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  Ambassader och konsulat

  UD på utlandsresan
  UD:s reserekommendationer
  Bortförda barn
  Juridiska frågor och legalisering

Ambassader och konsulat
Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar 
ambassader, representationer, delegationer och konsulat. 
Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de 
utrikesrepresentationen.
 ▪ Ambassader och konsulat

UD på utlandsresan
Konsulärt bistånd handlar om den hjälp som svenska 
medborgare, som råkat i svårighet utomlands, kan få av de 
svenska utlandsmyndigheterna. 
 ▪ UD på utlandsresan

UD:s reserekommendationer
Sveriges ambassader utformar allmän reseinformation för de 
länder där de verkar. Här hittar du sådan information. 
 ▪ UD:s reserekommendationer

UD avråder från resor 
UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller 
krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa 
fall vid terroristattacker och naturkatastrofer.
 ▪ UD avråder från resor

Bortförda barn
Den ökade rörligheten över gränserna har medfört att 
vårdnadstvister med internationella inslag har ökat. I vissa fall 
förs barn bort eller hålls kvar i ett land eftersom föräldrarna inte 
kan komma överens.
 ▪ Bortförda barn

Juridiska frågor och legalisering 
UD och ambassaderna arbetar med vissa civilrättsliga frågor. 
Dit hör till exempel ärenden som rör legaliseringar av 
handlingar, vigsel utomlands, internationella adoptioner 
värnplikts-, körkorts- och efterforskningsärenden. 
 ▪ Juridiska frågor och legalisering

Hjälp oss!
Vi som jobbar med Utrikesdepartementets webbsidor skulle 
uppskatta om du kunde ta dig tid några minuter för att delta i 
vår användarundersökning. Enkäten är helt anonym.

UD:s råd inför utlandsresan    

ANSVARIGT STATSRÅD
  Carl Bildt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Ambassader och konsulat

http://regeringen.se/sb/d/2366

 Ambassader per LAND
  Ambassader och konsulat per STAD

Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar ambassader, 
representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 
400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.
Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga 
stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige en diplomatisk 
representation. I länder där Sverige inte har någon ambassad är det 
vanligt att utnämna en ambassadör i ett närbeläget land till 
sidoackrediterad ambassadör. Det innebär att ambassadören är 
Sveriges representant i det landet och sköter förbindelserna genom 
regelbundna besök. Exempel på sidoackrediteringsländer är Laos, 
Kambodja och Burma i vilka ambassadören i Thailand är 
sidoackrediterad.

Stockholmsbaserade ambassad                                                              
För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och 
Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. 
Dessa Stockholmsbaserade ambassadörer är samlade i ett gemensamt 
kansli på UD, men gör ofta resor till de länder där de är ackrediterade.

Honorärkonsulat                                                                              
Chefen för ett honorärkonsulat kallas för honorärkonsul och är en 
person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. 
Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Han/hon 
får ingen lön från UD utan bara ersättning för utlägg som görs i 

Ansvarigt departement                           
 Utrikesdepartementet

Relaterat
   Utrikesrepresentationen                                                   
 Resklar? UD:s råd inför utlandsresan                                                               
 Visum och Schengensamarbete

  Diplomatlistan - förteckning över främmande länders 
diplomatiska representation i Sverige.

  Konsulslistan - en förteckning över utländska konsuler och 
konsulat i Sverige.

  Stockholmsbaserade ambassadörer

Externa länkar                                                                         
 Svenska utlandsmyndigheter med egen hemsida
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Juridiska frågor och legalisering

http://regeringen.se/sb/d/6999

  Juridiska expeditionen
  Frågor och svar om legalisering
  Vigsel på ambassad
  Ambassader med vigselrätt

Civilrätt rör rättsförhållanden mellan privatpersoner.
Vissa civilrättsliga frågor arbetar UD och ambassaderna med. 
Dit hör till exempel ärenden som rör

 ▪ bortförda barn

 ▪ internationella vårdnads- och umgängestvister

 ▪ legaliseringar av handlingar

 ▪ vigsel utomlands

 ▪ internationella adoptioner

 ▪ värnplikts-, körkorts- och efterforskningsärenden

Juridiska expeditionen
Har du frågor om legaliseringar av handlingar kan du kontakta:

Juridiska expedition
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm 
Tel: 08-405 51 00
Telefontid: måndag-fredag 09.00-11.30 och 14.00-15.00
Besökstid: måndag-fredag 09.00-11.30
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