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Abstract 

 
This paper deals with the Swedish consular financial assistance act (SFS 2003:491) and 

its requirement that providing consular financial assistance to Swedes abroad must be 

“legitimate” in each individual case. As it is not given by the wording of the law alone 

in what instances financial assistance would be considered to be legitimate, the paper 

looks at the practice of the Swedish Ministry for Foreign Affairs and Swedish missions 

abroad as well as court rulings, to try to determine to a greater extent more exactly what 

“legitimate” in this case entails. Putting the issue in an historical context and also 

looking through the perspective of international public and comparative law, it argues 

that over the last decades, there has been a significant change in vantage points for 

Swedish consular practice, that reflects a move from a “world-encompassing welfare 

state” tending for its citizens everywhere around the globe, to a “lender of last resort” 

for those who permanently reside within its borders, when they run into trouble outside 

of these borders. The paper furthermore argues that, with an ever more increasing 

emphasis on the individual’s own responsibility to take care of her- or himself, the issue 

of legitimacy is perhaps more or less one of life and death.
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1. Syfte, materialurval och metod 
 

Det grundläggande syftet med denna uppsats är att undersöka skälighetsbegreppet i 

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd, med målsättningen att närmare 

försöka definiera detta i konkreta termer. Enligt lagen kan konsulärt ekonomiskt bistånd 

utbetalas av en utlandsmyndighet till svenskar utomlands som befinner sig i nöd, har 

utsatts för brott eller frihetsberövats, i den mån detta är skäligt. Mycket lite ledning ges 

dock i själva lagen om var gränserna går för denna skälighet. Likt på många andra 

områden där skälighetsbegreppet används, lämnas detta istället åt att utformas genom 

praxis, vilket skett genom såväl de svenska utlandsmyndigheternas egen verksamhet 

som rättsavgöranden. Någon metodisk sammanställning av denna praxis finns dock inte 

i dagsläget, vilket alltså är en lucka som uppsatsen avser att fylla. Det huvudsakliga 

underlaget för denna sammanställning är de domar som avkunnats vid förvaltningsrätten 

i Göteborg, som är den utpekade instansen för överklaganden av utlandsmyndigheters 

beslut i ärenden om konsulärt ekonomiskt bistånd, samt tillhörande yttranden från 

Utrikesdepartementet. 

 

Utöver själva egenvärdet med att skapa en systematisk sammanställning över de 

avgöranden som fällts på området har en sådan också ett berättigande i en vidare 

bemärkelse, då det ekonomiska biståndet utgör en förvisso betydande, men inte 

allomfattande del av utrikesförvaltningens konsulära verksamhet. Det stora flertalet 

ärenden som utlandsmyndigheterna och utrikesdepartementet hanterar inbegriper inte 

frågor om konsulärt ekonomiskt bistånd, utan ffa enklare former av rådgivning och 

hjälp till självhjälp. Icke desto mindre är lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd den 

enda lagstiftning, tillsammans med den i sammanhanget något perifera lagen (2010:813) 

om konsulära katastrofinsatser, som finns på det konsulära området. Detta medför att all 

den konsulära verksamhet som utrikesförvaltningen i övrigt bedriver tar lagen om 

konsulärt ekonomiskt bistånd som utgångspunkt. Att närmare undersöka detta 

skälighetsbegrepp har således potential att verka klargörande även för den övriga 

verksamheten. 
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Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en övergripande redogörelse över det konsulära 

regelverket, vad gäller såväl dess framväxt och uppbyggnad som plats i en folkrättslig 

och komparativ kontext. Vidare redogörs, med utgångspunkt i Utrikesförvaltningens 

interna vägledningar för den konsulära verksamheten, för hur arbetet bedrivs, eller 

åtminstone avses att bedrivas s.a.s. i fält, av de svenska utlandsmyndigheterna, 

ambassaderna och karriärkonsulaten. Därefter följer en genomgång av rättspraxis. 

 

Ambitionen med denna relativt breda ansats illustrerar den underliggande tesen, vilken 

är den att utvecklingen av såväl regelverket som praxis torde kunna härledas i viss mån 

till globaliseringen i allmänhet och det stadigt ökade svenska utlandsresandet i 

synnerhet. Bättre kommunikationer, både vad gäller transporter och korrespondens, 

djupare och mer detaljerad information och kunskap om hur andra länder och resten av 

världen fungerar, en stadigt växande andel svenskar med rötter i andra länder, bättre 

försäkringslösningar och mer kompetens hos försäkringsbolagens alarmcentraler (vilka 

sköter bolagens hantering av ärenden utomlands) samt inte minst den ökande 

benägenheten hos svenskar att utnyttja möjligheten (ibland upplevd som mer eller 

mindre en rättighet) att resa, gör att världen i många bemärkelser kommer närmare 

Sverige, eller åtminstone att Sverige i många bemärkelser kommer närmare världen. Det 

tycks då rimligt att anta att då svenskar på resa utomlands en gång i tiden kunde 

påräkna, och på goda grunder var i behov av, stöd från statsmakterna, det numera 

förhåller sig så att det behovet och därmed den rätten inte längre i lika hög utsträckning 

föreligger. Följande genomgång skall förhoppningsvis i någon mån om inte bekräfta, så 

åtminstone belysa denna tes. 

 

1.1. Något om källorna och deras begränsningar 
 

Materialurvalet lider förvisso av två uppenbara brister. Den första är att genomgången 

av rättspraxis endast belyser ärenden där beslut om konsulärt ekonomiskt bistånd 

överklagats till domstol, vilket medför att underlaget i den delen inte innehåller några 

fall, då en utlandsmyndighet (åtminstone inte till fullo) beviljat en ansökan om konsulärt 

ekonomiskt bistånd. Det torde vara relativt sällsynt att myndigheter överklagar sina 

egna beslut. Det finns dock inte heller här hos utrikesdepartementet någon systematisk 

sammanställning av den egna praxisen, varför någon sådan inte låter sig göras med 
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mindre än att konsulära ärenden som utrikesförvaltningen hanterar, vilka kan räknas till 

ca 1500 per år, gås igenom och en sammanställning sedan görs av de ärenden som 

inkluderat en ansökan om konsulärt ekonomiskt bistånd. En sådan genomgång har av 

uppsatsförfattaren bedömts inte vara möjlig inom de tidsramar som givits för 

uppsatsskrivandet. 

 

Den andra begränsningen är att rättsfallen endast utgörs av avgöranden enligt den nu 

gällande lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. Hade också avgöranden enligt dess 

föregångare, lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i 

utlandet m.m., inkluderats, hade det förstås kunnat tillföras ytterligare en komparativ 

dimension. Återigen har detta dock bedömts som en för omfångsrik uppgift. Då denna 

tidigare lag dessutom inte innehöll någon skälighetsbedömning och praxis därifrån 

därmed inte skulle ge någon ytterligare ledning i denna del, får det anses vara tillräckligt 

att belysa perioden då denna lag var gällande med en redogörelse som tar sin 

utgångspunkt i förarbetena. 

 

Vad gäller den materiella hanteringen av ämnet görs vidare inga hänvisningar till 

doktrin. Också detta bottnar helt enkelt i en brist på området. Åtminstone såvitt 

uppsatsförfattaren erfar, finns inget tidigare skrivet om den konsulära lagstiftningen 

inom rättsvetenskapen. Detta i sig utgör förvisso en bevekelsegrund för att alls skriva 

uppsatsen, i det att den förhoppningsvis kan innebära ett tillskott av ny kunskap på ett, i 

rättsvetenskaplig mening, outforskat område. Det har dock också, tillsammans med de 

övriga begränsningar som redovisats ovan, implikationer på de metodologiska 

förutsättningarna för sammanställningen, kring vilka resonemang följer i det 

efterföljande avsnittet. De hänvisningar som görs till doktrin är således begränsade till 

resonemang kring uppsatsens rättsvetenskaplighet. 

 

1.2. Metodologiska överväganden 
 

Den traditionella rättskälleläran – och den därpå följande klassiska juridiska metoden – 

lär oss att när vi vill undersöka vad som är gällande rätt, så har vi en strikt uppsättning 

rättskällor att hämta denna kunskap ifrån samt en lika strikt hierarki dessa källor 



7 
 

emellan (se bl.a. Bernitz m.fl, s 31-32 och Strömholm, s 311 - 321). I första hand ska vi 

söka svaret i lagar och andra författningar (och även här finns en rangordning, något 

beroende på rättsfrågan). Är dessa inte otvetydiga i förhållande till rättsfrågan kan de 

tolkas med hjälp av förarbeten och praxis från prejudikatinstanserna. Därefter kan 

ledning sökas i den befintliga doktrinen. Det rör sig således om ett relativt abstrakt 

texttolkningsarbete med den rättspositivistiska utgångspunkten att gällande rätt skapas 

genom att lagstiftarens vilja uttolkas ur just dessa källor, med sikte på att utröna vilket 

slut en hypotetisk domstol skulle nå gällande en viss, hypotetisk rättsfråga (se Hellner, 

2000, 26-31). 

 

Skulle rättskälleläran tillämpas strikt på förevarande uppsats, skulle den bli mycket 

svårskriven p.g.a. de materialmässiga begränsningarna. Kravet på ”skälighet” i lagen 

om konsulärt ekonomiskt bistånd är till sin natur odefinierat och även om viss 

ytterligare ledning finns i förarbetena är själva upplägget, som vi ska se, sådant att om 

det i ett konkret fall ska sägas vara skäligt att konsulärt ekonomiskt bistånd utbetalas 

måste avgöras av praxis. Från prejudikatinstanserna finns dock ingen praxis att hämta 

på området och några vidlyftiga analogier från andra rättsområden låter sig knappast 

göras (jfr om prejudikatstolkning i såväl Hellner, 2000, s 93-100 som Bernitz m.fl 144-

150). Likväl förfaller det förment att därmed sluta sig till att det inte finns någon 

gällande rätt på området, enkom för att denna inte går att utläsa ur de traditionella 

rättskällorna. Lagen tillämpas ju i praktiken och har gett upphov till såväl föreskrifter 

som interna vägledningar för och inom utrikesförvaltningen. Personer söker konsulärt 

ekonomiskt bistånd, beviljas detta vissa gånger och nekas det andra gånger och får 

stundtals detta prövat i underinstans.  Även om det inte finns någon prejudicerande 

praxis att tillgå, så finns det åtminstone en praktik. Det är uppsatsförfattarens mening att 

det finns ett värde i att undersöka denna, även ur rättsvetenskaplig synvinkel. 

 

Kritik mot en alltför strikt traditionella rättskälleläran finns, bl.a. hos Sandgren (2009) 

och Hellner (2000). Sandgren argumenterar (s 17ff) för att det torde vara möjligt att 

förhålla sig till och rättsvetenskapligt undersöka två olika innebörder av begreppet 

”gällande rätt”. Den ena är den traditionella, snäva tolkningen att den gällande rätten 

endast går att utläsa ur rättskällorna. Den andra är vad Sandgren väljer att kalla för 

”gällande rätt i faktiskt mening”, med vilket han menar hur rätten tillämpas ffa i första 
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instans, såsom myndigheter, kommuner, nämnder och andra beslutande organ, dvs 

innan någon egentlig domstolsprövning skett. För att rättsvetenskapen ska kunna säga 

något om denna alternativa gällande rätt, behöver den ta till sig således ta till sig 

material som går utöver rättskällorna för att ”ge besked om lagstiftningens reella 

tillämpning och funktion” (Sandgren, s 31). Detta material bör då förvisso inte 

benämnas som rättskällor, utan utgör ett empiriskt underlag som kompletterar 

rättskällorna, alternativt ger möjlighet att undersöka frågor som rättskällorna inte säger 

något om. 

 

Detta tangerar förutsättningarna för denna uppsats, där tillgång till de traditionella 

rättskällorna i mångt och mycket saknas. Formatet för undersökningen ligger istället 

mycket nära vad Sandgren benämner en ”juridisk effektanalys” (Sandgren, s 32), i det 

att här finns å ena sidan ett antal lagrum med tillhörande förarbeten som anger ramarna 

för under vilka omständigheter konsulärt ekonomiskt bistånd är avsett att beviljas samt å 

andra sidan myndighetspraxis och en uppsättning underinstansavgöranden som 

illustrerar hur dessa bestämmelser omsätts i praktiken. Uppsatsen behandlar därmed 

lagstiftningen och förarbetena som traditionella rättskällor, vilka åtminstone i en 

begränsad utsträckning säger någonting om vad som är gällande rätt de lege lata. 

Underinstansavgörandena och myndighetspraxisen blir istället det empiriska material, 

ur vilket den gällande rätten ”i faktisk mening” kan hämtas. 

 

Metoden i den föreliggande uppsatsen kan trots allt sägas vara rättsdogmatisk i någon 

utsträckning, ur det hänseendet att utgångspunkten för materialurvalet ändå följer 

mönstret för den traditionella rättskälleläran. Förarbetena till den lagstiftning som finns 

och funnits på området förtydligar innebörden hos lagstadgandena, men tjänar också till 

att förklara utvecklingen av det konsulära skyddet och bevekelsegrunderna för detta, 

med särskilt fokus på om konsulärt ekonomiskt bistånd är en rättighet eller inte. De får 

därmed en dubbel funktion som såväl rättskälla som empiriskt material. Detta syftar 

framför allt till att sätta den efterföljande genomgången av praxis i ett sammanhang, för 

att diskussionen om skälighetsbegreppet ska kunna knytas till den om det konsulära 

stödet som en rättighet. I den delen anlägger uppsatsen således ett historiskt perspektiv.  
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Praxisgenomgången avviker sedan förvisso från den traditionella rättskällehierarkin, i 

det att här endast redogörs för avgöranden i underinstans (Förvaltningsrätten i 

Göteborg). Rent praktiskt har detta som sagt sin naturliga förklaring i att några 

avgöranden i högre instans inte finns att tillgå. Till detta torde kunna läggas att, även om 

det funnes prejudicerande domar att tillgå, det ändå kan finnas ett rättsvetenskapligt 

värde i att uppehålla sig just vid underinstansavgöranden. Strömholm uppehåller sig (s 

388ff) relativt utförligt vid de skäl som finns till att ha prejudicerande instanser, såsom 

att vidmakthålla enhetlighet i den dömande verksamheten och därmed upprätthålla 

rättssäkerheten. Han anför också att HD, som får tjäna som exempel i hans 

framställning, givits förutsättningar att bättre få en överblick av ett enskilt avgörandes 

samhälleliga konsekvenser. Detta genom att man tar sig an endast principiellt viktigare 

mål och har en förberedande organisation, i form av dels föredraganden men också 

förvisso underinstanserna, vilket tillsammans med en lägre arbetsbelastning i antalet 

avgöranden räknat, ger utrymme för mer genomtänkta resonemang och avgöranden. 

Mot detta kan anföras att, givet att denna sållning förekommer, ett stort antal ärenden 

naturligtvis går prejudikatsinstanserna förbi och att deras avgöranden och resonemang 

därmed rör sig på ett mer resonerande, teoretiskt plan. Underinstanserna däremot, som 

har att hantera alla ärenden som ställs inför dem, principiellt intressanta eller inte, har 

därmed i högre utsträckning ”örat mot marken” och en åtminstone möjlighet till 

förståelse för hur rätten tar sig uttryck i det vardagliga livet. Vad gäller det förevarande 

studieobjektet utgör förvaltningsrättens domar således, i brist på prejudicerande 

avgöranden, det som kan sägas vara gällande rätt, låt vara ”i faktisk mening”, snarare än 

de lege lata.  

 

Uppsatsen ger även visst utrymme till en övergripande beskrivning av den konsulära 

verksamheten hos svenska utlandsmyndigheter. Materialet för denna genomgång utgörs 

av de interna vägledningar som finns inom utrikesförvaltningen och som författas av 

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

just vägleda utlandsmyndigheterna i hanteringen av konsulära ärenden. Detta är således 

inte någon konventionell rättskälla, men likväl en för denna uppsats relevant, empirisk 

källa. Detta eftersom det, som nämnts ovan, på det konsulära området endast finns 

endast de två lagarna om konsulärt ekonomiskt bistånd och konsulära katastrofinsatser, 

vilka i någon mån kompletteras av förordningar och interna föreskrifter. Någon 
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övergripande lagstiftning gällande hela den konsulära verksamheten finns inte. Som 

framgår av de interna vägledningarna (se nedan) blir således lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd, och därmed den skälighetsbedömning som följer med den, styrande 

som vägledande lagstiftning för den konsulära verksamheten i stort. De interna 

vägledningarna kan således sägas vara en uttolkning av lagen i en vidare mening och en 

sammanfattning av den praktik av gällande rätt som utrikesförvaltningens konsulära 

verksamhet i en bredare bemärkelse utgör. Att ta dessa vägledningar till grund för vad 

gällande rätt ”i faktisk mening” är, innebär förstås också en presumtion om att 

vägledningarna efterlevs i utlandsmyndigheternas praxis, vilket gör att viss försiktighet 

med att dra alltför kategoriska slutsatser är påkallad (jfr Hellners, 2001, resonemang 

kring empiri, ffa s 106). 

 

Det folkrättsliga och komparativa inslaget är förvisso begränsat, men det är inte heller 

uppsatsens huvudsyfte att närmare analysera dessa fält. Rättsläget i några andra länder 

nämns, främst för att belysa hur den svenska lagstiftningen skiljer ut sig från dessa, inte 

minst i den bemärkelsen att lagstiftningen alls finns. Redogörelsen för vad folkrätten 

föreskriver om konsulärt bistånd tjänar vidare till att sätta praxisgenomgången och 

analysen av rättsläget i ett större sammanhang och särskilt belysa i vilken mån den 

svenska lagstiftningen har kommit att tillskriva svenskar vissa rättigheter, vilka inte 

härleds ur folkrätten. 

 

Sammanfattningsvis kan uppsatsens syfte, att undersöka skälighetsbegreppet, således 

delas upp i tre huvudområden eller frågeställningar: 

- Vad kan sägas vara skäligt enligt gällande rätt, med hänvisning till de traditionella 

rättskällorna? 

- Hur väl stämmer detta överens med gällande rätt ”i faktisk mening”? 

- I vilken mån kan detta sättas i ett historiskt sammanhang, sett till 

samhällsutvecklingen i stort? 
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2. Det individkonsulära skyddet 
 

Inledningsvis följer här ett beskrivande avsnitt som ger en övergripande bild av den 

konsulära verksamheten, premisserna för denna och uppbyggnaden av det konsulära 

regelverket, med utgångspunkt i lagtext och förarbeten. Här tillgrips alltså den 

traditionella juridiska metoden för att utifrån lagtext och förarbeten slå fast vad som 

gäller de lege lata. Förarbetena tjänar dock också som empiriskt material, för att 

illustrera den förändring som skett i och med den nya lagens tillkomst, vad gäller synen 

på konsulärt skydd som en rättighet. Ytterligare empiri utgörs av utrikesförvaltningens 

interna föreskrifter och vägledningar och den beskrivning som detta ger av hur den 

konsulära verksamheten bedrivs. 

 

2.1. Det konsulära regelverket 
 

Sedan gammalt gäller att ett lands utlandsmyndigheter kan bistå landets medborgare 

som av olika skäl hamnar i nöd eller andra svårigheter utomlands (se mer om detta i 

avsnitt 4.1.). Regelverket för detta ser olika ut i olika länder.  I SAKU:s (Kommitén om 

Statens Ansvar vid Katastrofer Utomlands) betänkande Konsulär Katastrofinsats (SOU 

2008:23) redovisas principerna för hur det konsulära skyddet ser ut för svenskt 

vidkommande. Som framgår av detta betänkande är utgångspunkten i svensk rätt att den 

enskilde alltid har ett eget ansvar att hantera oförutsedda händelser som han/hon kan 

drabbas av vid vistelse utomlands, men att staten inom ramen för det konsulära 

uppdraget i nödsituationer finns där som en ”lender of last resort”. Det är här främst en 

fråga om att staten kan ge en hjälp till självhjälp.  Det ankommer på den enskilde att i 

första hand själv försöka hantera situationen med stöd av anhöriga, genom banklån eller 

genom anlitande av gällande försäkringsskydd, medan statens ansvar är subsidiärt. 

SAKU:s inledande redogörelse tar förvisso primärt sikte på statens ansvar vid kriser och 

katastrofer utomlands bör utformas och därmed inte har hantering av enskilda ärenden 

närmast för ögonen. Den ger dock en god överblick över utgångspunkterna i det 

konsulära regelverket och de olika aktörer som på olika vis har ansvar för svenskar 

utomlands samt även den diskrepans som finns mellan statens faktiska ansvar  och 
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allmänhetens förväntan och förtjänar därmed att som översikt återges nästintill i sin 

helhet: (SOU 2008:23 s 9-10): 

 

”Utgångspunkten i dag är att den enskilde har ett eget ansvar vid vistelse 

utomlands och att staten enligt gällande konsulärt regelverk kan gå in vid 

nödsituationer för att ge råd eller bistånd i form av lån. Även i framtiden skall 

huvudprincipen vara att den enskilde som reser, arbetar eller bosätter sig 

utomlands gör detta på eget ansvar och att staten kan gripa in och ge stöd endast i 

vissa sär-skilda fall. Den enskildes ansvar innebär t.ex. att ha ett försäkringsskydd 

som täcker rimliga skadehändelser. Erfarenheterna från flodvågskatastrofen och 

Libanonkrisen visar emellertid att det inte är helt enkelt att slå fast gränserna 

mellan det privata och det offentliga åtagandet.  

 

För övriga aktörer gäller att researrangörerna har ett ansvar enligt lagen 

(1992:1672) om paketresor och resegarantilagen (1972:204). Många reser dock 

numera utan att anlita researrangör. Försäkringsbolagen kan också vara viktiga 

aktörer i den mån de som drabbas har en reseförsäkring. Reseförsäkringar är 

vanligt förekommande i Sverige eftersom reseskydd normalt ingår i 

hemförsäkringen som drygt 96 procent av befolkningen har. Reseskyddet täcker 

vanligen bl.a. kostnader med anledning av akut sjukdom eller olycka och 

hemtransport av skadad eller avliden. Försäkringsbolagen har egna internationella 

larmcentraler som bl.a. tar emot anmälningar och arrangerar sjuktransporter hem. 

 

Enligt gällande konsulärt regelverk skall det allmänna genom 

utlandsmyndigheterna bistå nödställda svenskar i utlandet i första hand genom 

hjälp till självhjälp men även genom ekonomiskt bistånd i form av lån enligt lagen 

(2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Statens ansvar i detta sammanhang 

är således att vara en sista utväg för hjälp, så att t.ex. hemresan blir av. I avsaknad 

av andra regler är de nuvarande konsulära reglerna formellt tillämpliga även vid 

en katastrof som omfattar många människor och där värdlandets resurser sätts på 

svåra prov. Det visade sig dock under flodvågskatastrofen och Libanonkrisen att 

det konsulära regelverket inte är anpassat för situationer när många människor 

behöver hjälp och konkurrens råder om resurserna.  
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Vi kan konstatera att antalet svenskar utomlands är högt vid varje given tidpunkt 

och att detta faktum påverkar de förväntningar som ställs på staten från 

allmänheten. Under flodvågskatastrofen antog många av de drabbade svenskarna 

att svenska staten skulle komma till snabb undsättning och besvikelsen var stor 

när förväntningarna inte infriades till alla delar. 

 

Samtidigt kan förväntningarna från allmänhet och media emellanåt komma att bli 

större än vad som är realistiskt för staten att uppfylla. Det är därför viktigt att slå 

fast att statens ansvar i form av katastrofinsats aktualiseras först vid mycket 

speciella situationer och att statens insatser är ett komplement till de resurser som 

finns att tillgå i det andra landet, genom den enskildes försäkringsbolag och 

genom reseföretagen. Statens ansvar för katastrofinsatser kan jämföras med 

principerna för den nationella räddningstjänsten som innebär att stat och 

kommuner skall hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde inte själv 

eller med hjälp av någon annan kan klara av en olyckssituation. På samma sätt bör 

staten ha ett ansvar för att ha en organisation och beredskap för att gripa in och 

stötta svenskar vid kriser och katastrofer utomlands, dvs. vid extraordinära 

situationer.” 

 

Den ökande turismen och det förhållandet att fler och fler svenska medborgare väljer att 

permanent eller tillfälligt bosätta sig utomlands ställer således ökande krav på det 

konsulära arbetet, men också på att avgränsningarna för detta tydliggörs. Därtill 

kommer att svenskar med rötter i andra delar av världen reser för att träffa familj och 

släkt. Det finns ett ökande intresse också hos människor med begränsade ekonomiska 

resurser att söka sig utomlands på långresor.  Dit hör människor med ekonomiska och 

psyko/sociala problem. I många fall saknar denna grupp resenärer ett heltäckande 

försäkringsskydd. Detta ställer krav på samarbete mellan utlandsmyndigheterna och 

svenska sociala myndigheter i den nödställdes hemort i händelse han/hon hamnar i nöd 

(Se vidare kring detta i Utrikesdepartementets vägledning rörande bistånd till nödställda 

resenärer med psykiska funktionshinder, PM 2011-03-24). 
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Regelverket för utformningen av det konsulära skyddet är begränsat och återfinns som 

nämnts i endast två lagar, lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd samt lagen 

(2010: 813) om konsulära katastrofinsatser.  Dessa två lagar täcker dock bara en del av 

vad som i praktiken omfattas av det konsulära skyddet.  Den första lagen reglerar endast 

förutsättningarna för när ekonomiskt bistånd kan ges den enskilde med 

återbetalningsskyldighet.  Den andra lagen är endast tillämplig vid omfattande kriser 

eller katastrofer utomlands som drabbar ”ett stort antal personer med anknytning till 

Sverige” (1 §).  Någon övergripande lagstiftning om konsulärt skydd finns inte.  Här får 

empirisk information i stället sökas i det regelverk som styr utrikesrepresentationens 

verksamhet – Förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen 

(IFUR) samt i relevanta föreskrifter för utrikesförvaltningen. I 14 § IFUR finns en 

allmän föreskrift om att ”beskickningar och konsulat ska lämna konsulärt bistånd enligt 

närmare föreskrifter i lag eller annan författning”. Härutöver hänvisas egentligen bara 

till den nyss nämnda lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. I sista stycket 

anges slutligen att beskickningar och konsulat ”ska även i övrigt i skälig omfattning 

lämna enskilda och svenska juridiska personer hjälp och bistånd vid behov” något som 

ändå i vart fall till en del torde följa av serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen 

(1986:223) som ju också gäller för utrikesrepresentationen. 

 

Utöver IFUR finns följande relevanta förordningar och föreskrifter:  

- Utrikesdepartementets föreskrifter om åtgärder vid dödsfall i utlandet (UF 

1987:12),  

- Regeringskansliets föreskrifter om bistånd åt medborgare i medlemsstaterna i 

Europeiska Unionen (UF 1996:9),   

- Utrikesdepartementets föreskrifter om bistånd åt medborgare i Island och Norge 

(UF 2000:7),  

- Regeringskansliets föreskrifter om konsulärt ekonomiskt bistånd m.m. (UF 

2003:10),  

- Regeringskansliets föreskrifter om ersättning åt honorärkonsuler för medverkan i 

ärenden om konsulärt ekonomiskt bistånd (UF 2003:11),  

- Förordning (UF 1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd. 
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Den som söker i regelverket ges intrycket av att det konsulära skyddet inte omfattar 

något annat än möjligheten att erhålla ekonomiskt bistånd i närmare angivna 

nödsituationer samt bistånd i händelse av en omfattande kris eller katastrof utomlands. I 

praktiken kan dock skyddet bli mer av ett helt annat slag beroende på omständigheterna 

i det enskilda fallet, t.ex. övervakning av rättegångar, besök hos intagna i fängelser, 

kostförstärkning till frihetsberövade, kontakter med advokater och anhöriga, hjälp vid 

sjukdom och dödsfall. Till den konsulära uppgiften hör också hjälp till barn och kvinnor 

som hindrats återvända till Sverige efter att ha besökt sina hemländer, bistånd vid 

olovligt bortförande av barn vid tillämpning av Haagkonventionerna och Bryssel II 

förordningen, som folkrättsligt respektive inom EU reglerar dessa frågor, samt pass- och 

medborgarskaps- ärenden där utlandsmyndigheterna främst bistår beslutsfattande 

myndigheter. Hjälp vid evakueringar från krisområden kan också aktualiseras utan att 

katastroflagen anses tillämplig.   I en del fall konkurrerar dessutom det konsulära 

biståndet med det bistånd som kan komma ifråga enligt Socialtjänstlagen (2001:453).  

Ofta är allmänhetens förväntningar på vad en utlandsmyndighet kan åstadkomma dock 

större än vad regelverket egentligen ger utrymme för vilket försvåras av att regelverket 

som synes inte är särskilt lättöverskådligt och inte heller alla gånger helt tycks 

återspegla verkligheten på marken.  

 

2.1.1. Framväxten av det ekonomiska biståndet 
 

Lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd ersatte en lag från 1973 som 

tidigare reglerade detta område.  Bortsett från att rätten till så kallat varaktigt konsulärt 

ekonomiskt bistånd upphävdes tycks den nya lagen vid en det första betraktandet inte 

innefatta några mer genomgripande förändringar. 2003 års lag har ungefär samma 

tillämpningsområde och upptog i huvudsak den reglering som gällde enligt 1973 års lag.  

Viss gällande praxis lagfästes dock och vissa föreskrifter som fanns i författningar på 

lägre nivå togs in i lagen. 

 

Den då gällande lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i 

utlandet m.m. var i sin tur den första lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. Före dess 

tillkomst fanns regler om bistånd till svenska medborgare i utlandet i två författningar, 
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instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen och de allmänna föreskrifter för 

utrikesrepresentationen som utfärdats av utrikesministern den 2 maj 1967. 

 

Bestämmelserna i lagen anslöt i huvudsak till vad som gällde sedan tidigare. Man 

konstaterade dock i förarbetena (prop. 1972:132 s 151 och 200) att 

biståndsverksamheten hade fått en sådan omfattning och betydelse att det var lämpligt 

att de viktigaste bestämmelserna fastslogs i lag. Genom tillkomsten av lagen ändrades 

reglerna om ekonomiskt bistånd för rättsskydd åt frihetsberövade m.fl. så att de skulle 

överensstämma med principerna för den rättshjälpsreform som genomfördes samtidigt 

med 1973 års lag (och som behandlades i samma proposition). 

 

1973 års lag innehöll grundläggande bestämmelser om konsulärt ekonomiskt bistånd 

samt ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde att 

meddela närmare föreskrifter. De grundläggande bestämmelserna delades upp efter de 

båda formerna allmänt ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd i brottmål m.m. 

Allmänt ekonomiskt bistånd kunde vidare enl 1 § förekomma som tillfälligt ekonomiskt 

bistånd eller varaktigt ekonomiskt bistånd. Huvudsyftet med det tillfälliga ekonomiska 

biståndet var att göra det möjligt för svenska medborgare bosatta i Sverige som kommit 

en akut nödsituation att återvända till Sverige efter en tillfällig utlandsvistelse, medan 

det varaktiga ekonomiska biståndet lämnades som periodiskt understöd till svenska 

medborgare bosatta utomlands och som pga ålder, sjukdom eller annan omständighet 

inte kunde försörja sig själva. 

 

Följande uttrycktes i förarbetena (prop 1972:132 s 132) rörande grunderna för 

ekonomiskt bistånd till frihetsberövade, vilket var den typ av biståndstagare som 

huvudsakligen förefaller ha varit i fokus vid författandet av propositionen: 

 

”[D]et är ett viktigt rättssäkerhetskrav, att den som anhålles, häktas eller eljest 

berövas friheten får möjlighet att framlägga de omständigheter som talar till hans 

förmån och att i övrigt försvara sig. Han får inte av ekonomiska eller andra skäl 

hindras från att få biträde av en jurist eller att framlägga bevisning och få till stånd 

utredning som talar till hans fördel. 
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I förfaranden inför svensk domstol är dessa önskemål tillgodosedda framför allt 

genom reglerna om offentlig försvarare i brottmål. Det måste enligt promemorian 

[med vilken departementschefen samtyckte] vara ett rimligt önskemål, att 

svenskar som tillfälligt befinner sig i utlandet erhåller ett tillfredsställande 

rättsskydd om de berövas friheten eller åtalas för brott i det land där de vistas. 

Ibland tillgodoses detta genom de regler som gäller i landet i fråga. Det kan 

sålunda enligt landets lag eller internationella överenskommelser föreligga en 

möjlighet att i vistelselandet kostnadsfritt eller till nedsatt kostnad erhålla bistånd 

av en försvarare av tillfredsställande kvalitet. Dessa möjligheter bör i första hand 

utnyttjas. Först om ett tillfredsställande rättsskydd inte erbjuds på detta sätt, avses 

den svenska utlandsmyndigheten skola ingripa och tillse att den anhållne eller den 

tilltalade erhåller ett rättsskydd som såvitt möjligt svarar mot de krav som 

uppställs i ett svenskt brottmålsförfarande” 

 

Här fanns således ingen avsikt att införa eller resonera kring någon egentlig 

skälighetsbedömning. Det ansågs helt enkelt, åtminstone implicit, vara skäligt att 

svenska utlandsmyndigheter skulle bevaka och i förekommande fall tillse att en svensk 

som frihetsberövats i utlandet bereddes samma grad av rättsskydd som skulle varit fallet 

i en svensk domstol i en motsvarande situation. Vad gällde nödställda i övrigt 

konstaterades endast att ”[n]är det gäller förutsättningarna för utgivande av socialt 

bistånd till svenskar i utlandet saknas enligt promemorian skäl att göra någon saklig 

ändring i de regler som nu gäller. Bistånd föreslås sålunda skola lämnas den som råkat i 

nöd eller annan svårighet.” (a.a. s 155). Här tycks sålunda kunna konstateras att detta 

bistånd ansågs som fullt jämförbart med det sociala skyddsnätet inom rikets gränser, 

endast med det förbehållet att ”den som är i behov av ekonomiskt bistånd i första hand 

skall tillvarata de möjligheter till sådant bistånd som kan finnas i vistelselandet å grund 

av dess egen lagstiftning eller på grund av internationella överenskommelser. Svenskt 

bistånd bör lämnas endast i den mån behovet inte kan täckas på annat sätt.” (Ibid) 

 

Remissinstanserna ställde sig överlag positiva till förslaget och välkomnade inte minst 

att ekonomiskt bistånd till svenskar utomlands skulle komma att i högre utsträckning 

regleras i lag, vilket ökade transparensen och förutsägbarheten och därmed gjorde hela 

systemet mer lätthanterligt och rättssäkert. Sveriges ambassad i Paris hyste dock vissa 
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farhågor och menade (a.a. s 161) att en reglering i lag ”kan komma att medföra vissa 

konsekvenser av icke juridisk natur. Många kan komma att betrakta konsulärt bistånd 

som en i vidare mening medborgerlig rättighet. En sådan inställning skulle, om den 

vann större spridning, kunna få till följd minskad omsorg beträffande den ekonomiska 

planeringen av utlandsresor, handhavandet av den medförda reskassan samt respekten 

för gästlandets lagar och förordningar. Det kan enligt ambassaden inte uteslutas, att den 

nya lagen vid sitt ikraftträdande eller i annat sammanhang kan i massmedia få 

missvisande publicitet av nu antydd innebörd.” Departementschefen kände sig med 

anledning av detta nödgad att tydliggöra (a.a. s 200) att ”den nya ordningen inte är 

avsedd att innebära en vidgning av biståndsgivningen utan att de förändringar som 

föreslås i detta avseende i huvudsak är av juridisk-teknisk art.” Det var således vid den 

tiden inte fråga om att instifta någon rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd. 

 

I förarbetena till den nuvarande lagstiftingen konstaterades att 1973 års lag speglade en 

svunnen tid, där det svenska utlandsresandet hade varit relativt begränsat, i jämförelse 

med de nivåer man nu var uppe i. Det hade då också funnits en viss kategori av 

utlandssvenskar (inte minst en grupp som, ca ett sekel innan arbetet med 2003 års lag 

påbörjades, utvandrade till Brasilien) vilka det hade funnits påkallat och dessutom inte 

överdrivet ekonomiskt betungande att stödja ekonomiskt. Givet det ökande resandet och 

den relativt minskande utsattheten för utlandsboende svenskar konstaterade man i 

förarbetena (prop. 2002/03:69 s 33) att ”det [är] angeläget att svenska 

utlandsmyndigheter hjälper och stödjer svenska medborgare, bosatta i ett annat 

EU/ESS-land, att hävda sin rätt till vård och social service på samma villkor som 

landets egna medborgare”, men att det knappast kunde vara motiverat att varaktigt 

stödja sådana personer ekonomiskt, givet det upparbetade EU/ESS-samarbetet. Vidare 

menade man (a.a. s 34) att ”[n]är det gäller svenska medborgare bosatta utanför 

EU/ESS-området kan som utgångspunkt konstateras att den som väljer att bosätta sig 

utomlands måste förutsättas göra ett medvetet val, väga fördelar och nackdelar mot 

varandra, bedöma risker och själv ordna försäkringar som kan behövas. Huvudprincipen 

är att den som bosätter sig i ett land måste acceptera de lagar och regler och andra 

förutsättningar som gäller där.” Det var således inte motiverat att fler personer än som 

redan var fallet skulle kunna få varaktigt ekonomiskt bistånd, som var ett ”undantag från 

denna princip och har sina rötter i en annan tid”, varför detta bistånd borde avvecklas. 
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Genom övergångsbestämmelser gavs dock de personer som redan uppbar varaktigt 

ekonomiskt bistånd möjlighet att fortsatt göra det. 

 

I linje med avskaffandet av det varaktiga konsulära biståndet identifierades också ett 

behov av att strama upp regleringen kring det tillfälliga ekonomiska biståndet. Lagen 

(1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. innehöll 

förvisso i huvudsak samma bestämmelser som skulle komma att återfinnas i den 

blivande lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd, men bestämmelserna 

såsom de var skrivna gav mycket lite utrymme för en utlandsmyndighet att neka 

ekonomiskt bistånd. 1 § 1 st talade endast om att ”[s]vensk medborgare, som råkat i nöd 

eller annan svårighet i utlandet, kan erhålla tillfälligt ekonomiskt bistånd av beskickning 

eller konsulat” medan 4 § tillerkände frihetsberövade utomlands rätten att ”av 

beskickning eller konsulat erhålla ekonomiskt bistånd i den utsträckning som behövs för 

att han skall beviljas ett tillfredsställande rättsskydd” och 4 a § förerskrev att ”[e]n i 

Sverige bosatt svensk medborgare, som i utlandet blivit utsatt för våldsbrott, har rätt att 

av beskickning eller konsulat få ekonomiskt bistånd i anslutning till brottet om det 

behövs för att han eller hon skall kunna ta tillvara sin rätt.”
1
 Någon ambition att 

begränsa detta framkommer som sagt inte heller av förarbetena (prop 1972:132 s 145 

ff). I förarbetena till lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd föreslogs dock 

(prop 2002/03:69 s 39) att ”[s]om generella förutsättningar för att konsulärt ekonomiskt 

bistånd skall lämnas bör principiellt gälla 1. att den biståndssökande har råkat i en 

nödsituation eller annan allvarlig belägenhet i utlandet, 2. att situationen innebär ett akut 

behov av ekonomisk hjälp, och 3. att detta hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt, 

av den hjälpsökande eller av någon annan, t.ex. någon med vilken utlandsmyndigheten 

kan förmedla kontakt.” 

 

Här vidgades således, i jämförelse med den tidigare lagstiftningen, kretsen av instanser 

som, innan det kunde komma på fråga att staten skulle kliva in, hade ett ansvar eller 

åtminstone vars vilja och möjlighet att ta ett sådant ansvar måste uttömmas, först och 

främst den enskilde själv. 

 

                                                           
1
 Notera här, rent parantetiskt, att lagen tycks förutsätta att endast personer av manligt kön kan komma 

att frihetsberövas utomlands (4 § talar om ”han”), emedan såväl män som kvinnor förväntas kunna 
utsättas för våldsbrott (4 a § talar om ”han eller hon”). 
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I så motto var det ett stramare regelverk som föreslogs, men å andra sidan framgick det 

klart och tydligt av propositionen (a.a. s 34-35) att ”[d]et konsulära ekonomiska 

biståndet är en rättighet, som har det innehåll och de begränsningar som framgår av 

lagen… …Med den nya lagens systematik kommer den grundläggande rätten till 

bistånd att slås fast i en paragraf. Denna bör ge uttryck för förhållandet att biståndet är 

en rättighet, under angivna förutsättningar.” Formuleringen av denna rättighet var dock 

inte okomplicerad. Lagrådet invände mot den föreslagna skrivningen av lagens 6 § (se 

nedan) och motiverade det enligt följande (ur protokoll vid sammanträde 2003-02-25): 

 

”Enligt den föreslagna paragrafen skall den som har råkat i nöd eller annan 

svårighet i utlandet under vissa förutsättningar ha rätt till konsulärt ekonomiskt 

bistånd. Förslaget innebär en ändring i förhållande till 1 § i den nu gällande lagen 

såtillvida som det där anges att en person under de närmare angivna förhållandena 

”kan erhålla” bistånd men inte att han eller hon ”har rätt till” bistånd. En 

jämförelse med 4 § i samma lag, där det sägs att en person som berövats friheten 

”är berättigad” att erhålla ekonomiskt bistånd, styrker uppfattningen att de i 1 § 

inte ansetts vara fråga om en rättighet i egentlig mening utan snarare om en 

möjlighet att erhålla bistånd. Den föreslagna formulering anknyter emellertid till 

vad som gäller enligt t.ex. 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Om det, som det föreslagits i remissen, anses böra vara fråga om en rättighet för 

den enskilde till ekonomisk hjälp, bör det ställas större krav på precision i 

lagtexten. Framför allt måste inskränkningarna i rättigheten ha klart stöd i 

lagtexten och inte endast i motiven eller i föreskrifter på lägre nivå. Det bör alltså 

i lagtexten kunna hämtas stöd för att vägra att utge bistånd till en person som 

genom eget förvållande har hamnat i en nödsituation, t.ex. genom att upprepade 

gånger resa utomlands utan att ha medel till uppehälle eller hemresa, eller som har 

försummat sin skyldighet att betala tillbaka tidigare lämnat bistånd. 

Användningen i den remitterade texten av ordet ”råkat” kan därvid inte anses 

utgöra tillräckligt stöd för tolkningen att det endast är fråga om svårigheter som 

uppkommit utan den enskildes egen förskyllan. En möjlig lösning kunde vara att i 

första stycket av den föreslagna paragrafen tillfoga en andra mening av innehåll 

att bistånd får vägras en person om de ekonomiska svårigheterna är resultatet av 
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hans eller hennes eget förvållande eller om han eller hon har missbrukat rätten till 

bistånd eller om andra särskilda skäl föreligger.” 

 

Lagstiftaren valde dock (som synes nedan) att framhärda i formuleringen av 6 §, vilket 

motiverades enligt följande (prop 2002/03:69 s 40): 

 

”Vad som här åsyftas kan prövas inom ramen för en allmän skälighetsbedömning 

där en sådan omständighet som att situationen är självförvållad kan vägas in och 

leda till ett avslag. Någon generell regel av denna innebörd bör dock inte införas. 

Det kan, som nämnts, finnas situationer där bistånd bör beviljas även då den 

situationen som den hjälpbehövande befinner sig i är självförvållad. Till de 

tidigare nämnda generella förutsättningarna för rätten till bistånd bör därför läggas 

att det skall vara skäligt att bistånd lämnas.” 

 

Sålunda var lagens skälighetsbedömning född, som en kompromiss mellan lagstiftarens 

önskan om flexibilitet och lagrådets krav på rättssäkerhet och förutsägbarhet. I 

författningskommentaren utvidgades resonemangen kring hur en sådan 

skälighetsbedömning skulle göras, först rörande grundbestämmelsen i 6 § (prop 

2002/03:69 s 51-52): 

 

”För att rätt till ekonomiskt bistånd skall föreligga måste sökanden ha råkat i nöd 

eller annan svårighet. Liksom enligt 1973 års lag och hittillsvarande praxis 

förutsätts att det rör sig om en allvarlig belägenhet. Denna kan bero på sjukdom, 

olycksfall, brott eller någon annan liknande omständighet av akut natur. I 

grundförutsättningen ”råkat i nöd eller annan svårighet” kan i princip sägas ligga 

krav på att det inträffade skall vara både oförutsett och icke självförvållat. Dessa 

krav är självklara som utgångspunkter men måste alltid vägas mot övriga 

omständigheter i det enskilda fallet. Detsamma gäller det förhållandet att en 

hjälpsökande har obetald skuld för tidigare mottaget bistånd eller tidigare har 

missbrukat rätten till bistånd. Efter Lagrådets påpekande har i lagtexten införts en 

tydlig grund för sådana avvägningar i form av rekvisitet att det skall vara skäligt 

att bistånd lämnas. Specialfall i detta sammanhang gäller personer som har 

frihetsberövats på grund av brott. Ekonomiskt bistånd måste i vissa fall kunna 
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lämnas för kostförstärkning m.m. till personer i fängelse, eller eljest 

frihetsberövade, utomlands. I sådana fall tillämpas inte kravet att situationen skall 

vara oförutsedd och icke självförvållad. Ett föreliggande behov av ekonomisk 

hjälp skall ha sin direkta orsak i nödsituationen.  Rätten till konsulärt ekonomiskt 

bistånd förutsätter vidare att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, varmed i 

första hand avses den hjälpsökandes egna resurser, ofta i förening med 

utlandsmyndighetens råd och upplysningar eller förmedling av kontakter eller 

pengar.” 

 

Rörande 7 § om bistånd till frihetsberövade resonerade man enligt följande (a.a. s 53): 

 

”Bestämmelsen har som utgångspunkt att den enskilde i första hand har att 

utnyttja de möjligheter till rättsskydd som erbjuds i vistelselandet. Ekonomiskt 

bistånd för rättsskydd skall bara lämnas när, och i den utsträckning, det av särskild 

anledning kan anses föreligga behov av sådant bistånd. De aktuella fallen blir 

alltså de i vilka det finns behov av försvarare eller annat rättsskydd men 

vistelselandets myndigheter antingen inte alls tillhandahåller något sådant eller 

också tillhandahåller något som inte uppfyller de krav som är rimliga att ställa i 

det aktuella fallet. Behovsrekvisitet har inte anknutits till någon norm som 

”tillfredsställande rättsskydd”, och någon direkt jämförelse med svensk standard i 

motsvarande situationer avses inte. Frågan skall avgöras genom en 

helhetsbedömning med beaktande av samtliga omständigheter, hänförliga till 

förfarandet, det eventuellt tillgängliga rättsskyddet i vistelselandet, den sannolika 

påföljden eller motsvarande och sökandens personliga förhållanden. Exempel på 

omständigheter av betydelse för bedömningen i ett fall som gäller misstanke om 

brott är 

– om det finns anledning att förvänta en mycket allvarlig påföljd, såsom i 

ytterlighetsfallet dödsstraff, 

– om den misstänkte är minderårig eller psykiskt sjuk, 

– om den misstänkte inte har rätt till en offentlig försvarare enligt landets lag eller 

om denna rätt visserligen finns men det rättsskydd som erbjuds är sådant att det 

inte kan godtas.” 
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Det är  således, utöver lagtexten i sig (vilken i valda delar följer nedan) dessa 

förarbetsuttalanden som kan läggas till grund för en uttolkning av 

skälighetsbedömningen de lege lata. Till detta ska vi återkomma i den sammanfattande 

analysen och slutsatserna (kapitel 6). 

 

2.1.2. Lagens lydelse 
 

Enligt 2003 års lag ska svenska utlandsmyndigheter ge konsulärt ekonomiskt bistånd till 

enskilda utomlands med skyldighet för den enskilde att återbetala biståndet.  

Biståndsberättigade är svenska medborgare som är bosatta i Sverige samt flyktingar och 

statslösa som är bosatta i Sverige.   Finns särskilda skäl kan bistånd även ges till 

svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige och till andra i Sverige bosatta 

utlänningar än flyktingar och statslösa.  EU- och EES-medborgare samt schweiziska 

medborgare jämställs i princip med svenska medborgare. 

 

Huvudregeln för att bistånd ska kunna ges är att den nödlidande är bosatt i Sverige. I 

praktiken behandlas dock också utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige 

som biståndsberättigade utan att krav ställs på att det ska finnas särskilda skäl för att ge 

konsulärt bistånd, även om detta egentligen saknar uttryckligt stöd i lagtexten. Se vidare 

om detta i Utrikesdepartementets vägledning rörande konsulärt ekonomiskt bistånd, PM 

2010-12-21 

 

 

De operativa delarna av lagen lyder som följer: 

 

”Allmänna bestämmelser 

 

1 § Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands (konsulärt ekonomiskt bistånd) 

lämnas av svenska beskickningar och karriärkonsulat enligt bestämmelserna i 

denna lag. 

Konsulärt ekonomiskt bistånd skall återbetalas av den enskilde enligt vad som 

anges i 9-13 §§. 
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2 § Vid tillämpning av denna lag ska frågan om någon är bosatt i Sverige 

avgöras enligt bestämmelserna om bosättning i Sverige i 5 kap. 

socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1288). 

 

Vem som kan få bistånd 

 

3 § Konsulärt ekonomiskt bistånd kan lämnas till 

1. svenska medborgare som är bosatta i Sverige, och 

2. flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige. 

 

4 § Om det finns särskilda skäl för det kan konsulärt ekonomiskt bistånd även 

lämnas till 

1. en svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige, och 

2. en annan i Sverige bosatt utlänning än som avses i 3 § 2. 

 

5 § Utländska medborgare som på grund av egen eller närståendes anställning 

eller etablering som egenföretagare i Sverige kan härleda rättigheter i fråga om 

sociala förmåner från 

1. unionsrätten, 

2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller 

3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan 

och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, ska när det gäller rätt 

till konsulärt ekonomiskt bistånd jämställas med svenska medborgare under de 

förutsättningar som anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. Lag (2010:1021). 

 

Rätten till bistånd 

 

6 § Den som har råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet och därför behöver 

ekonomisk hjälp har rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt och det är skäligt att bistånd lämnas.  

Bistånd lämnas med skäligt belopp för nödvändiga kostnader. 
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Bistånd kan även lämnas för avliden person enligt föreskrifter som meddelas 

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

 

7 § Konsulärt ekonomiskt bistånd åt den som har berövats friheten genom 

beslut av domstol eller annan myndighet i utlandet får avse kostnad för 

utredning, bevisning, juridiskt biträde och tolk under förundersökning, 

rättegång eller annat sådant förfarande, om den frihetsberövade av särskild 

anledning har behov av sådant bistånd. 

Bistånd som avses i första stycket får lämnas även till den som inte är berövad 

friheten, om förfarandet med sannolikhet kan leda till frihetsberövande och det 

finns särskilda skäl för det. 

 

8 § Konsulärt ekonomiskt bistånd åt den som i utlandet har blivit utsatt för 

våldsbrott får avse kostnad i anslutning till brottet för utredning, bevisning, 

juridiskt biträde och tolk som den drabbade behöver för att kunna ta till vara 

sin rätt. 

 

Återbetalning av bistånd 

 

9 § Den som har fått bistånd som har lämnats enbart enligt 6 § skall betala 

tillbaka biståndet till staten. 

Om biståndet har lämnats till någon som är under 18 år är även 

vårdnadshavaren återbetalningsskyldig. 

Om biståndet har lämnats till en sjöman eller någon annan som är eller har varit 

anställd ombord på ett svenskt fartyg och biståndet har lämnats för att täcka 

kostnader som fartygets redare är ansvarig för enligt författning eller avtal, är 

även redaren återbetalningsskyldig. 

 

10 § Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller 

förundersökning om brott och som dömts för brottet, skall betala tillbaka 

biståndet till staten. 
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Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller 

förundersökning om brott och som frikänts för brottet, skall betala tillbaka 

biståndet till staten bara i den utsträckning det finns särskilda skäl för det. 

Om någon har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller 

förundersökning om brott och skuldfrågan inte blir avgjord, skall den som har 

fått biståndet betala tillbaka det till staten i den utsträckning det med hänsyn till 

omständigheterna är skäligt. 

 

11 § Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för annat än rättegång 

eller förundersökning om brott skall betala tillbaka biståndet till staten i den 

utsträckning det med hänsyn till omständigheterna är skäligt. 

 

12 § Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 8 § skall betala tillbaka 

biståndet till staten bara i den utsträckning det finns särskilda skäl för det. 

 

13 § Återbetalningsskyldighet enligt 9 § och 10 § första stycket får jämkas eller 

efterges om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till den 

betalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden samt 

omständigheterna i övrigt. 

Vid återbetalning enligt 10 och 11 §§ skall 31 kap. 1 § tredje stycket 

rättegångsbalken tillämpas.” 

 

2.1.3. Bistånd till nödlidande 
 

Som en grundläggande förutsättning för att bistånd ska kunna ges gäller att den enskilde 

ska ha råkat ”i nöd eller annan svårighet i utlandet” och att behovet inte kan tillgodoses 

på annat vis samt att det är ”skäligt att bistånd lämnas”.  Bistånd ska då ges med skäligt 

belopp för att täcka nödvändiga kostnader.  Det är här fråga om en hjälp till självhjälp i 

den mån försäkringsskydd inte träder in eller t.ex. bidrag från anhöriga inte kan erhållas.  

Biståndet kan typiskt sett avse kostnader för hemresa på billigaste sätt. 

 

I förarbetena till 2003 års lag (prop. 2002/03:69 sid 40 samt 51ff.) diskuteras, som 

nämnts ovan, närmare om när en person kan anses vara i en sådan situation att han/hon 
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är berättigad till bistånd. Detta har utvecklats närmare i Utrikesdepartementets 

vägledningar rörande konsulärt ekonomisk bistånd respektive bistånd till nödställda 

genom ”hjälp till självhjälp” (PM 2010-12-21 resp PM 2010-07-24). En 

grundförutsättning sägs vara att det inträffade ska var både oförutsett och inte 

självförvållat. Bistånd bör heller inte komma ifråga om den sökande tidigare erhållit 

bistånd som han/hon inte återbetalat eller kan sägas ha missbrukat rätten till bistånd.   

Omständigheterna i det enskilda fallet måste självfallet alltid beaktas.  Avvägningen 

sker inom ramen för den skälighetsbedömning som ska göras. 

 

En annan viktig förutsättning är att behovet av ekonomiskt bistånd inte kan tillgodoses 

på annat vis. I första hand ankommer det på den enskilde att lösa sitt problem. 

Försäkringsskydd, banklån, bistånd från anhöriga är exempel på vägar som bör 

undersökas. Här ska utlandsmyndigheten i första hand bistå med råd och annan praktisk 

hjälp. I en del fall kan bidrag från socialtjänsten på hemorten bli aktuellt. Ekonomiskt 

bistånd ska enligt lagens förarbeten inte komma ifråga förrän det klarlagts att den 

enskilde inte kan lösa situationen på egen hand med hjälp av de råd som, 

utlandsmyndigheten lämnat. I praktiken har det emellertid visat sig svårt att upprätthålla 

de klara kriterier för avslag som anges i lagens förarbeten.  Särskilt svårt kan vara att 

tolka kravet på att nödsituationen inte får vara självförvållad. Att underlåta att ha 

tecknat fullgott försäkringsskydd har t.ex. inte ansetts tillräckligt för att säga att 

situationen varit självförvållad och därmed inte berättiga till bistånd. En enskild kan 

också t.ex. under inflytande av alkohol eller andra berusningsmedel hamna i situationer 

som innebär särskilda risker där det kan hävdas att situationen är självförvållad men där 

det ändå kan vara svårt att upprätthålla principen och inte ge bistånd.  Likaså kan det 

vara svårt att med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet avslå en begäran om 

bistånd till en person som tidigare erhållit bistånd men som på grund av ekonomiska 

problem inte betalat igen detta. Det måste enligt vägledningarna alltid vara en samlad 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om bistånd ska ges.  

 

Av 2 § Regeringskansliets föreskrifter om konsulärt ekonomiskt bistånd (UF 2003:10) 

följer att bistånd inte får lämnas till enskilda som befinner sig i Danmark, Finland, 

Island eller Norge. Inte heller om sökanden befinner sig i ett land till vilket sökanden 

har en stark anknytning, t.ex. i ett land från vilket han relativt nyligen emigrerat och där 
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han alltjämt har god kontakt med vänner och anhöriga. I dessa fall får bistånd beviljas 

endast om det föreligger särskilda skäl. 

 

En särskild fråga som aktualiserats under senare år är hur bistånd ska kunna ges till 

personer (främst kvinnor och barn) – svenska medborgare som antingen själva har 

utländskt ursprung eller har familjemedlemmar med utländskt ursprung, eller utländska 

kvinnor och barn med uppehållstillstånd i Sverige - som oförvållat försätts i svåra 

situationer sedan de rest eller av familjen tvingats resa tillbaka till sina hemländer och 

därifrån vill återvända till Sverige.  Det kan röra sig om kvinnor som av den i Sverige 

bosatte mannen hindras resa tillbaka till Sverige efter ett besök i hemlandet, om kvinnor 

- ibland minderåriga - som tvingats resa till hemlandet för att ingå s.k. tvångsäktenskap 

eller om barn som mot sin vilja tvingats tillbaka till sitt ursprungsland för att uppfostras 

av familjen i hemlandet enligt det landets traditioner.   Personer i dessa situationer kan 

väl vara i behov av konsulär hjälp från berörd utlandsmyndighet men det kan här vara 

komplicerat att tillämpa lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd utan att komma i 

konflikt med Wienkonventionen.  Ett sådant bistånd kan i vissa fall komma i konflikt 

med gällande nationell familjerättslig lagstiftning.  Särskilt i situationer där den 

biståndssökande har medborgarskap också i det gamla hemlandet kan situationen bli 

problematisk.   I en del fall beviljar kommunen på den enskildes hemort i Sverige 

bistånd grundat på Socialtjänstlagens bestämmelser, t.ex. för att bekosta en flygbiljett 

tillbaka till Sverige. Utlandsmyndighetens uppgift kan då inskränka sig till att vid behov 

agera kontaktperson mellan de lokala sociala myndigheterna i Sverige och den enskilde.  

(Se vidare om detta i Utrikesdepartementets vägledning gällande nödställda som av 

hedersskäl eller familjekonflikt kvarhålls utomlands av nära anhörig, PM 2104-02-28). 

 

2.1.4. Bistånd till frihetsberövade 
 

Konsulärt ekonomiskt bistånd kan också ges till den som frihetsberövats eller sannolikt 

kan komma att frihetsberövas genom beslut av domstol eller annan myndighet.  

Biståndet kan då täcka kostnader för juridiskt biträde, tolk m.m. Bistånd till 

frihetsberövade ska dock ges endast om den frihetsberövade av särskild anledning har 

behov av sådant bistånd.  Enligt förarbetena till 2003 års lag (prop. 2002/03:69 sid. 53) 

bör därvid beaktas om man kan förvänta sig en mycket allvarlig påföljd för brottet, om 
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den misstänkte är minderårig eller psykiskt sjuk, om den misstänkte nekas rätt till 

offentlig försvarare, eller om det rättsskydd han/hon erbjuds inte framstår som 

godtagbart.  Bistånd kan komma ifråga också när frihetsberövandet inte grundas på 

misstanke om brott, t.ex. vid omhändertagande för psykiatrisk vård eller nykterhetsvård.  

Kravet på att det skall finnas särskild anledning för att ge bistånd till frihetsberövade 

upprätthålls strikt och utgångspunkten är att det rättsskydd som kan tillhandahållas i det 

berörda landet i första hand ska användas. Krav kan inte ställas på att det rättsskydd som 

kan komma ifråga i Sverige också ska kunna uppnås vid händelser under en 

utlandsvistelse.  Detta leder till att ansökningar om bistånd åt frihetsberövade ofta 

avslås. I de fall bistånd beviljas ersätts kostnaden för en eventuell privat försvarare och 

dennes utlägg direkt av utlandsmyndigheten som ersätts av Regeringskansliet/UD för 

kostnaden som i andra fall där utbetalning skett i ett konsulärt ärende.   Biståndet 

omfattar det ordinarie rättegångsförfarandet inklusive eventuella överklaganden, men 

inte en extra ordinär process som resning eller ny rättegång. 

 

Ekonomiskt bistånd till en frihetsberövad kan också ges för kostförstärkning m.m. om 

det finns behov därav och behovet inte kan tillgodoses på annat vis. Detta får ordnas av 

utlandsmyndigheten med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt.   I biståndsuppgiften 

ligger också att vid behov besöka en frihetsberövad. Hur ofta detta kan ske avgörs från 

fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I många fall kan besök 

inte ordnas mer än vid ett par tillfällen per år. I en del fall bevakas pågående rättegångar 

av personal från utlandsmyndigheten.  Omständigheterna i det enskilda fallet avgör i 

vilken utsträckning en sådan bevakning kan äga rum. 

 

Av Regeringskansliets föreskrifter om konsulärt ekonomiskt bistånd m.m. (UF 2003:10) 

följer att utlandsmyndigheten ska inhämta yttrande i ärendet från Regeringskansliet 

innan beslut fattas i fråga om bistånd till frihetsberövade. 

 

2.1.5. Bistånd för avliden 
 

Bistånd kan i vissa fall ges för avliden person, i första hand för att bekosta begravning 

utomlands. Transport av den avlidnes kropp till Sverige ersätts inte.  Av 3 § 

Regeringskansliets föreskrifter om konsulärt ekonomiskt bistånd (UF 2003:10) följer att 
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endast kostnaden för billigaste värdiga lokala begravning där dödsfallet inträffade 

ersätts. 

 

Förutsättningarna för att bistånd ska ges är i princip desamma som de som gäller för 

nödställda.  När det gäller avlidna kan det dock vara särskilt komplicerat att utreda om 

ekonomiskt bistånd kan ordnas på annat vis för att organisera och bekosta begravning 

alternativt hemtransport av kroppen. Det kan innan dödsfallet registrerats i Sverige 

finnas oklarheter om den avlidnes privatekonomi och om vilka efterlevande som ingår i 

den avlidnes dödsbo. Saken kompliceras av att det i flera länder ställs krav på att 

jordfästning ska ske inom betydligt kortare tidsrymder än vad som är vanligt i Sverige. 

(Se vidare om detta i Utrikesdepartementets vägledning om dödsfall i utlandet, PM 

2015-03-03). 

 

Bistånd för en avliden person lämnas enligt de instruktioner som ges av 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, UF 1987:12, 2 §). Dödsboet är 

återbetalningsskyldigt för kostnaden för det bistånd som lämnats för en avliden person.   

 

2.1.6. Bistånd till brottsoffer 
 

Konsulärt ekonomiskt bistånd kan också ges till den som utsatts för våldsbrott i utlandet 

för att täcka motsvarande kostnader som uppstår ”i anslutning till brottet”.  Det blir 

således inte fråga om att ge bistånd t.ex. för rättsligt biträde under en senare rättegång 

eller motsvarande. I de fall det finns behov av rättsligt eller annat stöd i detta skede blir 

det inte en fråga för det konsulära biståndet. Den som utsatts för sexualbrott utomlands 

kan dock i stället erhålla rättshjälp enligt Rättshjälpslagen (1996:1619).  
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3. Övriga delar av det konsulära regelverket 
 

För en övergripande förståelse av hur det konsulära regelverket fungerar, följer här en 

kortare redogörelse för de delar av regelverket som inte berör den praktiska 

ärendehanteringen. Här nämns också något om hanteringen av kris- och 

katastrofsituationer. 

 

3.1. Beslut, återbetalning och överklagande 
 

Beslut om konsulärt ekonomiskt bistånd fattas i princip självständigt av 

utlandsmyndigheterna och på myndighetens eget ansvar. Som regel skall myndighetens 

beslut dock föregås av samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), se 5 – 7 

§§ Regeringskansliets föreskrifter om konsulärt ekonomiskt bistånd (UF 2003:10). 

Härav framgår att beslut om bistånd till nödställda får fattas utan att yttrande inhämtats 

endast om biståndet avser nödvändiga kostnader för billigast möjliga hemresa till 

Sverige, om nödsituationen är fullständigt klarlagd, att det inte är fråga om bistånd i de 

nordiska länderna eller i land till vilket den enskilde har stark anknytning, att den 

sökande inte häftar i skuld för tidigare lämnat bistånd eller har missbrukat 

biståndsrätten.  I brådskade fall får också, utan samråd med Regeringskansliet, garanti 

ställas för betalning av sjukvårdskostnader för svensk medborgare eller i Sverige bosatta 

flyktingar eller statslösa. I praktiken sker dock samråd med Regeringskansliet/UD:s 

konsulära enhet eller inhämtas yttrande i så gott som samtliga fall där en fråga om 

konsulärt ekonomiskt bistånd aktualiseras.  

  

Huvudregeln är att erhållet bistånd ska återbetalas till staten. För bistånd som getts till 

underårig blir också vårdnadshavaren återbetalningsskyldig.  Bistånd till brottsmisstänkt 

skall dock återbetalas endast om den misstänkte döms för brottet. Vid frikännande ska 

biståndet återbetalas endast om det finns särskilda skäl.  Bistånd som getts till 

brottsoffer ska återbetalas endast om det finns särskilda skäl för det. 

 

Återbetalningsskyldigheten får jämkas eller helt efterges om det finns särskilda skäl 

med hänsyn till den betalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden.  
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Frågor om återbetalning av bistånd prövas av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).  

Den som är återbetalningsskyldig för bistånd som ej avser hjälp åt frihetsberövade eller 

brottsoffer skall också betala en avgift för biståndet. 

 

Belopp som inte återbetalas ska lämnas för indrivning enligt bestämmelserna i lagen 

(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet av indrivning sker 

enligt Utsökningsbalkens bestämmelser.   

 

En utlandsmyndighets beslut i ett biståndsärende liksom regeringskansliets beslut i 

ärenden om återbetalningsskyldighet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Den utpekade domstolen är förvaltningsrätten i Göteborg. 

 

3.5. Bistånd vid kris- och katastrofsituationer 
 

I juni 2010 antogs en ny lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser. Enligt denna lag 

ska staten genomföra en konsulär katastrofinsats för att bistå enskilda när många 

människor med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller en katastrof utomlands 

och behoven av evakuering och andra åtgärder med hänsyn till händelsens karaktär, 

följder och omständigheterna i övrigt inte kan tillgodoses på annat sätt. I 3 § i lagen 

anges uttömande vilka som kan komma ifråga för en sådan insats. Personkretsen är vad 

gäller svenska medborgare och deras utländska familjemedlemmar inte kopplad till ett 

bosättningskrav på samma sätt som i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd 

och blir därför något vidare än i den lagen. En katastrofinsats kan alltså omfatta svenska 

medborgare och deras utländska familjemedlemmar, i Sverige bosatta utlänningar, 

medborgare i de nordiska länderna samt deras familjemedlemmar samt medlemmar i 

länderna inom Europeiska unionen.  

 

Lagen skrevs mot bakgrund av erfarenheterna från flodvågskatastrofen i Asien 2004 och 

Libanonkrisen 2006. Av lagens förarbeten (prop. 2009/10:98 sid 22 ff.) framgår att en 

katastrofinsats är en extraordinär åtgärd.  Beslut om genomförande av en konsulär 

katastrofinsats enligt lagen fattas av regeringen. I förarbetena betonas vidare att också i 

en kris- eller katastrofsituation så har den enskilde ett grundläggande ansvar för sin 

vistelse utomlands. Statens ansvar är sekundärt och kompletterar övriga aktörers 
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insatser, däribland reseföretag, försäkringsbolag samt myndigheterna i det drabbade 

landet. Den som omfattas av en katastrofinsats är skyldig att ersätta staten för de 

kostnader som uppstått för transport eller för hälso- och sjukvård som getts. Möjlighet 

finns till jämkning av återbetalningsskyldigheten. 

 

Hitintills har regeringen dock inte i något fall funnit skäl att tillämpa lagen och fatta 

beslut om konsulär katastrofinsats.  Sedan lagen trädde i kraft år 2010 har dock 

evakueringar från krisområden genomförts i mindre omfattning vid några tillfällen utan 

att situationen bedömts så allvarlig att det ansetts finnas förutsättningar att tillämpa 

katastroflagen.   
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4. Det konsulära biståndet i en internationell kontext 
 

Konsulära frågor rör inte bara förhållandet mellan stat och medborgare, utan också 

mellan stater och i viss mån även mellan en stat och andra staters medborgare. En 

kortare överblick över vad folkrätten föreskriver, vilka skyldigheter Sverige har mot 

invånare i några andra stater samt vilken reglering som finns i vissa andra EU-länder, 

följer nedan för att sätta det svenska systemet i in internationell kontext, till vilket vi ska 

återkomma i den sammanfattande analysen och slutsatserna. 

 

4.1. Den folkrättsliga regleringen 
 

I Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963, vilken ratificerades av 

Sverige den 25 januari 1974, (SÖ 1974:10-12) regleras det internationella samarbetet på 

det konsulära området.  Detta går långt tillbaka i tiden och har sin grund i 

sedvanerättsliga principer. Enligt dessa anses staterna ha en rätt att vid behov ge skydd 

åt sina medborgare i utlandet på olika vis (ius protectionis). 

 

I Wienkonventionens artikel 5 beskrivs de konsulära uppgifterna närmare. Dessa anges 

bestå bland annat i  

 - att skydda den sändande statens och dess medborgares – både fysiska och juridiska 

personers – intressen i den mottagande staten inom av folkrätten medgivna gränser,  

- att lämna hjälp och bistånd åt den sändande statens medborgare, både fysiska och 

juridiska personer,  

- att bevaka den sändande statens medborgares intressen - både fysiska och juridiska 

personer -  i avlidna personers kvarlåtenskap i den mottagande staten i enlighet med 

gällande lagar och förordningar i denna stat,  

- att inom ramen för gällande lagar och förordningar i den mottagande staten bevaka 

underårigas och omyndigas intressen när de är medborgare i den sändande staten, 

särskilt i de fall där anordnande av förmynderskap är påkallat för dem,      

- att representera eller anordna lämplig representation för medborgare i den sändande 

staten inför domstolar eller andra myndigheter i den mottagande staten till skydd för 

sådana medborgares intressen när de inte kan själva kan bevaka sina intressen, 
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- att delge domstolshandlingar eller andra handlingar eller verkställa bevisupptagning åt 

domstol i den sändande staten. 

 

I det konsulära uppdraget ingår även (artikel 36) rätt att besöka det egna landets 

medborgare som blivit berövade sin frihet som anhållna eller häktade och ombesörja att 

han/hon får rättsligt biträde. Besöksrätten gäller också den som är intagen i fängelse för 

verkställighet av en dom. 

 

 Av konventionen framgår även att en stat får fullgöra konsulära uppgifter för en tredje 

stats räkning om den mottagande staten inte motsätter sig det. Wienkonventionen 

fastställer dock endast de rättigheter och skyldigheter som de inblandade staterna har 

gentemot varandra på det konsulära området, inte de skyldigheter som en stat kan ha 

vad gäller att ge konsulärt skydd åt sina egna medborgare. Dessa skyldigheter läggs fast 

i nationell lag och praxis och i andra regelverk.  Någon allmänt erkänt rätt till vare sig 

konsulärt skydd eller för den delen konsulärt ekonomiskt bistånd finns alltså inte. 

 

4.2. Bistånd till nordiska medborgare 
 

Enligt 15 § IFUR ska bistånd också lämnas till medborgare i Island och Norge. Att 

bistånd ska lämnas till de nordiska länderna följer redan av artikel 34 i den nordiska 

samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962 mellan de nordiska länderna (SÖ 

1962:14 och 1974:31). Detta har uppenbarligen inte bedömts nödvändigt att ta med i 

själva lagen. Närmare föreskrifter om biståndet till medborgare i Island och Norge finns 

i Regeringskansliets föreskrifter om bistånd till medborgare i Island och Norge (UF 

2000:7). Här regleras förutsättningarna för när bistånd ska ges, biståndets omfattning 

och förfarandet vid hanteringen av ett sådant biståndsärende.  

Återbetalningsskyldigheten för den som kommer i åtnjutande av bistånd regleras här 

genom att den biståndsansökande ska underteckna en särskild skuldförbindelse som 

säkerställer statens fordran i biståndsärendet.  Medborgare i Danmark och Finland 

omfattas numera av det skydd som ges inom ramen för de överenskommelser som 

träffats inom Europeiska unionen (se nedan). 
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4.3. Bistånd till medborgare i länderna i den europeiska unionen och Schweiz. 
 

Rätten till bistånd för medborgare i medlemsstaterna i den europeiska unionen och i 

Schweiz regleras som nämnts ovan i 5 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt 

bistånd. För medborgare i medlemsstaterna i den Europeiska unionen finns också 

särskilda föreskrifter, Utrikesdepartementets föreskrifter om bistånd åt medborgare i 

medlemsstaterna i Europeiska unionen (UF:1996:9). Här anges förutsättningarna för när 

bistånd kan ges liksom dess omfattning.  För att bistånd ska kunna ges krävs att 

sökanden kan styrka att han/hon är medborgare i ett medlemsland i den Europeiska 

unionen.  Vidare är en förutsättning att den biståndssökandes hemland saknar fast 

representation eller behörig konsul i det land där biståndsbehovet uppstått. 

Biståndskyldigheten är specificerad till fem områden, bistånd i samband med dödsfall, 

bistånd i samband med allvarlig olyckshändelse eller sjukdom, bistånd i samband med 

gripande eller anhållande, bistånd till offer för våldsbrott, hjälp till hemsändning av 

nödställda.  Innan bistånd ges ska tillstånd ha inhämtats från det land där den sökande är 

medborgare såvida det inter föreligger synnerliga skäl att ändå ge det begärda biståndet. 

Sökanden ska förbinda sig att till sitt hemland återbetala samtliga kostnader som 

biståndet medfört.    Skyldigheten att lämna bistånd till medborgare i medlemsstaterna i 

den Europeiska unionen lades fast genom Rådets beslut den 19 december 1995 (EUF-

fördraget) och vad gäller Schweiz genom den särskilda överenskommelse från 1998 

som träffats mellan den Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz 

om fri rörlighet för personer.  Det konsulära skyddet ska ges på samma villkor som 

gäller för det biståndsgivande landets egna medborgare.  Detta framgår också av artikel 

23 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt samt det nyligen antagna Rådets 

direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder 

för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i 

tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG. Bestämmelsen i lagens 5 § synes 

dock närmast baserad på de sociala förmåner som följer av unionsrätten och inom EES-

området.   

 

4.4. Regleringen av det konsulära skyddet i några andra stater. 
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Flera länder saknar helt lagstiftning om konsulärt skydd. Dit hör Norge, Danmark, 

Storbritannien, m.fl. Här hanteras den konsulära uppgiften istället i enlighet med interna 

regelverk och den praxis som successivt vuxit fram vilket ger staten ett brett 

diskretionärt utrymme på det konsulära området. 

 

I Finland finns en särskild lag om vad som där benämns som ”konsulära tjänster” 

(Lagen 498/1999 om konsulära tjänster).  I lagen (1 §) definieras de konsulära 

uppgifterna i enlighet med vad som anges i artikel 5 i Wienkonventionen om konsulära 

förbindelser.  Lagen är inte utformad som en rätt för den enskilda att komma i 

åtnjutande av en konsulär tjänst. Detta kommer till tydligt uttryck i det förslag till 

ändring i lagen som nyligen tagits fram där det anges att ”Konsulära tjänster enligt 

denna lag kan tillhandahållas finska sammanslutningar och finska medborgare eller 

sådana i Finland stadigvarande bosatta utlänningar som har rätt att eller har beviljats 

tillstånd att permanent eller i motsvarande syfte vistas eller arbetar i Finland ” (RP 

102/2014 s 19). 

 

Till personkretsen som kan komma ifråga för en konsulär tjänst hör därutöver nordiska 

medborgare enligt artikel 34 i den nordiska samarbetsöverenskommelsen från 1962 (se 

ovan) samt medborgare inom den europeiska unionen enligt artikel 20.2 c i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt. Vidare kan vissa konsulära tjänster 

tillhandahållas också andra utlänningar och företag om det finns särskilda skäl. 

Ekonomiskt bistånd kan utgå till den som är nödställd, men erhållet ekonomiskt bistånd 

ska alltid återbetalas. Bistånd får vägras bl.a. om sökanden lämnat oriktiga uppgifter 

eller underlåtit att återbetala tidigare erhållet bistånd. Lagen upptar också särskilda 

regler för krigs- och katastrofsituationer, istället för att som på svenskt vis reglera detta i 

en separat lag. 

 

I Tyskland regleras den konsulära uppgiften i en särskild lag från 1974 (Gesetz über die 

Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse). Den konsulära uppgiften ska utföras 

med de begränsningar som följer av Wienkonventionen om konsulära förbindelser. Med 

den begränsningen ska konsulära tjänstemän bistå tyska medborgare i nöd om 

situationen inte kan lösas på annat vis. Det konsulära uppdraget är alltså subsidiärt till 

andra åtgärder.  Hjälp ska ges till tyska medborgare men inte till sådana som är 
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stadigvarande bosatta i eller är medborgare också i det land där hjälpbehovet uppstår om 

detta inte bedöms nödvändigt med hänsyn till omständigheterna. Hjälp kan också ges 

till en tysk medborgares familjemedlemmar även om dessa inte är tyska medborgare om 

de lever tillsammans i samma hushåll eller under lång tid har gjort detta.   Omfattningen 

av hjälpen beror på förhållandena i landet i fråga med beaktande av den 

hjälpbehövandes grundlägganded behov. Hjälpen innefattar främst hemresa, men kan 

också avse rättsligt bistånd för frihetsberövade och fängelseintagna.   .  Den 

hjälpbehövande är vidare återbetalningsskyldig för de kostnader som uppkommit å 

hennes/hans vägnar.  Återbetalningsskyldigheten åvilar också underhållsskyldiga 

släktingar och i förekommande fall efterlevande i förhållande till dessas 

betalningsförmåga. Hjälp kan vägras om den hjälpbehövande tidigare missbrukat 

bistånd om det inte finns risk att en sådan vägran medför fara för dennes liv och hälsa. 

Lagen innehåller vidare särskilda regler för hanteringen vid krig och naturkatastrofer, 

precis som i den finska regleringen.  Också här gäller återbetalningsskyldighet, men den 

kan efterges beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.  Lagen anger också 

flera andra konsulära uppgifter som åvilar tyska utlandsmyndigheter såsom främjande, 

handläggning av medborgarskaps- och pass- och viseringsärenden, familjerättsliga 

ärenden, boutrednings- och testamentsärenden, utfärdande av vittnesattester, 

legaliseringsärendet, rätt att föra nödvändiga personregister etc, alltså sådant som man 

för svensk del valt att låta utrikesrepresentationen i hög grad reglera på egen hand.
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5. Rättspraxis 
 

I det följande redovisas avgöranden från Förvaltningsrätten i Göteborg, där denna 

behandlat överklaganden av utlandsmyndigheters beslut rörande ansökningar om 

konsulärt ekonomiskt bistånd. Det är alltså, som berörts ovan, denna domstol som är 

utpekad första instans för sådana överklaganden. I avsaknad av prejudicerande 

avgöranden från högsta instans, är detta den domstolspraxis som finns att tillgå v.g. 

ärenden om konsulärt ekonomiskt bistånd. Som resonerats kring i metodavsnittet, kan 

avgörandena dock inte betraktas som några rättskällor i egentlig mening och därmed 

inte läggas till grund för några uttalanden om gällande rätt de lege lata. Dock tjänar de 

som empirisk grund, tillsammans med den tidigare redogörelsen över 

utrikesförvaltningens egen praxis, för en närmare diskussion kring vad som kan sägas 

vara gällande rätt ”i faktisk mening”, till vilket vi ska återkomma i den avslutande 

sammanfattningen/analysen. 

 

5.1. Mål nr 14973-10 – fråga om bistånd till brottsoffer som ansetts vara utflyttad 
 

Rättsfallet rörde en person som i mars 2007 utsatts för ett väpnat rån i sin familjs bostad 

i Islamabad. Hen ansökte om konsulärt ekonomiskt bistånd hos svenska ambassaden i 

Islamabad i augusti 2010, med hänvisning till det inträffade samt att hen vid tillfället för 

ansökan nu stod utan anställning och därmed inte själv hade möjlighet att bekosta den 

fortsatta rättsprocessen. Ambassaden, med stöd av yttrande från UD, avslog dock 

ansökan. Man ansåg det inte utrett att sökanden, trots sin förlorade anställning, inte 

kunde bekosta den fortsatta processen själv, att ansökan vidare inte gjorts i anslutning 

till själva brottet utan gällde fortsatt förhandling i överinstans och att det därmed inte 

förelåg de särskilda skäl som krävs enligt 8§ lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. 

 

Sökanden invände i sitt överklagande till förvaltningsrätten att hen inte var att som 

utflyttad utan endast tillfälligt bodde i Pakistan, till stor del p.g.a. den pågående 

rättsprocessen. Hen var i vart fall inte utflyttad vid tillfället för det brott som processen 

gällde och som var grunden för ansökan om ekonomiskt bistånd. Skulle hen vara att 

anse som utflyttad var ändå omständigheterna i övrigt, d.v.s. brottets grova art samt det 
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faktum att hen nu stod utan medel att själv bekosta processen, att anse som de särskilda 

skäl som berättigade konsulärt ekonomiskt bistånd även till utflyttade personer. 

 

Domstolen konstaterade följande:  

 

”Av 3 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd framgår att sådant bistånd kan 

lämnas till svenska medborgare som är bosatta i Sverige och flyktingar och 

statslösa personer som är bosatta i Sverige. 

 

Enligt 4 § samma lag kan konsulärt bistånd bl.a. även lämnas till en svensk 

medborgare som inte är bosatt i Sverige om det finns särskilda skäl. Av 8 § 

samma lag får konsulärt ekonomiskt bistånd lämnas till den som i utlandet har 

blivit utsatt för våldsbrott och avse kostnad i anslutning till brottet för utredning, 

bevisning, juridiskt biträde och tolk som den drabbade behöver för att kunna ta till 

vara sin rätt. 

 

Av 2 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd framgår att frågan om någon är 

bosatt i Sverige ska avgöras enligt bestämmelserna om bosättning i Sverige i 2 

kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Av 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen 

framgår att en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt 

egentliga hemvist här i landet. En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska 

fortfarande anses vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. 

 

I förarbetena (prop. 2002/03:69, s. 37 och 50-52) till lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd uttalas bl.a. följande. Bosättningsprincipen innebär att 

svenskar som har flyttat från Sverige i princip är avskurna från rätten till konsulärt 

ekonomiskt bistånd. Undantag från huvudregeln om bosättning i Sverige bör 

kunna göras i särskilda fall om det finns tillräckligt starka skäl som motiverar 

detta. Huvudsyftet med det s.k. tillfälliga ekonomiska biståndet är att göra det 

möjligt för en svensk medborgare – eller en flykting eller en statslös person – som 

är bosatt i Sverige att återvända hit efter en tillfällig utlandsvistelse. Det innebär 

att sådant bistånd normalt inte är aktuellt för någon som inte är bosatt här. Det kan 

dock undantagsvis finnas fall där omständigheterna är sådana att bistånd bör 
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kunna lämnas även till en svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige. Bistånd 

bör således kunna ges för resa till Sverige (repatriering) i synnerligen ömmande 

fall för en utflyttad person som saknar möjlighet att klara sig på egen hand i det 

land där han eller hon vistas, t.ex. den som är dement eller svårt psykiskt sjuk och 

inte talar landets språk, med följd att ändamålsenlig vård eller omvårdnad inte kan 

erhållas.  

 

Bistånd bör också undantagsvis kunna ges för sjukvård utomlands till någon som 

är utflyttad, om vård inte går att få på annat sätt i vistelselandet, sjukdomen är 

livshotande och ingen annan hjälp går att få mot sjukdomen. För att rätt till 

ekonomiskt bistånd ska föreligga måste sökanden ha råkat i nöd eller annan 

svårighet. Det förutsätts att det rör sig om en allvarlig belägenhet. Denna kan bero 

på sjukdom, olycksfall, brott eller någon annan liknande omständighet av akut 

natur. Det inträffade ska i princip vara både oförutsett och icke självförvållat. Det 

ska vara skäligt att bistånd lämnas och rätten till bistånd förutsätter även att 

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.” 

 

Domstolen ansåg det allt sammantaget inte vara skäligt att tillerkänna sökanden 

konsulärt ekonomiskt bistånd då kraven på särskilda skäl för utflyttade inte uppfylldes. 

Vid bedömningen av huruvida sökanden var utflyttad eller inte valde man alltså, liksom 

ambassaden, att utgå från ansöknings- och inte olyckstillfället. Något resonemang 

fördes dock inte kring grunderna för villkoren i 8§ om bistånd till brottsoffer, utan 

argumentationen fördes endast utifrån de allmänna grunderna för konsulärt ekonomiskt 

bistånd och huvudprincipen att detta primärt är ämnat för repatriering som inte kan 

bekostas på annat sätt. Enbart det faktum att sökanden inte längre kunde bekosta den 

fortsatta domstolsprocessen på egen hand ansågs inte förslå för att bevilja bistånd och 

överklagandet avslogs därmed. 

 

5.2. Mål nr 11029-10 – fråga om konsulärt ekonomiskt bistånd till sjukdomsdrabbad 

som ansetts vara utflyttad 
 

Rättsfallet rörde en svensk medborgare som hos Sveriges ambassad i Kinshasa ansökte 

om konsulärt ekonomiskt bistånd till hemresa och hyreskostnad för bostad i Sverige. 
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Grunden för detta vara att sökanden drabbats av en sjukdom som hen inte kunde få vård 

för i Kongo. Sökanden hade heller ingen möjlighet att återvända till Sverige, då de enda 

tillgångar hen hade var fastigheter i Kongo som för tillfället inte gick att avyttra. De 

medel som hen haft i övrigt hade gått åt för att bekosta läkarvård på plats, som hade 

visat sig inte vara adekvat. Ambassaden avslog, med stöd av yttrande från 

Utrikesdepartementet, ansökan med motiveringen att sökanden dels befunnit sig i 

Kongo i sju månader och innan dess varit bosatt i Storbritannien i ca fem år. Hen var 

därmed att betrakta som utflyttad och några särskilda skäl att ändå bevilja hen bistånd 

som krävdes enligt 4 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd förelåg inte. 

 

Vad som var tvistigt i målet var huruvida sjukdom som den sökande led av var 

livshotande eller inte. Domstolen ansåg att ett sådant tillstånd förvisso hade kunnat 

utgöra ett sådant särskilt skäl som omnämns i 4 § lagen om konsulärt ekonomiskt 

bistånd, men att den sökande inte på ett tillfredställande sätt hade kunnat visa att 

sjukdomen faktiskt var livshotande. Överklagandet avslogs därmed. 

 

5.3. Mål nr 16460-10 – fråga om tolkningen av särskilda skäl för utflyttad och 

hänsynstagande till skälen för utflyttningen 
 

Rättsfallet rörde en person som var både svensk och thailändsk medborgare och som 

rest till Thailand för att ta hand om en sjuk, äldre släkting. Omhändertagandet hade, 

åtminstone enligt den sökandes förmenande, inte kunnat upphöra och hen hade därmed 

nödgats vara kvar i landet i ett drygt år, till dess att släktingen avled. Sökanden hade då 

inga medel för att själv ta sig hem till Sverige, ingen bostad eller uppehälle i Thailand 

och hade dessutom av thailändska myndigheter belagts med böter för s.k. ”overstay”, 

dvs att hen kvarstannat i landet längre än vad den utfärdade viseringen tillät. Sökanden 

vände sig då till Sveriges ambassad i Bangkok med en ansökan om konsulärt 

ekonomiskt bistånd för hemresa till Sverige samt för att kunna betala bötesbeloppen och 

tillåtas utresa ur Thailand. Ambassaden avslog dock ansökan med hänvisning till att den 

sökande var att anse som utflyttad och att några särskilda skäl att bevilja bistånd inte 

förelåg. 
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Domstolen tog i sitt avgörande också avstamp i 2, 3 och 4 §§ i lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd och konstaterade följande: 

 

”Av 3 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd framgår att sådant bistånd kan 

lämnas till svenska medborgare som är bosatta i Sverige och flyktingar och 

statslösa personer som är bosatta i Sverige. Enligt 4 § samma lag kan konsulärt 

bistånd bl.a. även lämnas till en svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige 

om det finns särskilda skäl. 

 

Av 2 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd framgår att frågan om någon är 

bosatt i Sverige ska avgöras enligt bestämmelserna om bosättning i Sverige i 2 

kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Av 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen 

framgår att en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt 

egentliga hemvist här i landet. En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska 

fortfarande anses vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år.” 

 

Domstolen tog sedan fasta på det som skrivits i förarbetena (prop. 2002/03:69, s 52) om 

de särskilda skälen för konsulärt ekonomiskt bistånd till utflyttade personer, nämligen 

att ”[b]istånd bör således kunna ges för resa till Sverige (repatriering) i synnerligen 

ömmande fall för en utflyttad person som saknar möjlighet att klara sig på egen hand i 

det land där han eller hon vistas, t.ex. den som är dement eller svårt psykiskt sjuk och 

inte talar landets språk.” Med ledning av detta slöt sig domstolen till att sökanden inte 

var att anse som bosatt i Sverige och man delade vidare ambassadens bedömning att det 

som den sökande anfört inte kunde anses utgöra sådana särskilda skäl som krävdes för 

att hen ände skulle kunna vara berättigad till bistånd. Överklagandet avslogs därmed. 

Domstolens bedömning påverkades således inte av det faktum att den sökandes långa 

vistelse i Thailand (åtminstone enligt dennes egen utsago, vilken inte hade bestridits) 

varit betingad av den äldre släktingens hälsotillstånd och behov av omvårdnad. Att den 

sökande därmed sett sig nödgad att kvarstanna längre än vad hen från början avsett var 

inte tillräckligt för att påverka bosättningspresumtionen i en mer positiv riktning, eller 

för den delen ett tillräckligt ”särskilt skäl” för att bistånd ändå hade kunnat beviljas i 

enlighet med 4 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. 
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5.4. Mål nr 19412-10 – fråga om skälighet för konsulärt ekonomiskt bistånd och 

sökandens eget ansvar för att undvika den uppkomna situationen 
 

Målet rörde en svensk medborgare som rest till Tunisien för att bedriva en rättsprocess. 

Resan var inte tänkt att vara längre än en vecka, men p.g.a. matförgiftning och 

påföljande sjukhusvistelse kunde hen inte utnyttja sin hemresebiljett, vilken inte var 

ombokningsbar. Vidare visade sig den försäkring som sökanden tagit via researrangören 

inte täcka den uppkomna situationen och hen blev därför tvungen att, utöver sin 

pension, låna pengar från bekanta i Sverige för att betala sjukvård och mediciner samt 

advokatkostnader för den fortsatta rättsprocessen. Sökanden vände sig till sin bank för 

att ansöka om en tillfällig kredit, men då banken begärde en ansökan i original via 

vanlig post, vilket sökanden inte bedömde det finnas tid till, vände hen sig istället till 

det svenska konsulatet i Tunis med en ansökan om konsulärt ekonomiskt bistånd för att 

kunna betala sin hotellskuld, advokatkostnader, mediciner och returbiljett. 

 

Svenska ambassaden i Tunis p.t. Stockholm (ackrediterad från Stockholm och 

Utrikesdepartementets kansli för Stockholmsbaserade sändebud, UD-KSS) avslog 

ansökan med motiveringen att sökanden haft möjlighet att använda den 

pensionsutbetalning som hen fått efter sjukhusvistelsen och den missade hemresan till 

att köpa en ny hemresebiljett, istället för att fortsätta bedriva en domstolsprocess. Det 

hade inte förelegat vare sig några formella eller praktiska hinder mot att resa hem, 

varför den situation som sökanden nu befann sig i till stor del var självförvållad och det 

därmed inte var skäligt att bevilja något konsulärt ekonomiskt bistånd. Mot detta 

anförde sökanden i sin överklagan att kvarstannandet inte hade varit ett eget val, utan 

berott på att käranden i den domstolsprocess hen drev inte hade infunnit sig till 

huvudförhandlingen, varför den skjutits till ett senare datum. Att så var fallet var 

ostridigt i målet. Sökanden anförde vidare att hen nu var i akut behov av att resa hem för 

att få tillgång till sin cancermedicin, utan vilken han befann sig i en livshotande 

situation. Den läkare i Sverige som skrivit ut medicinen uppgav dock (till UD) att 

medicinen inte var att betrakta som livsnödvändig. 
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Domstolen konstaterade inledningsvis att sökanden kunde vara berättigad till bistånd i 

enlighet med 3 och 6 §§ lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. man sökte därefter 

ledning i förarbetena (prop 2002/02:69 s. 39 f. och 51 f.), vilka anger följande: 

 

”Som generella förutsättningar för att konsulärt ekonomiskt bistånd ska kunna 

lämnas bör principiellt gälla att den biståndssökande har råkat i en nödsituation 

eller annan allvarlig belägenhet i utlandet, att situationen innebär ett akut behov av 

ekonomisk hjälp och att detta hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt av den 

hjälpbehövande eller av någon annan, t.ex. någon med vilken utlandsmyndigheten 

kan förmedla kontakt. Den allvarliga belägenheten kan exempelvis bero på 

sjukdom, olycksfall, brott eller någon annan liknande omständighet av akut natur. 

I princip kan ställas krav på att det inträffade ska vara både oförutsett och icke 

självförvållat. Dessa krav är självklara som utgångspunkter men måste alltid vägas 

mot övriga omständigheter i det enskilda fallet.” 

 

Med utgångspunkt i detta valde domstolen att bygga sitt resonemang kring sökandens 

(åtminstone upplevda) behov av den medicinering som endast fanns att tillgå i Sverige. 

Detta behov till trots hade den sökande valt att kvarstanna i Tunisien i ett läge där hen 

för egna pengar kunde ha rest hem till Sverige. Att sökanden istället spenderat dessa 

pengar på den fortsatta domstolsprocessen gjorde att situationen hen nu hamnat i var att 

anse som självförvållad. Domstolen ansåg det därmed inte som skäligt att bevilja 

konsulärt ekonomiskt bistånd till sökanden och avslog därmed överklagandet. 

 

5.5. Mål nr 5901-11 – fråga om skälighet för konsulärt ekonomiskt bistånd för 

frihetsberövade och huruvida svåra fängelseförhållanden är att anse som särskilda skäl 
 

Ärendet rörde två svenska medborgare som under knappt ett och ett halvt år suttit 

frihetsberövade i Etiopien. De upplevde förhållandena i fängleset som ”enormt 

påfrestande och inhumana” utan tillgång till andra kläder än dem de burit då de greps 

och ohygienisk mat som aldrig varierades. Då en av dem strax innan ansökan opererats 

för gallsten och därmed var i behov av särskild kost, var det senare förhållandet särskilt 

allvarligt. 
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Sveriges ambassad i Addis Abeba avslog dock ansökan, med stöd av yttrande från UD. 

Motiveringen till detta var att sökandena inte efterkommit ambassadens krav på att 

uppge referenter, dvs personer i Sverige som ambassaden/UD kunde vända sig till för 

att efterhöra om de hade möjlighet att bistå sökandena. Utan möjlighet att uttömma 

andra möjligheter till bistånd än konsulärt ekonomiskt bistånd, ansåg sig ambassaden 

heller inte kunna bevilja det senare, med stöd av utrikesförvaltningens egna interna 

vägledning. Dessutom var de båda redan innan gripandet att anse som utflyttade från 

Sverige. Man konstaterade vidare att sökandena till utseendet var välnärda och prydligt 

klädda. 

 

Likt i rättsfallet ovan tog domstolen utgångspunkt i 3 och 6 §§ lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd. Man citerade även samma passage ut förarbetena, dvs prop 

2002/02:69 s. 39 f. och 51 f: 

 

”Som generella förutsättningar för att konsulärt ekonomiskt bistånd ska kunna 

lämnas bör principiellt gälla att den biståndssökande har råkat i en nödsituation 

eller annan allvarlig belägenhet i utlandet, att situationen innebär ett akut behov av 

ekonomisk hjälp och att detta hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt av den 

hjälpbehövande eller av någon annan, t.ex. någon med vilken utlandsmyndigheten 

kan förmedla kontakt. Den allvarliga belägenheten kan exempelvis bero på 

sjukdom, olycksfall, brott eller någon annan liknande omständighet av akut natur. 

I princip kan ställas krav på att det inträffade ska vara både oförutsett och icke 

självförvållat. Dessa krav är självklara som utgångspunkter men måste alltid vägas 

mot övriga omständigheter i det enskilda fallet.” 

 

Domstolen konstaterade sedan att de sökande ”är utflyttade från Sverige och tillhör 

därmed inte den personkrets av primärt konsulärt biståndsberättigade enligt lagen om 

konsulärt ekonomiskt bistånd,” att de ”heller inte lämnat in de uppgifter om referenter i 

Sverige som ambassaden har efterfrågat för att kunna utreda om deras behov kan 

tillgodoses på något annat sätt” och ansåg vidare ”inte heller att det har framkommit 

några särskilda skäl” för att sökandena skulle beviljas bistånd. Domstolen avslog 

därmed överklagandet. 
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Värt att notera i domskälen är att domstolen i detta fall främst resonerade utifrån 6§ och 

förarbetenas resonemang kring denna, varvid man tog fasta på att sökandena försvårat 

utredningen av andra möjligheter att tillgodose hjälpbehovet. Det var således detta, 

snarare än det faktum att sökandena var utflyttade från Sverige och att det därmed 

krävdes ”särskilda skäl” enligt 4§, som lade grunden för domstolens beslut att avslå 

överklagan. 

 

5.6. Mål nr 15444-11, 3307-12 och 8415-13, fråga om bistånd till frihetsberövad för 

rättegångskostnader och skäliga belopp för detta, med hänsyn till straffskalan 
 

Ärendet, som inbegriper flera rättsavgöranden, rörde en svensk medborgare som i 

augusti 2011 frihetsberövades i Indonesien, misstänkt för narkotikabrott, vilket hen 

sedermera också dömdes för. Under processens gång gav hen vid ett flertal tillfällen in 

ansökningar om konsulärt ekonomiskt bistånd hos Sveriges ambassad i Jakarta, av vilka 

tre blev föremål för domstolsprocesser. 

 

I det första målet hos Förvaltningsrätten i Göteborg, 15444-11, hade förundersökningen 

i Indonesien just avslutats och ärendet hade överlämnats till åklagare. Sökanden hade 

försetts med en offentlig försvarare men upplevde inte att denna visade förväntad 

aktivitet, en uppgift som tillstyrktes av ambassaden och som vidare hade generellt stöd i 

UD:s rapport från 2010 om mänskliga rättigheter i Indonesien, i vilken det framhölls att 

det offentliga rättsskyddet var en formell funktion ”utan sådan aktivitet som förknippas 

med ett försvar.” När sökanden ansökte om konsulärt ekonomiskt bistånd för att på egen 

hand anlita en advokat, var behovet av detta i sig inte tvistigt. Ambassaden beviljade 

bistånd för juridiskt biträde om 15.000 USD i enlighet med  7§ 1st  lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd, vilket motsvarade budet från en advokatbyrå som rekommenderats 

av den brittiska ambassaden. Sökanden ville dock anlita en annan, dyrare byrå, vars 

kostnadsuppskattning (vilken utgick från en process i tre instanser) uppgick till 48’000 

USD. Sökanden ansåg därmed inte att de beviljade 15.000 USD räckte till ett fullgott 

försvar och överklagade ambassadens beslut. 

 

I ambassadens yttrande till domstolen motsatte man sig inte i direkt mening sökandens 

yrkanden, men anförde att de höga kostnaderna var hänförliga till främst tillresta vittnen 
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och översättningskostnader. Man poängterade härvidlag att sökanden ”ämnar kalla två 

vittnen från Europa samt att det är stora kostnader involverade i att kalla hit dem för att 

vittna för biljetter, hotell och andra resekostnader. Enligt lagen (2003:491) om konsulärt 

ekonomiskt bistånd får bistånd till frihetsberövade avse kostnad för utredning, 

bevisning, juridiskt biträde och tolk under förundersökning, rättegång eller annat sådant 

förfarande. Förvaltningsrätten torde därmed få pröva huruvida omkostnader för tillresta 

vittnen kan ingå i konsulärt ekonomiskt bistånd. Bilagorna till föreläggandet lägger 

också tonvikt vid behov av översättning av förundersökningsmaterialet. Även på den 

punkten torde rätten få avgöra huruvida översättningskostnader kan ingå i konsulärt 

ekonomiskt bistånd.” 

 

Domstolen yttrade bl.a. följande: 

 

”Enligt 6 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd har den som råkat i 

nöd eller annan svårighet i utlandet och därför behöver ekonomisk hjälp rätt till 

konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och 

det är skäligt att bistånd lämnas. Bistånd lämnas med skäligt belopp för 

nödvändiga kostnader. 

 

Av 7 § samma lag framgår att konsulärt ekonomiskt bistånd åt den som har 

berövats friheten genom beslut av domstol eller annan myndighet i utlandet får 

avse kostnad för utredning, bevisning, juridiskt biträde och tolk under 

förundersökning, rättegång eller annat sådant förfarande, om den frihetsberövade 

av särskild anledning har behov av sådant bistånd. Bistånd som avses i första 

stycket får lämnas även till den som inte är berövad friheten, om förfarandet med 

sannolikhet kan leda till frihetsberövande och det finns särskilda skäl för det. 

 

I förarbetena till lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd uttalas bl.a. följande. 

Rätten till bistånd förutsätter att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, dvs. i 

första hand med den enskildes egna resurser. Bestämmelsen har dessutom som 

utgångspunkt att den enskilde i första hand har att utnyttja de möjligheter till 

rättsskydd som erbjuds i vistelselandet. Ekonomiskt bistånd för rättsskydd ska 

bara lämnas när, och i den utsträckning, det av särskild anledning kan anses 
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föreligga behov av sådant bistånd. De aktuella fallen blir alltså de i vilka det finns 

behov av försvarare eller annat rättsskydd men vistelselandets myndigheter 

antingen inte alls tillhandahåller något sådant eller också tillhandahåller något 

som inte uppfyller de krav som är rimliga att ställa i det aktuella fallet. 

Behovsrekvisitet har inte anknutits till någon norm som ”tillfredsställande 

rättsskydd”, och någon direkt jämförelse med svensk standard i motsvarande 

situationer avses inte. Frågan ska avgöras genom en helhetsbedömning med 

beaktande av samtliga omständigheter, hänförliga till förfarandet, det eventuellt 

tillgängliga rättsskyddet i vistelselandet, den sannolika påföljden eller 

motsvarande och sökandens personliga förhållanden. Exempel på omständigheter 

av betydelse för bedömningen i ett fall som gäller misstanke om brott är om det 

finns anledning att förvänta en mycket allvarlig påföljd, såsom i ytterlighetsfallet 

dödsstraff och om den misstänkte inte har rätt till en offentlig försvarare enligt 

landets lag eller om denna rätt visserligen finns men det rättsskydd som erbjuds är 

sådant att det inte kan godtas. Biståndet kan avse kostnad för utredning, 

bevisning, juridiskt biträde och tolk, vare sig kostnaden har uppkommit under en 

förundersökning, i rättegång eller i samband med något annat rättsligt förfarande. 

Här liksom i fråga om allt konsulärt ekonomiskt bistånd gäller att bistånd bara 

lämnas för nödvändiga kostnader och med skäliga belopp. Detta kan innebära att 

ekonomiskt bistånd för juridiskt biträde beviljas med en beloppsmässig 

begränsning (prop. 2002/03:69, s. 37 och 50-52).” 

 

Domstolen konstaterade att ingenting i målet tydde på att sökanden hade rätt till något 

offentligt indonesiskt rättsskydd för att täcka de kostnader som de tillresta vittnena och 

översättningarna innebar. Det fanns således, menade domstolen, i den delen ingen 

alternativ finansiering, annat än konsulärt ekonomiskt bistånd. Vidare valde domstolen 

att sätta tilltro till sökandens uppgifter om att dessa vittnen och översättningar var 

nödvändiga för att kunna bedriva ett effektivt försvar och att detta kunde anses falla 

under ”kostnader för utredning, bevisning, juridiskt biträde och tolk.” Man menade 

således att det var skäligt att sökanden beviljades ytterligare konsulärt ekonomiskt 

bistånd för kostnader för vittnen och översättningstjänster, men att det var upp till 

ambassaden att besluta till vilket belopp detta skulle uppgå. Avgörande för valet att låta 

det sökanden anfört vara i så hög grad styrande för bedömningen var uppenbarligen att 
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sökanden var, som domstolen själv uttryckte det, ”anklagad för ett mycket allvarligt 

brott för vilket dödsstraff ingår i straffskalan”. Domstolen biföll därmed överklagandet 

delvis och återförvisade ärendet till ambassaden för ny handläggning. 

 

Ambassaden omprövade sedermera sitt beslut och beviljade sökanden bistånd med 

sammanlagt knappt 60’000 USD. Man avslog dock ansökan i den del som gällde 

kostnader för privat tolk med motiveringen att detta inte kunde anses vara en nödvändig 

kostnad, då den indonesiska domstolen redan tillhandhöll tolkning under 

förhandlingarna. Ambassaden menade att ”det torde utöver den indonesiska statens 

ansvar för att tillgodose tolkning också ligga i förssvarets intresse att vara uppmärksam 

[sic] på eventuella brister och begära korrigering på den punkten.” 

 

Sökanden överklagade beslutet i mål 3307-12 och anförde dels att hen var berättigad till 

konsulärt ekonomiskt bistånd för att bekosta den privata tolken, dels det bistånd som nu 

ändå beviljats för att bekosta översättningar och tillresta vittnen inte var tillräckligt. 

 

Domstolen gick vad gällde kostnaderna för översättningar och vittnen på ambassadens 

linje, men gick sökanden tillmötes gällande den privata tolken och lutade sig här emot 

den tidigare nämnda rapporten ”Mänskliga rättigheter i Indonesien 2010”. Domstolen 

framhöll följande: 

 

”Enligt [den indonesiska] författningen är domstolsväsendet självständigt. I 

praktiken är dock det politiska och ekonomiska inflytandet över domstolsväsendet 

fortfarande stort. Förtroendet för rättsväsendet bland befolkningen är lågt och 

många brott anmäls inte. Korruption är ett stort problem, liksom resursbrist och 

bristande kapacitet bland polis och andra rättsvårdande myndigheter. mot denna 

bakgrund finner förvaltningsrätten vid en helhetsbedömning att [sökanden] av 

särskild anledning får anses ha behov av privat anlitad tolk och att det behovet 

inte tillgodoses på annat sätt.” 

 

Domstolen biföll därmed överklagandet i denna del och återvisade ärendet till 

ambassaden. 
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Värt att notera här var alltså att domstolen inte tog ställning till den direkta frågan om 

huruvida en privat anlitad tolk faktiskt var nödvändig för sökanden, utan snarast gjorde 

bedömningen att det stämde in i den övergripande bilden av hur det indonesiska 

rättssystemet fungerade. 

 

Sökanden dömdes sedermera till livstids fängelse i två instanser och fick inte 

prövningstillstånd i den indonesiska Högsta Domstolen. Domen vann laga kraft. Det 

konsulära ekonomiska bistånd han redan beviljats hade täckt processerna, men då hen 

avsåg att återigen söka prövningstillstånd till Högsta Domstolen ingavs en ny ansökan 

till ambassaden i Jakarta. Ambassaden avslog dock ansökan med motiveringen att det 

rörde som om ett resningsförfarande, vilket som varandes ett extraordinärt rättsmedel 

inte var något som omfattades av rätten till konsulärt ekonomiskt bistånd. Sökanden 

överklagade detta beslut och anförde att det inte var fråga om något resningsförfarande, 

eftersom saken ännu inte prövats i högsta instans. Rättens beslut att avvisa hens 

överklagan var överklagbar på samma sätt som en hovrättsdom i Sverige. I det fall att 

domstolen skulle välja att pröva målet skulle huvudförhandling ske utan att målet 

återförvisades till lägre instans. Till skillnad från ett resningsförfarande ställdes det 

vidare inga krav på att det skulle ha kommit fram nya omständigheter eller att 

underrätten skulle ha begått ett allvarligt rättegångsfel. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg frmhöll i sina domskäl att ”[d]et är en vedertagen 

bevisrättslig princip inom förvaltningsrätten att den som ansöker om en förmån har 

bevisbördan för att han eller hon uppfyller de krav som uppställs i lagen för att 

förmånen ska beviljas. Den som ansöker om konsulärt ekonomiskt bistånd har således 

bevisbördan för att de faktiska omständigheter som krävs för sådant bistånd föreligger.” 

Domstolen menade att sökanden med sin argumentation inte hade lyckats visa att hens 

överklagan till den indonesiska Högsta Domstolen inte var att anse som ett extraordinärt 

rättsmedel och att huruvida det var skäligt att konsulärt ekonomiskt bistånd beviljades 

således skulle bedömas utifrån förutsättningen att det rörde sig om ett 

resningsförfarande. Domstolen konstaterade därefter att sökanden förvisso dömts till 

livstids fängelse och att hen, likt i målen ovan, inte hade tillgång till offentligt försvar 

eller annat rättsskydd i Indonesien. Då sökanden redan beviljats konsulärt ekonomiskt 

bistånd för kostnader under det ordinarie domstolsförfarandet och möjligheterna att 



52 
 

beviljas ett offentlig försvarare för ett resningsförfarande även i Sverige var små (jfr 21 

kap 3b § rättegångsbalken), menade domstolen att en samlad bedömning gav vid 

handen att det inte var skäligt att bevilja sökanden något ytterligare konsulärt 

ekonomiskt bistånd. Överklagandet avslogs därmed. 

 

5.7. Mål nr 16181-11 – fråga om skälighet och särskilda skäl för bistånd till utflyttad till 

land där levnadsbetingelserna väsentligt förändrats 
 

Ärendet rörde en svensk medborgare som sedan tio år utvandrat till Spanien. Den 

ekonomiska kris som landet då genomgick hade resulterat dels i att rätten till allmän 

sjukvård tagits tillbaka för medborgare som inte varit arbetsmässigt aktiva, dels att det 

enda arbete som fanns att tillgå för sökanden tungt kroppsarbete. Då han led av hjärtfel 

drabbade detta honom dubbelt, eftersom han inte kunde utföra den typ av arbete som det 

fanns efterfrågan på och, eftersom han inte kunde få något arbete, nu inte heller var 

berättigad till allmän sjukvård. Han ansökte därmed om konsulärt ekonomiskt bistånd 

hos Sveriges ambassad i Madrid, för att kunna köpa sig en flygbiljett tillbaka till 

Sverige. Ambassaden avslog dock ansökan, med motiveringen att sökanden var 

utflyttad, fick den vård han behövde i Spanien och att han dessutom uppbar en svensk 

pension, med vilken han själv kunde bekosta sin hemresa. Sökanden överklagade 

beslutet och anförde, i tillägg till ovan, att större delen av hans pension gick åt till att 

betala hyra för hens boende i Spanien, vilken dessutom alltid måste betalas i förskott, 

varför han inte hade möjlighet att använda pensionen till att betala flygresan. 

 

Domstolen valde i sin bedömning, efter att ha gjort samma konstateranden kring 

rättsläget som i ärendena ovan, att inte betvivla sökandens uppgifter om hans 

ekonomiska förhållanden eller tillgång till arbete. Dessa sakförhållanden ansåg 

domstolen dock inte vara tillräckliga för att utgöra sådana särskilda skäl som enl 4§ 

krävs för att bevilja konsulärt ekonomiskt bistånd till en svensk medborgare som inte är 

bosatt i Sverige. Att den sökandes levnadsbetingelser utan dennes egen förskyllan hade 

förändrats, förändrade inte den bedömningen. Överklagandet avslogs därmed. 
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5.8. Mål nr 4776-12 - fråga om tolkningen av särskilda skäl för utflyttad samt 

hänsynstagande till skälen för utflyttningen 
 

Ärendet rörde en person med svenskt uppehållstilstånd i Sverige som arbetade i El 

Salvador. Hen hade innan resan till El Salvador bott 23 år i Sverige. Väl på plats fick 

hen problem med sin arbetsgivare, ett företag registrerat i Wales, och blev kvar i landet 

för att driva en process om utebliven lön. När denna process inte gav något resultat, 

eftersom arbetsgivaren försattes i konkurs, ansökte hen om konsulärt ekonomiskt 

bistånd hos Sveriges ambassad i Guatemala (sidoackrediterad till El Salvador) för att 

kunna ta sig tillbaka till Sverige. Ambassaden avslog dock ansökan med hänvisning till 

att den sökande vid ansökningstillfället hade befunnit sig utanför Sverige längre än ett 

år och dessutom inte var svensk medborgare. Sökanden överklagade beslutet och 

menade att bedömningen att hen var utflyttad från Sverige borde ändras, med hänsyn till 

att den långa vistelsen i El Salvador var hänförlig till den process som hen tvingats driva 

och därmed var bortom hens kontroll. 

 

Domstolen konstaterade att undantagsregeln i 4§ lagen om konsulärt ekonomiskt 

bistånd endast gällde för svenska medborgare. Vidare fann man inte att det fans något 

stöd för att frångå principen om att den som vistats utanför Sverige längre än ett år ska 

anses vara utflyttad ur landet. Det fanns därmed inget utrymme för att ta hänsyn till de 

eventuella särskilda skäl som förelåg för att ha kunnat bevilja konsulärt ekonomiskt 

bistånd. Överklagan avslogs därmed. 

 

5.9. Mål nr 8846-12 – fråga om skälighet för bistånd till sjukdomsdrabbad samt 

presumtion om utflytting 
 

Ärendet rörde en svensk medborgare som rest till Filippinerna för att gifta sig. Efter ett 

halvårs vistelse råkade hen dock ut för en motorcykelolycka och bröt sitt ena ben på två 

ställen. Då hen saknade försäkring och medel för att bekosta en operation, lät läkaren 

som hen uppsökte gipsa benet i avvaktan på att en operation skulle kunna genomföras. 

Hen ansökte hos Sveriges ambassad i Bangkok (sidoackrediterad till Filippinerna) om 

konsulärt ekonomiskt bistånd för medel till en hemresa till Sverige. Ambassaden avslog 

dock ansökan, med motiveringen sökanden hade rest till Filippinerna för att bosätta sig 

där. Hen hade i vart fall inte vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder som att försäkra sig 
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eller skaffa en åtterresebiljett. Dessutom kunde den operation hen behövde genomföras 

på plats på Filippinerna och det fanns möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan hos 

det filippinska sjukhuset. 

 

Sökanden överklagade beslutet och anförde att det visat sig inte vara möjligt att 

överenskomma om en avbetalningsplan med sjukhuset och att hen således inte kunde få 

någon vård där. På grund av tidsutdräkten med behandling hade hen nu konstant smärta 

och benet hade antagit en mörkröd färg. I vart fall var det billigaste sättet att få till stånd 

en operation, att hen reste hem till Sverige. Hen hade trott sig ha en försäkring som 

täckte även denna typ av händelser och hade tillmötesgått ambassadens krav på att 

uppge personer i Sverige som ambassaden/UD kunde vända sig till för att dessa kunde 

bistå sökanden, vilket de ingen av dem hade kunnat/velat. Hen hade därför vidtagit de 

försiktighetsåtgärder som rimligen kunde krävas. Vidare hade hen visserligen rest till 

Filippinerna för att gifta sig, men avsikten hade aldrig varit att bosätta sig där, utan 

snarare att sedermera återvända till Sverige. 

 

Gällande rättsläget konstaterade domstolen inledningsvis följande: 

 

”I 2 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd anges att vid tillämpning av denna 

lag ska frågan om någon är bosatt i Sverige avgöras enligt bestämmelserna om 

bosättning i Sverige i 5 kap. socialförsäkringsbalken. 

 

Av 3§ lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd följer att konsulärt ekonomiskt 

bistånd kan lämnas till svenska medborgare som är bosatta i Sverige och 

flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige. 

 

Enligt 4 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd kan, om det finns särskilda skäl 

för det, konsulärt ekonomiskt bistånd även lämnas till en svensk medborgare som 

inte är bosatt i Sverige och en annan i Sverige bosatt utlänning än som avses i 3 § 

2. 

 

I 6 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd anges att den som har råkat i nöd 

eller annan svårighet i utlandet och därför behöver ekonomisk hjälp har rätt till 
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konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och 

det skäligt att bistånd lämnas. Bistånd lämnas med skäligt belopp för nödvändiga 

kostnader. 

 

Av 5 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), förkortad SFB, följer att vid 

tillämpning av bestämmelserna i denna balk ska, om inget annat särskilt anges, en 

person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i 

landet. 

 

Enligt 5 kap. 3 § andra stycket SFB ska en i Sverige bosatt person som lämnar 

landet, fortfarande anses vara bosatt här i landet om utlandsvistelsen kan antas 

vara längst ett år.” 

 

Domstolen konstaterade sedan att sökanden var i behov av operation för att det brutna 

benet skulle kunna läka samman korrekt. Om hen inte opererades, kunde det komma att 

påverka hens möjligheter att gå. Likväl menade domstolen att domstolen att sökanden 

var att anse som utflyttad jml 2 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd samt 5 kap 2 

och 3 §§ socialförsäkringsbalken. Detta då han rest från Sverige till Filippinerna för att 

gifta sig, utan att köpa någon återresebiljett eller att det framkommit att hans personliga 

förhållanden i Sverige var sådana, att han kunde antas endast tillfälligt komma att vistas 

på Filippinerna. Då hens tillstånd inte bedömdes som livshotande och den operation 

som krävdes dessutom gick att utföra på Filippinerna, förelåg inte de särskilda skäl som 

krävdes enligt 6 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd. Det var därmed inte skäligt 

att bistånd betalades ut och överklagan avslogs därmed. 

 

5.10. Mål nr 4888-13 – fråga om bistånd till nödställd som uttömt andra möjligheter 

till hjälp samt särskilda skäl vid utflyttning 
 

Ärendet rörde en svensk medborgare som sedan sex år varit bosatt på Filippinerna, vars 

ägodelar gick förlorade i den tyfon som drabbade landet i december 2011. Sökanden 

gick då också miste om sina möjligheter till arbete i landet och då ingen annan fanns att 

tillgå som kunde bistå honom ekonomiskt, ansökte hen om konsulärt ekonomiskt 
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bistånd hos Sveriges ambassad i Bangkok, för att kunna resa tillbaka till Sverige 

tillsammans med sin maka och sitt barn, ingen av vilka var svenska medborgare. 

 

Ambassaden avslog ansökan med hänvisning till att sökanden sedan länge varit utflyttad 

från Sverige och därmed inte var berättigad till konsulärt ekonomiskt bistånd. Sökanden 

överklagade beslutet, men domstolen gick på ambassadens linje. Även om sökandens 

situation erkändes vara ”besvärlig”, ansåg domstolen inte att det framkommit någon 

synnerligen ömmande omständighet som medförde att han helt saknade möjlighet att 

klara sig på egen hand på Filippinerna. Överklagan avslogs därmed. 

 

5.11. Mål nr 5859-13 – fråga om skälighet för bistånd till utflyttad person som ansett 

sig förföljd av inhemska myndigheter 
 

Ärendet rörde en svensk medborgare som bodde i Spanien och innan dess hade varit 

bosatt i Chile. Hen ville lämna Spanien p.g.a. upplevda trakasserier från en 

kriminalinspektör och personalen på ett skattekontor, men då hen inte hade några egna 

medel för detta så vände hen sig till Sveriges ambassad i Madrid och ansökte om 

konsulärt ekonomiskt bistånd för att kunna köpa en flygbiljett till Sverige. Den 

referensperson hen uppgav till ambassaden kunde inte bistå, men ambassaden avslog 

ansökan med hänvisning till att sökanden sedan länge var utflyttad. Sökanden 

överklagade beslutet men domstolen delade ambassadens uppfattning och menade att 

några särskilda skäl jml 6 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd inte förelåg. 

Överklagan avslogs därmed. 

 

5.12. Mål nr 4098-10 - fråga om tolkningen av särskilda skäl för utflyttad och 

hänsynstagande till skälen för utflyttningen 
 

Ärendet rörde en person som var både svensk och iransk medborgare, boende i Sverige, 

men som hade rest till Teheran för att besöka sin mor. Väl där belades hen av iranska 

myndigheter med såväl arbets- som utreseförbud. Varför så skedde var inte utrett i 

målet. Hen sökte efter ett drygt års vistelse i landet om konsulärt ekonomiskt bistånd 

från Sveriges ambassad i Teheran, då hen inte hade några andra inkomstmöjligheter. 

Ambassaden avslog dock ansökan med hänvisning till att det inte fanns stöd i aktuell 
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lagstiftning att utge bistånd för uppehälle. Sökanden överklagade beslutet och yrkade att 

domstolen skulle ändra detta, då hen pga utreseförbudet inte kunde lämna landet och det 

därför inte var lönt att ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd för hemresa, men att 

hen pga arbetsförbudet inte heller kunde försörja sig och att det därmed var befogat att 

utge bistånd för uppehälle. 

 

Domstolen konstaterade att det var ostridigt i målet att sökanden belagts med såväl 

arbets- som utreseförbud, även om det inte var klarlagt varför så skett. Man erkände 

också att sökanden befann sig i en komplicerad situation, men att det inte framgick att 

denna var en sådan akut nöd eller annan situation som lagstiftaren ställt upp som krav 

för rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd. Vidare framgick det inte heller, menade 

domstolen, om sökanden hade försökt erhålla bistånd från den iranska staten under tiden 

hen befunnit sig där, varför det inte gick att säga att behovet inte tillgodoses på annat 

sätt. Överklagan avslogs därmed. 

 

Värt att notera i detta fall var att domstolen, till skillnad från ambassaden, inte avslog 

överklagandet redan på den grunden att ansökan avsåg uppehälle och inte repatriering, 

vilket vanligen är vad konsulärt ekonomiskt bistånd till nödställda är menat att 

möjliggöra. Vidare lades heller inte sökanden till last, att hon sannolikt skulle komma 

att befinna sig utanför Sverige längre än ett år och därmed inte vara primärt 

biståndsberättigad, eller ens fördes ett resonemang kring detta. 

 

5.13. Mål nr 955-14 – fråga om skälighet för konsulärt ekonomiskt bistånd och 

sökandens eget ansvar för att undvika den uppkomna situationen 
 

Ärendet rörde en svensk medborgare som rest till Thailand, enligt egen utsago för att 

”fundera och sondera inför framtiden”. Hen kom dock i ekonomiskt trångmål och kunde 

inte köpa någon återresa samt belades med böter av thailändska myndigheter, då hen 

stannat längre i landet än vad viseringen tillät. Hen ansökte om konsulärt ekonomiskt 

bistånd hos Sveriges ambassad i Bangkok för att kunna resa hem. Ambassaden avslog 

dock ansökan med motiveringen att sökanden dels rest till Thailand för att fortsatt bo 

och arbeta där och därmed inte var primärt biståndsberättigad och dels, om så inte var 
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fallet, inte vidtagit de försiktighetsåtgärder som kunde förväntas, som t.ex. att skaffa en 

återresebiljett. 

 

Sökanden överklagade beslutet och anförde att hen fram till nyligen varit sjukskriven 

och uppburit sjukpenning. Arbetat i Thailand hade hen inte gjort och det hade heller 

aldrig varit hens avsikt att göra det eller att kvarstanna i landet. Vid sjukskrivningens 

slut var avsikten att han skulle söka starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen, vilket 

skulle bekosta hemresan, men då det visat sig att hen behövde infinna sig fysiskt på 

Arbetsförmedlingens kontor för att kunna söka hade en moment 22-situation uppstått. 

Vidare refererade sökanden till ett antal läkarintyg gällande sin psykiska hälsa, enligt 

vilka han pga sin sänkta grundstämning, oro och koncentrationssvårigheter f.n. inte 

klarade av någon form av arbete, läkemedelsbehandling till trots. Mot detta anförde 

ambassaden att sökanden i sin ursprungliga ansökan skrivit att syftet med resa till 

Thailand varit att ”starta ett nytt liv efter skilsmässa etc.” samt att han, efter det att de 

referenter han uppgivit till ambassaden inte kunnat/velat hjälpa honom, fått finansiellt 

stöd från Svenska kyrkan i Bangkok, vilket hade kunnat finansiera resan tillbaka till 

Sverige. 

 

Domstolen konstaterade inledningsvis att sökanden var svensk medborgare boende i 

Sverige och därmed primärt biståndsberättigad utan att särskilda skäl krävdes enligt 4 §, 

detta trots att det, åtminstone enligt ambassaden, fanns goda skäl att tro att sökandens 

ursprungliga avsikt faktiskt hade varit att kvarstanna i Thailand under överskådlig tid. 

Domstolen fann vidare ingen anledning att ifrågasätta att sökanden befann sig i 

trångmål eller att han saknade möjlighet att ta sig hem till Sverige. Man menade dock 

att den situation han befann sig i var ”i högsta grad självförvållad”. Han borde dels ha 

planerat för sin återresa till Sverige innan ersättningen från Försäkringskassan upphörde 

och dels ha utnyttjat möjligheten som gavs när han fick ekonomisk hjälp av Svenska 

kyrkan i Bangkok. Den sjukdomsbild som anfördes hade enligt intygen vidare vart känd 

under beaktansvärd tid innan utresan till Thailand och det kunde därmed inte anses vara 

pga av den som den aktuella situationen uppstått. Mot bakgrund av detta fann domstolen 

att det inte var skäligt att bevilja sökanden konsulärt ekonomiskt bistånd och avslog 

därmed ansökan. 
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6. Sammanfattande analys/slutsatser 
 

Här görs ett försök att såväl analysera som syntetisera genomgången ovan, för att i 

mesta möjliga uträckning knyta an till de frågeställningar som väcktes i det inledande 

kapitlet. Slutligen görs, som en summering av detta, ett uttalande de lege ferenda. 

 

6.1. Den historiska och samhälleliga kontexten 
 

Låt oss först och främst konstatera att det alltså inte föreligger någon folkrättsligt 

grundad rätt för den enskilde att åtnjuta konsulärt stöd eller skydd, eller ännu mindre att 

detta, i de fall det förekommer, ska ta sig uttryck i ekonomiskt bistånd. Folkrätten, i 

form av Wienkonventionen, erkänner endast staters rätt att, rent diskretionärt, kräva av 

varandra att få ge sina egna medborgare sådant stöd, när de uppehåller sig utomlands. 

Det är också tydligt, med utgångspunkt i konventionens katalog över typfall där 

konsulärt stöd kan förekomma, att denna tar fasta på medborgarstatens rätt att på olika 

vis företräda sin medborgare gentemot den stat där vederbörande på något sätt råkat i 

trångmål. Det är vidare värt att notera, ur det perspektivet att det här är svensk praxis 

som studeras, att de som staten har rätt att företräda är dess medborgare, inte de som är 

bosatta inom statens territorium. Den svenska lagstiftningen bygger ju istället på 

bosättningsprincipen. 

 

Den korta exposén över lagstiftningen (eller brist på sådan) i några andra, oss 

närliggande länder, belyser detta ytterligare. Den tyska regleringen ligger förvisso 

påfallande nära den svenska, men i övrigt tycks det till övervägande del vara så, att 

andra länder antingen förvisso har en lagstiftning, men en sådan som inte tillerkänner 

individen konsulärt stöd som någon faktiskt rättighet, eller att man helt enkelt inte har 

någon lagstiftning på det konsulära området utan bedriver sådan verksamhet helt 

diskretionärt. 

 

Vad gäller skälighetsbedömningen i lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd blir detta 

intressant när vi tittar på den historiska utvecklingen av svensk konsulär lagstiftning. Vi 



60 
 

hade alltså från början av 1970-talet en lag om ekonomiskt bistånd till svenska 

medborgare i utlandet m.m. som förvisso inte tillerkände dessa medborgare någon rätt 

att åtnjuta sådant ekonomiskt bistånd (eller åtminstone inte var avsedd att göra det), men 

som uppenbarligen möjliggjorde ett relativt generöst utbetalande av ekonomiskt stöd, 

inte minst i form av det varaktiga ekonomisk bistånd till personer som sedan länge var 

utflyttade ur Sverige och (får man förmoda) inte hade någon avsikt att återvända hit. 

Lite tillspetsat kan man möjligen säga att detta illustrerade en välfärdsstat som hade 

ambitionen att sträcka sin omhändertagande famn även utanför sina egna gränser (och 

sin egen jurisdiktion) för att omfamna sina medborgare varhelst de befann sig. Det tycks 

inte orimligt att tolka detta delvis som ett sätt att befästa och manifestera det svenska 

medborgarskapet även utanför rikets gränser. 

 

Den nya lagstiftningen har som synes helt andra utgångspunkter. Numera är det 

bosättningen, istället för medborgarskapet, som är det centrala. Det konsulära skyddet 

syftar således inte primärt till att ta om hand de medborgare som befinner sig utomlands 

och företräda dem gentemot den stat vars territorium de befinner sig inom, och som de 

på något vis kommit på kant med, utan framför allt till att hjälpa i Sverige bosatta 

personer att hjälpa sig själva, i den mån de råkar i trångmål utomlands. Detta illustrares 

inte minst av utrikesförvaltningens interna vägledningar, i sig uttolkningar av lagen om 

konsulärt ekonomiskt bistånd och anpassningar av denna till den praktiska verkligheten, 

som framför allt betonar utlandsmyndigheternas och UD:s roll som rådgivare och länkar 

till myndigheter, familj och bekanta i Sverige. Uppgiften är att bistå den nödställde med 

att själv lösa sin situation, att bevaka att den frihetsberövade ges möjlighet till en rättslig 

prövning (utan krav på att denna ska leva upp till någon form av ”svensk standard”) och 

att tillse att anhöriga i Sverige underrättas om en svensk avlider utomlands, inte att 

bekosta hemresebiljetter, juridiska biträden eller hemtransport av kroppar. Detta 

understryks inte minst av det uttryckliga förbudet i 3 § UF 2003:10 mot att bekosta 

annat än billigast värdiga lokala begravning för en svensk avliden utomlands
2
. Endast 

som en sista utväg i riktigt ömmande fall kan det bli fråga om att lösa en situation med 

konsulärt ekonomiskt bistånd. 

 

                                                           
2
 ”Svensk” används här som samlingsterm för alla typer av biståndberättigade enligt lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd. 
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Detta bekräftas vidare av efterspelet till flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och det 

utrednings- och lagstiftningsarbete som då tog sin början och som sedermera ledde fram 

till lagen om konsulära katastrofinsatser. Inte ens i en katastrofsituation av sådan 

dignitet undgår individen sitt egenansvar. Till detta kommer att det finns en rad aktörer 

utöver den enskilde som har ett ansvar för dennes väl och ve, innan staten dito träder in. 

När detta väl gör det, så är det dock absolut. Kan situationen inte lösas på annat sätt och 

liv och hälsa riskeras för ”många personer med anknytning till Sverige”, så ska staten 

kliva in. Det är en rättighet för svenskar att åtnjuta det skyddet från en sista instans, 

vilket speglas av att förarbetena till lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd ju talar om 

konsulärt ekonomiskt bistånd som en rättighet, om än en ytterst begränsad sådan. 

Möjligen illustreras detta vidare av titeln på nu gällande lag. Där den äldre 

lagstiftningen endast talade om ekonomisk bistånd som något förvisso diskretionärt men 

relativt vidlyftigt, behandlar den nya konsulärt ekonomiskt bistånd, där ordet 

”konsulärt” ska förstås som något väldigt begränsat, inte längre ett varaktigt stöd för 

uppehälle utan istället en sista utväg när alla andra möjligheter uttömts. 

 

6.2. Gällande rätt, de lege lata 
 

Följer man strikt lagtexten, torde man kunna sluta sig till att bedömningen av huruvida 

det är skäligt att konsulärt ekonomiskt bistånd utbetalas ska göras i tre steg. Först ska 

bosättningen utredas jml 2 och 3 §§ utredas, sedan, om sökanden befinns utflyttad, ska 

prövningen av särskilda skäl göras jml 4 § varefter själva skälighetsbedömningen jml 6 

§ tar vid. Hur skälighetsbedömningen sedan praktiskt ska göras kompletteras i de av 

förvaltningsrätten frekvent citerade förarbetsuttalandena om att ”[s]om generella 

förutsättningar för att konsulärt ekonomiskt bistånd ska kunna lämnas bör principiellt 

gälla att den biståndssökande har råkat i en nödsituation eller annan allvarlig belägenhet 

i utlandet, att situationen innebär ett akut behov av ekonomisk hjälp och att detta 

hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt av den hjälpbehövande eller av någon 

annan, t.ex. någon med vilken utlandsmyndigheten kan förmedla kontakt. Den allvarliga 

belägenheten kan exempelvis bero på sjukdom, olycksfall, brott eller någon annan 

liknande omständighet av akut natur. I princip kan ställas krav på att det inträffade ska 

vara både oförutsett och icke självförvållat. Dessa krav är självklara som 

utgångspunkter men måste alltid vägas mot övriga omständigheter i det enskilda fallet.” 
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Gäller ärendet en person som ansetts vara utflyttad, måste situationen vara än mer 

allvarlig. Något mer än detta väldigt öppna resonemang säger oss de traditionella 

rättskällorna således inte. 

 

6.3. Gällande rätt ”i faktisk mening” samt något om dennas rättssäkerhet 
 

Går rättspraxis ”på marken” då i linje med vad rättskällorna säger och hur den 

samhälleliga utvecklingen sett ut? Som noterades inledningsvis gällande materialurvalet 

är detta naturligtvis vanskligt att definitivt säga. Vi har endast att luta oss mot ärenden 

där den beslutande utlandsmyndigheten givit avslag, möjligen på goda grunder. Hur 

praxis ser ut övrigt vet vi således inte med säkerhet, annat än vad som kan utläsas ur de 

interna vägledningarna, av vilka man torde kunna förstå att utbetalning av konsulärt 

ekonomiskt bistånd sker relativt sällan. Vi kan dessutom inte jämföra med praxis enligt 

den tidigare lagstiftningen, i den mån det hade varit intressant. 

 

Klart är dock att domstolen i övervägande del gått på utlandsmyndigheternas och UD:s 

linje. Endast i två fall, nr 15444-11 och 3307-12, båda tillhörande samma ärende, har 

man helt eller delvis bifallit en överklagan. Det är också tydligt att, givet att man i det 

tredje målet rörande samma person avslog överklagan, det faktum att sökanden hade en 

potentiell dödsdom hängande över sig vägde tungt för domstolens bedömning, alladeles 

oavsett övriga parametrar som självförvållande och de stora summor det rörde sig om. 

När risken för ett dödsstraff inte längre förelåg utan istället ett livstidsstraff var fait 

accompli, var det heller inte längre skäligt att något mer konsulära ekonomiskt bistånd 

utbetalades. Detta ska kontrasteras mot de andra fall när det rört sig om relativt 

allvarliga hälsotillstånd och situationer som torde kunna bedömas som mindre 

självförvållade. I dessa situationer har domstolen alltså avslagit överklagan, med 

hänvisning just till dessa parametrar. 

 

Som nämnts ovan anger lagtexten skälighetsbedömningen tar vid först efter att 2,3,4 och 

6 §§ stegvis gåtts igenom. Förarbetena och Utrikesförvaltningens interna vägledningar 

ger här vid handen att det är då som avvägningen ska ske, mellan behovet av bistånd 

och de förhållanden som talar emot att sådant betalas ut (egen förmåga, självförvållande 

etc). De interna vägledningarna betonar särskilt sökandens ansvar att efterkomma 
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utlandsmyndighetens försök att bistå med ”hjälp till självhjälp”, så att dessa kan 

uttömmas. Oundvikligen riskerar dessa bedömningar att gå in i varandra, eftersom de är 

så snarlika, och de tycks de också göra i domstolens praxis. Man kan därmed förvisso 

förebrå denna för att inte vara helt konsekvent i sina val av lagrum. Många av de 

ärenden som behandlats ovan rör ju personer som varit utflyttade (eller åtminstone 

ansetts vara det) och därmed inte primärt biståndsberättigade. Likväl har domstolen inte 

alltid gjort resan via 4 § utan gått direkt på skälighetsbedömningen jml 6 eller 7 § (se 

särskilt mål nr 5901-11). Till detta ska läggas att bosättningspresumtionen jml 3 § tycks 

tillämpas med olika grad av strikthet (jfr mål nr 15444-11 och 3307-12 med ffa 4776-12 

och 4098-10). Vidare betonar domstolen i ett ärende den förvaltningsrättsliga principen 

om att ”den som ansöker om en förmån har bevisbördan för att han eller hon uppfyller 

de krav som uppställs i lagen för att förmånen ska beviljas”. Likväl är man stundtals 

generös med att gå på sökandens utsaga v.g. faktaomständigheter (förvisso till 

övervägande del i mål där man sedermera ändå avslår överklagan) – se t.ex. mål 19412-

10. 

 

Man kan således, med ledning av den praxis som nu finns, sluta sig till följande. I 

ärenden där den sökande till stor del är att skylla för sin egen belägenhet, vilket samtliga 

i de behandlade rättsfallen till mer eller mindre grad får sägas ha varit, ska det i princip 

vara fara för liv, för att det ska anses skäligt att konsulärt ekonomiskt bistånd ska betalas 

ut. Det tycks i vilket fall vara så, att det vid ansökningar om konsulärt ekonomiskt 

bistånd ska göras en sammanvägd bedömning av alla de parametrar som lagen ställer 

upp och där övervägandet av skäligheten jml 6 § och de särskilda skälen för bistånd till 

utflyttade jml 4 § i mångt och mycket flyter ihop. Det stegvisa genomgång som 

lagtexten ger sken av får ge vika för en helhetsbedömning som inte är ologisk, men som 

ur rättssäkerhetssynpunkt ändå är problematisk. Vad förutsättningarna för att få 

konsulärt ekonomiskt bistånd faktiskt är, är inte lätt för den oinsatte att överblicka. 

Givet betoningen på det egna avsvaret och utlandsmyndigheternas primära uppgift att 

bidra med ”hjälp till självhjälp” är det inte orimligt att tänka sig att lagen gott kunde 

kompletterats med en skrivning om att det ”endast i undantagsfall” är skäligt att bistånd 

betalas ut. Praxis, i form av såväl underrättsavgörandena som utrikesförvaltningens 

interna vägledningar, tycks åtminstone i viss mån peka åt det hållet. Detta syns kanske 

tydligast i den vikt som såväl vägledningarna som avgörandena tillmäter huruvida 
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sökandan efterkommer utlandsmyndigheternas önskemål om t.ex. uppge 

referenspersoner (se t.ex. mål 5901-11), vilket inte tycks ha något uttryckligt stöd i vare 

sig lagstiftning eller förarbeten. 

 

Det är inte utan att den kritik som lagrådet riktade mot den nya lagstiftningen fortsatt 

kan anses vara befogad.   Å ena sidan föreskrivs att en rättighet finns att åtnjuta 

konsulärt ekonomiskt bistånd, å andra sidan är denna rättighet mycket oprecist 

definierad och begränsad. Detta är fortsatt olyckligt, särskilt som lagen om konsulärt 

ekonomiskt bistånd förvisso endast reglerar det ekonomiska biståndet, men också 

inspirerar den övriga konsulära verksamheten. När nu det konsulära biståndet har 

utvecklats från ett generöst men diskretionärt utförande till förmån för svenska 

medborgare till en mer avgränsad rättighet för i landet bosatta personer, bör det också 

tydligare framgå för dessa personer vad denna rättighet innebär, inte minst med tanke på 

hur omfattande det svenska utlandsresandet är och att det ständigt ökar. Givet att den 

konsulära verksamheten omfattar så mycket mer än utbetalandet av ekonomiskt bistånd, 

är frågan om inte denna verksamhet i vidare mening borde regleras i lag. Detta skulle på 

ett tydligare sätt åskådliggöra vad den konsulära verksamheten till största del faktiskt 

utgörs av, d.v.s. hjälp till självhjälp. Det ekonomiska biståndet skulle därmed, istället 

för att utgöra den enda formen av lagreglerat konsulärt stöd, bli endast en del av detta. 

Det skulle då närmare kunna understrykas att ekonomiskt bistånd endast betalas ut 

undantagsvis och att en avvägning mellan graden av självförvållande och faran för den 

sökandes liv och hälsa är den avgörande faktorn för skälighetsbedömningen. På så vis 

skulle rätten till konsulärt stöd, när det nu ansetts föreligga en sådan kunna lagfästas 

utan att direkt knytas till det ekonomiska biståndet. I linje med statens roll som en 

”lender of last resort”, skulle det senare istället bli tydligt som en absolut sista utväg.
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