förslagen i betänkandet kan 

innebära konsekvenser för berörda personalgrupper. Detta gäller såväl 

utsända som lokalanställda. Men även här så är det först i slutbetänkan-

det som risker och möjligheter kan bedömas. I delbetänkandet finns det 

många intressanta förslag, men vi väljer i vårt svar att konsekvent kom-

mentera områden där vi ser risker eller inte håller med utredaren. SRAT 

har inhämtat huvuddelen av remissvaret från vår lokala förening inom 

utrikesförvaltningen, Utrikesförvaltningens personalförening (UPF).   

 

På ett övergripande plan kan konstateras att UfU lyfter fram behovet av 

ökad flexibilitet, det vill säga snabbare anpassning till ändrade politiska 

förutsättningar och förändringar i omvärlden. UPF har inget att erinra 

emot denna principiella grundsyn eftersom den avspeglar de omvärlds-

förändringar vilka utrikesförvaltningen har att hantera. För att förslaget 

ska fungera är det dock viktigt att utrikesförvaltningen ges de resurser 

och verktyg som verksamheten kräver i form av rimliga arbetsvillkor, 

mobilitet (läs: väl fungerande IT-system) och stödsystem som fungerar 

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under årets alla dagar. Detta in-

nebär att utrikesförvaltningen och dess personal i ett tidigt skede måste 

involveras i utvecklingsarbetet så att systemen anpassas till användarnas 

behov även i utlandsorganisationen. 

 

UPF anser att utredningen i allt väsentligt har identifierat de flaskhalsar 

och styrningsproblem som föreligger i verksamheten. Nedan kommente-

ras enbart de delar där vi anser att det råder vissa oklarheter eller poten-

tiella genomförandeproblem. 

 

1. Utlandsmyndigheternas myndighetsstatus avskaffas 

Utredningen föreslår att utlandsmyndigheternas myndighetsstatus av-

skaffas och att utrikesrepresentationen som en del av utrikesförvaltning-

en inlemmas i myndigheten Regeringskansliet. UPF har ingenting att 

invända mot detta förslag i princip om det kan bidra till önskad flexibili-

tet. Det finns dock ett antal komplexiteter, inte minst av administrativ 

och arbetsrättslig karaktär. 
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En konsekvens av förslaget blir att utlandsmyndighetens roll att fatta 

självständiga beslut i förvaltningsärenden upphör. Detta kan vara en för-

del om det innebär minskad belastning på UM. Risken är dock att ansva-

ret och arbetet flyttar någon annanstans i organisationen, företrädesvis 

till Stockholm, där någon i hemmaorganisationen i stället har att fatta 

beslut som sedan ska genomföras på UM. Vi är inte övertygade om att 

detta i alla lägen innebär en effektivisering. Risk finns att beslut fattas 

alltför långt från den operativa verkligheten (det utgör ibland ett problem 

redan i dagens organisation med RK-gemensamma stabsfunktioner). Det 

är därför viktigt att en grundlig konsekvensanalys görs av utredningen så 

att inte merarbete skapas. 

 

Utredningen förutser inte någon större skillnad om de lokalt anställda 

skulle få Regeringskansliet som anställningsmyndighet jämfört med da-

gens system. Totalt handlar det, enligt UfU, om 1275 anställda varav 

knappt 375 har svenskt medborgarskap. De arbetsrättsliga förutsättning-

arna för utsända och lokalanställda med svenskt medborgarskap kommer 

förmodligen inte att innebära några större förändringar jämfört med da-

gens myndighetsstruktur. För lokalanställda som saknar svenskt med-

borgarskap är vår bedömning att det arbetsrättsliga läget är betydligt mer 

komplext än vad UfU förutser, även om själva anställningsbeslutet dele-

geras till utlandsenheten. Vad det innebär i praktiken är att medborgare 

från Algeriet till Nordkorea formellt anställs i Regeringskansliet i Stock-

holm. Det kommer att uppstå hundratals olika kontraktsfall som ska han-

teras i Stockholm av en organisation som inte alltid känner till de lokala 

förutsättningarna. Anpassningar till praxis på tjänstgöringsorten kan 

komma att försvåras. Det kan också komma att leda till arbetsrättsliga 

spörsmål där uttolkningen av förhållandet mellan svensk och utländsk 

arbetsrätt ska tolkas genom Wienkonventionens prisma. Med dagens 

system hanterar UM detta lokalt och myndighetens immunitet står som 

yttersta garant för att inte dras in i besvärliga rättstvister. I tillägg kan 

konstateras att ingenting sägs om den direktreglerade hushållspersonal 

som anställs direkt av myndighetschefen, men belastar UM:s delegerade 

budget. Denna personal, som ibland utgörs av tredjelandsmedborgare, 

kommer också att behöva inlemmas som anställda i Regeringskansliet. 

 

Förutsättningen för att diarium och arkiv ska kunna avskaffas på UM 

såsom utredningen föreslår är att det upprättas ett helt digitaliserat arkiv, 

och att det tillhandahålls utrustning för snabb digital inläsning av arkiv-

material. Det lär det bli ett ganska omfattande arbete att överföra inkom-

na handlingar till RK (även om så ska ske elektroniskt). UM hanterar 

dagligen ett mycket stort antal handlingar som på något sätt berörs av 

arkivkravet. Vidare är det inte oviktigt att UM har tillgång till ett eget 

arkiv för det institutionella minnet eftersom den utsända personalen rote-

rar (till exempel för att se hur sällan förekommande ärenden har hand-

lagts tidigare). Även om man skulle utbilda lokalanställda i arkivkun-

skap, så kommer de i normalfallet inte att kunna läsa vare sig äldre hand-
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lingar, hemligt material eller texter på svenska. Sålunda blir de tekniska 

förutsättningarna och ett användarvänligt gränssnitt avgörande. Erfaren-

heterna hittills i Regeringskansliet vad gäller arkivsystem inger tyvärr 

inte förtroende. 

 

I avsaknad av en klar och tydlig redogörelse över fel och brister i den 

nuvarande ordningen, som skulle elimineras genom statusförändringen, 

ser vi inga tungt vägande skäl att avskaffa utlandsmyndigheternas status. 

Många förslag som kopplas till denna reform kan genomföras genom 

förändringar i existerade regelverk. 

 

2. Förslaget att begränsa beskickningarnas uppdrag eller avlasta 

dem vissa uppgifter 

2.1 Det departementala uppdraget: 

Först och främst kan konstateras att det inte finns någon som har en full-

ständig överblick över alla de uppdrag UM genomför av författningsre-

glerad karaktär, löpande beställningar från UD och övriga RK, besöks-

hantering, briefings etc. Till detta kan läggas att det idag inte finns några 

direktiv, begränsningar eller system när övriga delar av RK ska instruera 

en UM. Det saknas helt enkelt en funktion som grindvakt och verksam-

hetscontroller på UD. 

 

UfU föreslår att vissa policyfrågor ska nedprioriteras. Det har föreslagits 

med jämna mellanrum de senaste 15-20 åren med antingen osthyvels- 

eller tårtspadsmetod, men sannolikt utan att några egentliga effektivise-

ringar har uppnåtts. Detta hänger också samman med att nedprioritering-

ar ofta gjorts i samband med neddragningar av tjänster i organisationen. 

 

UfU föreslår vidare att samarbete och bördefördelning ska ske med 

andra länder för att avlasta UM. Erfarenheterna visar ofta att det kan 

vara lämpligt med samarbete till exempel på det konsulära området eller 

att begära möten med företrädare för värdlandets ministerier tillsammans 

med andra länder. Det är dock inte självklart att andra länders analyser 

eller rapporter är användbara för UD/RK. Förväntningarna på vad rap-

porter ska innehålla i substans varierar också mellan länder beroende på 

vilka grundläggande nationella intressen man har. Informationsutbyte 

och koordinering av arbete är, som UfU föreslår, intressant, men detta 

sker redan och innebär knappast någon reell avlastning för UM. 

 

UfU föreslår inrättande av regionala stödjepunkter, vilket kan vara en 

bra idé, men det skulle sannolikt inte innebära någon större besparing. 

 

2.2 Konsulär verksamhet: 

UfU föreslår att fler myndigheter bör undantas från passhantering, men 

samtliga UM ska ändå kunna utfärda provisoriska pass. Det senare krä-

ver dock, för att vara rättssäkert, att samtliga UM bör ha tillgång till IT-
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systemet ResUM. UPF anser därför att även provisoriska pass bör un-

dantas från de myndigheter som undantas från passhantering. 

 

Samarbete på fältet i konsulära frågor är bra, men innebär inte med sä-

kerhet någon resurs- eller tidsbesparing. Detta sker i stor utsträckning 

redan idag på nordisk basis. Personer som behöver konsulärt stöd kan ha 

svårt att acceptera att träffa företrädare från ett annat land som kanske 

inte talar det egna språket. Även förståelsen av nordiska språk bland 

allmänheten tycks sjunka. Det kan också noteras att inställningen till och 

förväntningarna på konsulärt stöd är mycket olika. DK har avgiftsbelagt 

de flesta tjänster, som SE mb tar för givna. Stöd som ges till fängslade 

EU mb från deras egna länder varierar kraftigt. Vidare ska man inte un-

derskatta svårigheten att förstå administrativa och juridiska termer och 

begrepp, som ofta dominerar de konsulära ärendena, på andra språk. 

 

Förslaget om att vidarebefordra konsulära samtal under kvällar och hel-

ger till UD är utmärkt om det innebär att den utsända personalen inte 

längre behöver ha beredskap i samma utsträckning. För att det ska inne-

bära en reell avlastning för UM måste det dock till ett regelverk som 

innebär att icke akuta fall får vänta till kontorstid. 

 

2.3 Migration och viseringar: 

Genomgående föreslås Schengensamarbetet som ett sätt att bli av med 

arbetsuppgifter på migrationsområdet. I själva verket innebär ju varje 

avlastning till ett annat land som görs att det uppstår en förväntning om 

att SE ska ta på sig ärenden på en annan ort (om inte regelrätta Scheng-

en-gemensamma kontor upprättas). Det är riktigt att man till viss del 

uppnår stordriftsfördelar genom att hantera nordiska visumansökningar 

på en ort gemensamt. Men hantering av ärenden som ska bedömas enligt 

olika regelsystem och myndigheter i olika länder (varje Schengenland 

har sina bedömningar och beslutsunderlagen består av olika dokument) 

innebär att ärendena tar längre tid för beslutsfattaren. I vissa fall (DK) 

krävs också ett särskilt konsultationsförfarande när besluten fattas av 

personal från andra länder. 

 

Förslaget att ge lokalanställd personal ökad behörighet står möjligen i 

motsats till UfU:s förslag att den lokalanställda personalen bör vara väl 

förankrad i anställningslandet. I de fall det rör sig om nordiska/EU-mb 

som är gifta med personer från anställningslandet kan samma säkerhets-

problem uppstå, som om det rörde sig om en person från anställnings-

landet. För den arbetsledande, utsända personalen skulle ett sådant för-

slag innebära ökad arbetsbelastning vad gäller arbetsledning, övervak-

ning och kontroll. 

 

Outsourcing är förknippat med vissa säkerhetsrisker, men kan vara 

lämpligt på myndigheter med mycket stora mängder av ärenden. Det 

innebär dock i regel ökade kostnader för den sökande, vilket kan vara en 
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konkurrensnackdel för Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att servi-

cen med viseringar också är ett viktigt medel för att främja svenska in-

tressen, varför UfU också av den anledningen bör väga in detta i sin 

konsekvensanalys av gemensamma viseringslösningar. 

 

2.4 Administrativa uppgifter: 

Förslaget att centralisera administrativa uppgifter i främst EU-länder till 

UD har fördelar, men skulle samtidigt innebära att lämpliga ”lättare” 

administrativa tjänster för kompetensutveckling inför senare stationering 

på ”svårare” orter försvinner. 

 

Som nämnts tidigare är administrativa och juridiska termer mycket olika 

på nordiska språk. Även olika rutiner och regler försvårar samarbete. 

 

Det finns utrymme för modernisering, bland annat skulle IT-systemet 

Palasso kunna införas på UM för registrering av arbetstid med mera, i 

stället för att blanketter om detta ska sändas in med kurir till UD. 

 

3. Förslaget om generella åtgärder för att möjliggöra ökad flexibili-

tet i utlandsorganisationen 

3.1 Moderna arbetsredskap: 

De IT-system som Regeringskansliet tillhandahåller idag uppfyller inte 

kraven på mobilitet, flexibilitet, säkerhet och support i fält. Här måste 

helt nya lösningar och plattformar till. 

 

Det kan notera att UfU påpekar att förändringsarbetet kring det nya och 

för UD illa anpassade arkivsystemet har varit kantat av problem. Förenk-

lingseffekter har uteblivit. I praktiken torde systemet ha lett till merarbe-

te på flertalet UM. Det faktum att arkivet inte är digitalt sökbart och illa 

anpassat till UD:s ofta flödesinriktade verksamhet innebär att det är föga 

användbart. 

 

3.2 Lokalt anställda: 

Överföring av mer kvalificerade uppgifter på lokalanställd personal före-

slås. Till en viss del kan det säkert låta sig göras i vissa delar av världen 

för vissa typer av uppgifter, men de förhållanden och kulturer i vilka vi 

verkar är ofta väsensskilda med åtföljande komplexitet i det dagliga ar-

betet. UPF ifrågasätter hur stora besparingar som kan göras, i synnerhet 

som mer kvalificerade lokalanställda också kommer att kosta mer. Att 

kompetensen inte finns idag kan också innebära behov av uppsägningar 

och rekrytering av ny personal på UM. 

 

Beträffande viseringar bör man hålla i minnet den säkerhetsrisk det kan 

innebära både för den lokalanställde, de utsända och Sverige att lokalan-

ställda får större befogenheter. 
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I den mån rapportering och dyl. ska läggas över på lokalanställda bör 

man också vara medveten om att denna kategori av naturliga skäl oftast 

saknar de ”svenska glasögon” viss rapportering till UD/RK kräver. 

 

3.3. Förslaget om flexibilitet genom att nyttja olika representations-

former: 

Varje nytt system bör präglas av långsiktighet. 

 

Den av UfU nämnda utredningen av Tauriainen drar slutsatsen att 3-4 

utsända utgör en kritisk massa för att klara av de arbetsuppgifter en am-

bassad ska sköta. I det ligger också att klara av att hålla de öppettider 

förvaltningslagen kräver, samtidigt som lagstadgad semester, i före-

kommande fall hardshipresor, samt för arbetet nödvändiga resor i landet 

ska kunna klaras av. Närvaron i ett land kräver en kritisk massa för att de 

utsända ska kunna leverera det arbete UD/RK och andra intressenter 

förväntar sig. Risken är annars att vi får en situation där en stor mängd 

arbete går åt till egenadministration av olika slag. Det är också viktigt att 

de utsända medarbetarna får möjlighet att lära sig diplomatins hantverk 

från grunden, innan man får mer avancerade uppgifter. Därför är det 

viktigt att det finns både juniora och seniora tjänster både ute och hem-

ma. 

 

Lösningar som förutsätter att tjänstemän ska upprätthålla ambassadupp-

gifter genom ständigt resande kan fungera från Stockholm, men om det 

ska göras i en region med en ort utomlands som bas kan det vara betyd-

ligt svårare ur familjesynpunkt. 

 

Frågan om samlokalisering har också utretts av Tauriainen, som kom 

fram till att de nordiska länderna fungerar väldigt olika vad gäller plane-

ring och att ett sådant system därför riskera att man står med stora loka-

ler men bara ett land som ska inrymmas, eller tvärt om. De olika kraven 

på säkerhet (Nato-krav för NO och DK) är också en aspekt att beakta i 

sammanhanget. 
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