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Sammanfattning 
Abstract 
This thesis aims to analyse the problems concerning the reorganization of the 
Swedish consulary system, which took place right after the Swedish entry in the 
European Union in 1995. This thesis shows the underlying debate in the 
Parliament before the changes. It also discusses which factors caused the 
reorganisation. 
 
My work focuses on the Swedish consulary representation in Spain which exist of 
an embassy in Madrid and 20 underlying honorary consulates. The consulates are 
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not foreign authorities but are still handeling a lot of cases as an govenmental 
authority. This add to the fact that the assignment as an consul is unpaid makes 
the case with the honorary consulates even more complex. 
 
The thesis analyses the problems with the implementaty chain and it also sees to 
the consul´s role. The consul works as a burecrate right under the Embassay, 
which in their turn works under the Foreign Affair departement (UD) in 
Stockholm. The role is quite complex and has to be seen in both a top- down and 
an bottom- up perspective, taking consideration to the local conditions. 
 
Threw a metod of interviews and empirical research is my intention to analyse the 
role of the counsul, the power of the authorities and the legitimacy of the 
consulary activities with the help of theories from Michael Lipsky’s Street- Level 
bureaucracy, Guy Peter’s management thinking and Max Weber’s legitimacy 
thoughts. 
 
The result of the analysis indicates that there are some problems with the Swedish 
consulary activities of today. The system is not a long- term solution and it has to 
be rechanged to be both effective and durable. The opinions of the future 
consulary system are diverging and they suggest different courses of development 
even though most of the involved proclaims that a changing is needed in one way 
or another. 
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En studie och analys av omorganiseringen av de svenska 

honorärkonsulaten efter Sveriges inträdet i EU. 
 
 
 
1.0 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Sveriges utrikesförvaltning har det senaste decenniet fått vara med om viktiga förändringar i 
och med stora internationella omvälvningar. Som ett resultat av globaliseringen har gränsen 
mellan utrikes- och inrikespolitik blivit mindre tydlig. Händelser utanför Sverige får direkta 
effekter på vårt land och det internationella samarbetet har börjat ta andra former och fyllas 
med ett nytt innehåll. 
 
I och med Sveriges inträde i EU 1995, förändrades och omorganiserades den svenska 
utrikesförvaltningen. Budgeteringen till ambassader, karriärskonsulat, representationer och 
generalkonsulat minskades avsevärt med motiveringen att svenskar på besök eller bosatta i 
unionens medlemsländer, hädanefter i större utsträckning kunde söka sig till nationella 
myndigheter i det aktuella medlemslandet.1 Reorganiseringen av de svenska 
utlandsmyndigheterna innebar i praktiken att många av ambassaderna och karriärskonsulaten 
som hade utsänd och avlönad personal från UD, lades ner eller ersattes med honorärkonsulat. 
Honorärkonsulaten är inga utlandsmyndigheter,2  utan de är alltid underställda en högre 
myndighet, till exempel en ambassad, och ska endast fungera som dennes förlängda arm.3 Att 
dessutom honorärkonsuln, som är den ansvarige på ett honorärkonsulat, är oavlönad och ska 
se sin uppgift som ett hedersuppdrag har väckt viss kritik både från dem som arbetat på 
konsulat och ambassader men även i den pågående riksdagsdebatten. Då riksdagens revisorer 
1997 gjorde en undersökning i ämnen framkom att flera av de intervjuade ambassadörerna 
och konsulerna ansåg systemet vara en ”billig” lösning från den svenska statens sida.4  
 
Honorärkonsulaten ligger längst ner i den implementeringskedja i den konsulära 
verksamheten som efter omorganiseringen blev gällande, och det är oftast konsulen, samt 
eventuell anställd personal, som har direktkontakt med den svenska medborgaren eller 
företaget som är i behov av konsulär hjälp. Därutöver ska honorärkonsulaten vara till nytta  
för både enskilda personer samt företag i det land i vilket konsulatet är placerat och dessutom 
ska honorärkonsulatet verka för Sverigefrämjande projekt och informationsspridning.5 Denna 
mångfaldiga tjänstemannaroll inbegriper en viss komplexitet som inom flera yrkeskategorier 
kommit upp för diskussion de senaste åren.6 
 
Huruvida omorganiseringen samt budgetreduceringen har varit ett insiktsfullt utspel av 
svenska staten för att möta det nya Europa är en fråga som många berörda ställer sig. Är 
Sverige redo för att skära i sin konsulära verksamhet utomlands och låta svenskar i större 
utsträckning i stället söka sig till de nationella myndigheter som finns att tillgå i det aktuella 
                                                 
1 Prop 1993/94:100 bilaga 4 
2 1997/98:RR4, 3.3, http://riksdagen.se/debatt, 2003- 01-29 
3 UF 2000:15 14§ 
4 1997/98:RR4, http://riksdagen.se/debatt, 2003- 01- 29 
5 Intervju med Håkan Hjort, 2003- 03- 24 
6 www.mediearkivet.se/Västerbottens-kuriren/LeifLarsson 2000- 03- 29 och 
www.mediearkivet.se/Landstingsvärlden/LarsHugo 2002- 04-18 
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landet, samtidigt som alltfler svenskar söker sig utomlands som turister, i arbetet eller för ett 
periodvis boende?  
 
1.2  Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka varför det svenska konsulatsystemet omorganiserades under 
1990- talet och vilka konsekvenser detta fick för den konsulära verksamheten. Detta 
analyseras och studeras i uppsatsen genom ett konkret fall i form av ett praktikarbete på det 
svenska konsulatet i Alicante, Spanien 
 
För att på ett åskådligt och konstruktivt sett nå upp till mitt syfte har jag utgått ifrån följande 
frågeställning i min uppsats. 
 
1.3  Frågeställning 
• Vad var anledningen till omorganiseringen av UD 1996? 
• Vilka konsekvenser inom konsulär verksamhet fick förändringen i det svenska 

konsulatsystemet? 
••••    Hur fungerar implementeringen mellan de olika konsulära organen?  
••••    Till vilken grad är honorärkonsulernas tillsättning, arbetsuppgifter och lönesystem 

förenligt med den utrikesrepresentation som proklameras i de statliga skriftliga 
direktiven? 

••••    Hur kan man förklara förändringen i honorärkonsulatens arbete, efter Sveriges inträde i 
EU? 

 
1.4  Metod och material 
I min uppsats vill jag kombinera praktiska och teoretiska undersökningsmetoder och jag har 
därför gjort en 2 månaders arbetspraktik på det svenska konsulatet i Alicante, Spanien. Denna 
erfarenhet kommer därmed att vara en stor del av den empiriska grund ur vilken jag byggt upp 
min undersökning. Min primära intention var att som praktikant på konsulatet göra 
observationer av verksamheten och intervjuer med mina medarbetare, samtidigt som jag 
skulle kunna få god kännedom i det dagliga konsulära arbetet. Att göra en deltagande 
observation innebär att forskaren under en längre eller kortare tid är tillsammans med (eller 
befinner sig i direkt anslutning till) medlemmarna i den grupp som denne ska undersöka. 
Därför är det denna metod som ställer de största etiska kraven.7 Detta dilemma möttes jag av 
eftersom det svenska konsulatet i Alicante är placerat i samma lokaler som den advokatbyrå 
som ägs och sköts av den svenska konsuln och hennes make. Vid flertalet tillfällen upplevde 
jag att jag fick mer information än vad jag borde ha fått om de svenskar som frivilligt eller 
ofrivilligt sökt sig till konsulatet. Detta eftersom konsulatets konsulära ärenden ibland 
övertogs av advokatbyråns civilrättsliga. Det kunde till exempel handla om en frihetsberövad 
svensk som senare kom att behöva en svensktalande försvarsadvokat vid rättegången och 
därmed valde den svenska konsuln, men i rollen som advokat.  
 
Min metodologiska strategi under min praktiktid var att som iakttagare skapa mig en bild om 
verksamheten på konsulatet. Jag använde mig av en metod som ofta används inom 
socialantropologin och som går ut på att man arbetar som en öppen observatör i en grupp 
och att man fritt går omkring, ställer frågor och tittar på hur saker och ting fungerar i 

                                                 
7 Follesdal D. , Walloe L. och Elster J., ”Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi”, Stockholm: 
Bokförlaget Thales, (1990) s. 161 
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gruppen.8 Jag antecknade varje dag det jag arbetat med på konsulatet (se bilaga 2) och jag 
skrev även ner de iakttagelser som jag gjort.  
 
I min undersökning försökte jag få fram ett nätverk av handlingar och reaktioner mellan de 
olika aktörerna (honorärkonsuln, besökarna och de som arbetade på advokatbyrån) samt vilka 
arbetsmönster jag kunde urskilja mellan honorärkonsuln i Alicante, ambassadpersonal i 
Madrid, personal på UD:s konsulära gren samt personal på de spanska myndigheter som vi 
kom i kontakt med. För att lyckas med en sådan observation är det viktigt att åtnjuta tillit från 
aktörernas sida.9 I början försökte jag oftast att hålla mig till min praktikantroll så att de på 
konsulatet inte skulle se mig som någon inkräktare på deras arbetsplats, eftersom jag då tror 
att jag missat väsentlig information. Men efter ett tag ändrade jag taktik och försökte i stället 
identifiera mig som en utav dem för att inte stå utanför informationsflödet. Det faktum att jag 
fick vara närvarande på möten, kurser och när olika juridiska fall diskuterades, gör att jag tror 
att jag faktiskt erhöll deras tillit. Jag fick även vid ett tillfälle, vid en invigning av ett nordiskt 
ålderdomshem, åka som ensam representant för konsulatet, och då kom jag naturligtvis att 
identifiera mig mer som en konsulär aktör än en konsulär observatör.  
Just detta faktum är förenat med problematik då en forskare går in i en grupp som öppen 
observatör. Forskaren tenderar gärna att komma mycket nära inpå de människor denne 
studerar och därmed kommer gränsen mellan aktör och observatör att bli hårfin.10 
 
Som observatör måste jag alltid vara medveten om vilken inverkan jag har på mitt 
forskningsobjekt. I egenskap av undersökare griper jag in i det samhälle eller den sociala 
grupp som jag utforskar och har svårt att vara där under en kortare eller längre period utan att 
göra några intryck eller påverka den rådande strukturen och förhållandena.11 I mitt fall tror jag 
att en del missnöje och kritik som grott under den 4 års period som konsuln haft sitt uppdrag, 
nu bubblade upp till ytan och fick tillfälle att diskuteras och ifrågasättas.  
 
Jag ville också som metodval i min undersökning använda mig av djupintervjuer. Mitt urval 
av intervjupersoner gjorde jag med bakgrund av att jag ville ha åsikter från alla tre nivåerna i 
implementeringskedjan. På konsulat -nivå föll det sig naturligt att intervjua de personer som 
jag arbetade med. Min intention var från början att även göra intervjuer med andra svenska 
konsuler i Spanien, men jag avstod från att göra detta, dels eftersom jag tyckte att 
representationen från de olika nivåerna skulle bli snedvriden och dels av arbetsekonomiska 
skäl.  På ambassad- nivå intervjuade jag två stycken ambassadråd som jag hade stor kontakt 
med under min praktiktid, och som gav mig lite av sin dyrbara tid. De personer som jag 
intervjuat står nämnda i Bilaga 1.  
 
Jag har vid intervjutillfällena varken till innehåll eller ordningsföljd följt intervjumanualen till 
punkt och pricka men ändå försökt att täcka upp de områden som mina frågeställningar berör. 
Att under intervjusituationen i stället behandla andra idéer och utveckla information som 
intervjupersonen tar upp, men som avviker från intervjumanualen, är helt accepterat när man 
gör djupintervjuer.12 Detta har jag gjort eftersom jag även är intresserad av nya synpunkter 
som undersökningspersonerna har om det undersökta fenomenet eller om frågeställningen. De 

                                                 
8 Vermeulen Hans och Govers Cora ” The Anthropology of Ethnicity”, Het Spinhuis Publishers: Amsterdam 
(1996), s. 33 
9 Holme, Solvang, ”Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund: Studentlitteratur, 
(1997) s.113 
10 Vermeulen Hans och Govers Cora, (1996), s.35 
11 Follesdal D., Walloe L., och Elster J., (1990), s. 164 
12 Winter J. “Problemformulering, undersökning och rapport” Lund: Liber läromedel, (1980), s 39 



 6 

intervjuade personerna bör i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av 
intervjun.13 Vid intervjuerna använde jag mig av bandspelare och jag kunde därmed på ett 
smidigt sätt kontrollera och analysera den fakta och information som de intervjuade delgivit 
mig. Jag fick tillstånd av samtliga intervjupersoner att göra detta, samt att använda deras 
namn respektive åsikter i min uppsats. 
 
Jag valde att i så stor utsträckning som möjligt genomföra intervjuerna i intervjupersonernas 
vardagsmiljö. De på konsulatet och advokatbyrån intervjuade jag på kontoret, och 
ambassadpersonalen från Madrid intervjuade jag då de var på besök vid konsulatet i 
anslutning till ett kursseminarie. Detta eftersom det dels var bekvämt rent organisatoriskt och 
dels eftersom det höjer kvalitén på intervjuerna. Styrkan i den kvalitativa undersökningen 
ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal.14 Vid 
några av intervjutillfällena upplevde jag trots den ”vardagliga miljön” att stämningen mellan 
mig och intervjupersonen blev mycket formell. Intervjupersonerna svarade kort och koncist 
på mina frågor och det kändes ibland som om vi inte riktigt ”nådde under ytan”. Efter 
intervjutillfället, då bandspelaren var avstängd, och anteckningsböckerna nerlagda och med en 
kopp kaffe i handen, delgav intervjupersonerna mig mycket mer intressant information. Detta 
fenomen brukar benämnas intervjuareffekt.15  
 
Dessutom har jag gjort en telefonintervju den 12:e maj 2003, med Lars- Göran Larsson vid 
den konsulära enheten på UD. Han representerar i min uppsats UD:s åsikter på den 
problematik som jag beskriver i uppsatsen. Jag tror att han är mycket lämplig för att göra 
detta eftersom jag, efter att i telefonväxeln blivit kopplad till tre andra personer på den 
konsulära enheten, av alla blev hänvisad till att prata med Lars- Göran Larsson. De tre första 
personerna som jag blev hänvisad till, ansåg jag vara irrelevanta i min undersökning eftersom 
jag inte tyckte att de hade någon djupare insikt i det honorärkonsulära området. De visste till 
exempel inte att honorärkonsulaten inte var några myndigheter, och då tyckte jag att det inte 
var så stor nytta att diskutera just problematiken kring detta med dem. Jag har även haft 
telefonkontakt med två personer på den konsulära enheten på UD i Stockholm. De har båda 
två varit involverade i utredningar angående konsulär hjälp, bland annat den senaste som 
handlade om i ekonomiskt bistånd (SOU2001:70). De har givit mig vissa upplysningar om 
den aktuella debatten i konsulatfrågan i riksdagen, men de har i mitt arbete mest varit 
användbara för att bekräfta viss information som jag erhållit under min praktiktid.  
 
Min metod för uppsatsen innefattar också en empirisk undersökning av de statliga 
styrdokument som den konsulära verksamheten har att följa. Föreskriften (UF 2000:15) om 
honorärkonsulat och honorärkonsuler är en stadga som ligger till grund för ett 
honorärkonsulats arbete. Den föreskriften tillsammans med ”Handbok för Sveriges 
honorärkonsuler” (HSH) 1995, var det material som jag vid min praktik mest kom att använda 
i det dagliga arbetet på konsulatet, och det är utifrån dessa skrifter som jag sökt information 
om det bakomliggande och pågående politiska debatten angående honorärkonsulat. Jag har 
också gjort en jämförelse mellan de tre senaste föreskrifterna från utriksesförvaltningen 
gällande honorärkonsulat (UF1992:4), UF1994:25 och UF2000:15.  
 
Motioner, propositioner och andra riksdags- och regeringstryck som jag nyttjat samt refererat 
till min uppsats har jag efterforskat via sökfunktionerna på www.rikslex.se. I litteraturlistan 
                                                 
13 Winter J., (1980) s.41 
14 Holme, Solvang, (1997) s. 99 
15 Holmberg, Sören & Petersson, Olof ”Inom felmarginalen. En bok om politiska opinipnsundersökningar”,Liber 
Förlag, Stockholm, (1980) s. 65 
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finns dessa redovisade mer utförligt. Jag har dessutom använt mig av Artikelsök Online via 
www.mediaarkivet.se för att söka uppgifter om debatten angående politik som management.  
 
Sveriges inträde i EU, likväl andra senare inträden i samarbetsavtal, föranledde vissa nya 
konsulära bestämmelser och lagar för medborgare inom unionen. De avtal och konventioner 
som varit aktuella i mitt arbete är Wienkonventionen från 1963, Haagkonventionen och 
Schengenavtalet.  
 
Det litterära material som jag använt mig av för att analysera implementeringsprocessen har 
varit Wayne Parsons ”Public Policy” och Christopher Ham och Michael Hills bok; ”The 
Policy Process in the Modern Capitalist State”. För att analysera med både ett top-down och 
ett bottom-up perspektiv har jag nyttjat Lipskys ”Street-level Bureaucracy” samt boken 
”Public Administration- A Realistic Reinterpretation of Contemporary Public Management” 
av Lerner och Wanat. De har i sitt verk beskrivit exempel på top-down teorier som jag kunnat 
relatera till i min analys. För att förstå den svenska implementerings och 
tjänstemannaproblematiken bättre har jag även kompletterat med några texter i Bo Rothsteins 
”Politik som Organisation” samt Lennart Lundquists ”Förvaltning, stat och samhälle”.  
Då jag diskuterar  kring tjänstemanna- och management- debatten i mitt arbete har jag grundat 
denna i Guy Peters ”The Politics of Bureaucracy”, men även utökat diskussionen med i 
litteraturförteckningen nämnda tidningsartiklar.  
 
För att använda mig av en bra problemformulering och metodik har jag sökt olika varianter av 
detta i några vetenskapsteoretiska böcker samt i metodböcker. Follesdal, Walloe och Elsters 
”Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi” och Holme, Solvangs 
”Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder” är de böcker som lotsat mig 
på rätt väg. Jag har också brukat en socialantropologisk bok; ”The Anthropology of Ethnicity” 
av Vermeulen och Cora, och denna har hjälpt mig i min undersökningsmetod som observatör. 
 
Övrigt material som varit användbar i min uppsats står närmare beskriven i litteraturlistan. 
 
Jag kommer i mitt arbete att begränsa mig till att beskriva den svenska konsulära 
verksamheten i Spanien. Spanien är enligt personerna som jag pratat med på UD16, ett bra 
exempel på hur antalet svenska konsulaten har skurits ner de senaste åren i samband med 
nedskärningar i utrikespolitikens budget och därför har jag valt att i uppsatsen ha just Spanien 
i fokus då frågan om det nuvarande svenska konsulära systemet bearbetas. 
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
Konsulär verksamhet:  De konsulära uppgifterna anges utförligt i artikel 5 i 
Wienkonventionen från 1963, och dessa är bland annat att skydda den sändande statens och 
dess medborgares intressen inom de gränser som är medgivna av folkrätten. Vidare ska 
konsulaten utfärda pass och ge medborgare i den sändande staten hjälp och bistånd. Till de 
konsulära uppgifterna räknas också alla andra uppgifter som anförtrotts till ett konsulat av den 
sändande staten och som inte är förbjudna enligt gällande lagar och förordningar i den 
mottagande staten eller som denna stat inte motsätter sig.17 
 
 
 
 
                                                 
16 bla. Telefonintervju med Lars- Göran Larsson, 030512 och  Intervju med Håkan Hjort 030324 
17 ”Rättshandbok- Biträde åt enskilda och myndigheter”, Utrikesförvaltningens handböcker 1,(1997), s 18 



 8 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel, där det nästföljande innehåller teori kring studiet av 
tjänstemannarollen, management och implementering. I denna teoribakgrund finns också ett 
avsnitt om analysmodeller, implementeringforskning och till viss del även om styrning. 
Kapitlet avlutas med en utarbetad teoriram, där de teorier som jag kommer att använda i 
diskussionen omnämns. Därpå följer kapitlet ”regelverk” där jag tar upp relevanta nationella- 
och internationella styrdokument för honorärkonsulatens arbetsuppgifter. I det fjärde kapitlet 
beskriver jag den svenska konsulära utrikesrepresentationen och den omorganisering som 
skedde inom utrikesdepartementet 1996. Därefter försöker jag göra en kortare 
sammanställning av min två månaders praktik på det svenska konsulatet i Alicante, vilken jag 
i ett observatörsperspektiv har använt mig av för att berika min diskussion. Rapporten i 
kapitel sex ser jag som en presentation av intervjumaterialet samt till viss del också av mina 
egna iakttagelser av honorärkonsulatens uppgifter, honorärkonsuln roll och den 
implementering som sker mellan de olika konsulära organen. I det näst sista kapitlet 
analyseras och diskuteras det empiriska materialet, min observation sedan praktiktiden samt 
den kvalitativa informationen jag fått från intervjuerna utifrån ett tjänstemanna-, management- 
och implementeringsperspektiv. Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion. 
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2.0 TEORI 
 
2.1 Förklaringar 
I min uppsats nämner jag flertalet gånger att honorärkonsulaten inte är några myndigheter. 
Ändå kommer jag att använda mig av teorier där olika aktörer, strukturer och styrningar inom 
och mellan myndigheter beskrivs. Detta motiverar jag med att honorärkonsulaten i praktiken 
fungerar som någon sorts ”halv- myndighet”, där det dagliga arbetet ägnas åt 
myndighetsutövande arbetsuppgifter, trots att dessa hela tiden måste kontrolleras av de 
överordnade myndigheterna, dvs ambassaderna, som ett led i den implementeringskedja som 
existerar inom utrikesdepartementets konsulära arbete. Dessutom definieras 
honorärkonsulaten som utlandsmyndigheter eller som någon sorts modifikation av 
utlandsmyndigheter av personer som jag intervjuat samt i det skriftliga material som jag 
använt mig av. 
 
Jag kommer också att se konsul- rollen i ett tjänstemannaperspektiv. Detta underbygger jag 
med att konsulär verksamhet i mångt och mycket handlar om individbaserat bistånd i olika 
ärenden, och därmed kan konsul- rollen liknas vid en tjänstemannaroll inom den statliga 
förvaltningen, samt vara med i den diskussionen kring förändrade roller.  
 
De teorier som därmed mitt arbete är relevanta i diskussionen om den konsulära 
verksamheten är dels implementeringsteorier för att förklara den kedja i vilken beslut och 
information förverkligas. Dessutom diskuteras konsul- rollen i ett tjänstemannaperspektiv där 
både managementteorier och till viss del även feministiska teorier kommer att appliceras. 
Managementteorierna kommer även till användning då organisationen av det konsulära 
arbetet dryftas. 
 
2.2 Tjänstemannarollen 
Den klassiska tjänstemannarollen beskrivs enligt Max Webers idealteori som en man, eller 
kvinna som måste respektera de precist utformade lagarna som gäller och använda dem utan 
annat syfte än lagstiftarens. Weber menar att aldrig så bestående och precist utformade 
universella lagar hjälper föga om tjänstemännen är korrupta eller helt enkelt väljer att bortse 
från lagarna i sin verksamhet. Byråkraten ska vidare uteslutande anställas på formella meriter. 
Den hierarkiska uppbyggnaden inom organisationen är starkt betonad och dessutom är de 
överordnades kontroll över sina underordnade essentiell. 18  
Tjänstemannen ska inte heller ha någon form av äganderätt till sin position, dvs denne ska inte 
kunna köpas, säljas eller på annat sätt utnyttjas ekonomiskt. Tjänstemannen ska inom Webers 
idealmodell istället vara personligen ekonomiskt tryggad genom fast avlöning. Annars kan 
dennes egna ekonomiska intressen inverka på hur denne kommer att använda lagar och regler 
i sitt arbete. Kontakterna mellan tjänstemannen och klienterna måste baseras på opersonliga, 
formella kontakter, som ska vara lika för alla.19  
 
Då makt utövas i ett samhälle använder sig Weber av tre olika legitimitetstyper; traditionell, 
karismatisk och rationell-legal.20 Enligt Weber, utgör traditioner, vanor, symboler och 
historien de viktigaste skälen till varför människor uppfattar att en viss företeelse är legitim. 

                                                 
18 Lerner A. and Wanat J. “Public Administration- A Realistic Reinterpretation of Contemporary Public 
Management” Prentice Hall: New Jersey, (1992),  s.47 
20 ibid s. 54ff 
 
20 Berggren N, Karlsson N, Nergelius J, ”Den Konstitutionella revolutionen”, City University Press: Stockholm, 
(2001), s. 72 
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Karismatisk legitimitet eller auktoritet handlar om vissa ledargestalters utstrålning och 
förmåga att entusiasmera massorna. Rationell (legal-hierarkisk) legitimitet, till sist, 
överensstämmer med den ovan redovisade uppfattningen att det är lagar och regler som ger 
legitimitet.21 I den legal-hierarkiska modellen, där lagstiftningsmakten har en central roll, är 
makten mer stabil eftersom den legitimeras med hjälp av lagar och regler. Kritiker menar 
dock att hierarkiska teorier där makten baseras på en diktator eller karismatisk ledare, tenderar 
att vara svagare och mer instabila.22 
 
När olika tjänstemannamodeller och management-teorier diskuteras i litteraturen används 
oftast Webers hierarkiska modell som den vänstervridna idealtypen för byråkratin. 
Byråkratitypen är hierarkisk med specificerade kompetensförhållanden, funktionell indelning, 
och uppgifterna är kontinuerligt och reglerade, och den kräver, som nämnt ovan, en utbildad, 
heltidsarbetande tjänstemannakår. Den byråkratiska organisationen tillgodoser främst värden 
såsom rationalitet, rättsäkerhet och enhetlighet.23  
 
Tjänstemannarollen kan även beskrivas i en närbyråkratisk modell likt Lipskys ”Street- Level 
Bureaucrats”. Det är rollen som tjänsteman som på en gräsrotsnivå möter individernas 
önskningar och behov, och denne på samma nivå som beslutar och genomför de åtgärder som 
anses vara bäst lämpade. 24  I praktiken är det gräsrots-aktörer, inom olika organisationer, 
förvaltning och myndigheter som möter klienternas viljor, och som har den reella makten att 
förverkliga politiskt ”luddiga” beslut till konkreta prestationer.25 Dock har de politiska 
beslutsfattarna på högre nivåer ofta olika metoder av direkt eller indirekt styrning, som 
möjliggör att påverka tjänstemännens förmåga att genomföra sin yrkesutövning.26 
 
2.3 Management 
På den högra sidan av skalan diskuteras tjänstemannarollen och management- typen i likhet 
med den som finns vid ett vinstdrivande företag. Public- choice skolan var de som kritiserade 
den byråkratiska ineffektivitet som de tyckte fanns inom förvaltningen.27 De såg ett stort 
egenintresse hos de statliga tjänstemännen- men till ingen nytta för staten. De utvecklade då 
ett alternativ till den byråkratiska modellen, som tvärtom skulle satsa mer på kontraktsavtal, 
entreprenörskap, privatisering och ökad konkurrens mellan de statliga departementen. Public- 
choice skolan utvecklade också en tjänstemannatyp som skulle verka mer i ett slags 
egenintresse då denne arbetade, till exempel kan en renodlad Public- choice anhängare påstå 
att tjänstemannen drivs av att söka få ut materiella fördelar eller personlig status. Denne 
kunde i ett slags sakintresse söka åstadkomma bästa möjliga förhållanden för sin profession i 
den organisationen i vilken han arbetar. Tjänstemannen kunde också ha målsättningen att 
tillgodose någon speciell klientgrupps eller annan utomståendes intresse. Public- choice 
skolans managementteori baseras på den grunduppfattning att individen alltid maximerar sin 
egennytta.28 Public choice- skolan har kritiserats av bland annat Leif Lewin som menar att de 
egoistiska ambitioner som finns inom tjänstemannasektorn kanske kan förklara vissa 

                                                 
21 Berggren N, Karlsson N, Nergelius J, (2001), s. 72 
22 Ham C. and Hill M. “The Policy Process in the Modern Capitalist State”, Harvester Wheatsheaf, Hants, 
(1993), s. 50 
23 Lundquist Lennart ”Förvaltning, stat och samhälle”, Studentlitteratur: Lund, (1992), s.134 
24 Lipsky M., ”Street- Level Bureaucracy- Dilemmas of the Individual in Public Services”, Russell Sage 
Foundation, New York, (1980) s. 54 
25 ibid, s.4 
26 Lundquist Lennart, (1992), s. 79 
27 Parsons Wayne, “Public Policy- An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis”, Edward Elgar 
Publishing: Cheltenham, (1995), s. 312 
28 Parsons Wayne, (1995), s. 313 
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handlanden, men det finns självfallet även många andra förklaringar till att det byråkratiska 
systemet ibland felar.29  
 
Frågan huruvida tjänstemännen ska arbeta uppåt mot de högre aktörerna eller om de ska 
vända sin yttersta service nedåt till klienterna beskrivs av Guy Peters som två återkommande 
trångmål inom byråkratin. För att kunna stärka de högre beslutsfattarnas roll inom 
organisationen uppkom under 1980- talet något som kallas ”managerialism”.30 
Tjänstemännen skulle då omvandlas till effektivitethöjande managers för sin verksamhet i 
stället för att på låg nivå fatta alltför många enskilda beslut. Effektiviteten på arbetsplatsen 
skulle höjas genom eventuell omorganisering och rationalisering och slutmålet för 
beslutsfattarna var dels att åstadkomma en kostnadsreducering inom verksamheten, samt att 
separera policy och administration så pass mycket för att försäkra sig om att politiskt 
likasinnade personer hade kontrollen över public policy.31 Under senare delen av 90- talet fick 
i stället den klassiska byråkratiska tjänstemannen, enligt Webers modell, ett allt större 
handlingsutrymme och dessutom en allt större serviceroll. Peters beskriver till och med 
tjänstemannen som i ett beroendeförhållande till sina klienter. I sin teori om ”Customer-
driven government” säger han att dagens förvaltningstjänstemän har tagit på sig den rollen 
som bara förut existerat inom den privata sektorn.32 Att klienten är den som har rätt och som 
tjänstemannen ska tjäna. Dock är det svårt att hävda att tjänstemännen inte ska tjäna sina 
medborgare på ett bra sätt, men att förflytta makten och policy-skapandet nedåt i hierarkin till 
den tjänsteman som har direktkontakt med klienten och som måste göra de avgörande 
besluten för denne, medför vissa komplikationer. Exempelvis kan det vara svårt att identifiera 
vem som är en ordinär klient och vem som är en klient som söker information för att undvika 
eller utnyttja det samhälleliga systemet.33 
 
Lipsky kritiserar modellen då närbyråkraterna ska fungera som managers.34 För Lipsky är 
managers alltid intresserade i att uppnå högre resultat i enlighet med verksamhetens mål, 
medan närbyråkraterna nöjer sig med att handlägga ärenden på en lagom nivå accepterad 
enligt sitt och företagets kapacitet och preferenser. Detta är vad som bör eftersträvas i ett 
samhälle, för vad skulle hända om till exempel poliskårens managers blev alltför 
resultatinriktade? Skulle det kunna accepteras att en högre grad av våld i polisarbetet, bara för 
att öka effektiviteten?35 
 
Den svenska management- debatten har varit stor på kommunal nivå. Motiverat med 
besparingsskäl och effektivisering har vissa kommunala nämnder avskaffats och i stället ska 
besluten efter tjänstemannaberedning direkt underställas kommunstyrelsen.36 Detta finns nu 
endast i ett fåtal kommuner i Sverige och debatten i Sverige tycks i stället följa den som finns 
ute i Europa och den tycks gå i vågor. 1990- talets beställar-utförarmodell har utvecklats mot 
att bygga upp en mer beslutsmässig administration.37 Dock krävs en hög offentlig insyn i 

                                                 
29 Lewin Leif, “Det gemensamma bästa: om egenintresset och allmänintresset i västerländsk politik”, 
Stockholm: Carlssons, (1988), s. 123 
30 Peters Guy, ”The Politics of Bureaucracy” Routledge: London, (2001), s.247 
31 ibid, s 248 
32 ibid, s.249 
33 ibid, s.249 
34 Lipsky M., (1980), s. 18 
35 ibid s.19 
36 www.mediearkivet.se/ Västerbottens- Kuriren/Leif Larsson 2000- 03 -29 
37 www.mediearkivet.se/ Landstingsvärlden/ Lars Hugo 2002- 04- 18 
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förvaltningen för att både motverka anklagelserna om att vara alltför byråkratisk och sluten, 
likt den som EU- institutionerna har mött.38  
 
2.4  Feministiskt perspektiv 
De förändringar som gjorts inom svensk förvaltning under 1990- talet har i mångt och mycket 
utgjorts av neddragningar och effektiviseringar som missgynnat kvinnans 
tjänstemannaställning. Feministiska organisationsteoretiker anser att den byråkratiska 
organisationsformen är mer kvinnoförtryckande än andra organisationsformer. Typiskt 
kvinnliga värderingar och erfarenheter anses inte passa in i byråkratiska strukturer utan bidrar 
till kvinnors underordning.39 Kvinnor har tvingats lämna sina yrken eller fått större 
arbetsbörda än tidigare.40 Jessica Lindvert vill i sin text ”Feminism och förvaltning” bland 
annat påstå att det med ett ökat antal kvinnor med ledar- eller chefspositioner inom offentlig 
förvaltningen, inte  för den skull är självklart att kvinnans roll i arbetslivet ökat i status. I 
stället kan det vara så att yrkets status som helhet kan ha sjunkit och att dessa platser givits till 
kvinnor eftersom män inte längre ser positionerna som inflytelserika.41  
 
2.5  Analysmodeller 
När man ska analysera implementeringsprocessen i sin totalitet kan man använda sig av två 
analysmodeller; Top- down och Bottom- up.42 Dessa båda analysmodeller har ett 
organisationsteoretiskt perspektiv. Top –down beskriver en förvaltningsstyrningsmodell där 
genomförandet initieras från toppen och därefter kommuniceras nedåt i organisationen i form 
av detaljerade instruktioner. Bottom- up modellen är en samhällstyrning där andra nivåer och 
infallsvinklar i organisationen betonas. Tjänstemännen på lägre nivåer är här avgörande för 
hur utfallet ska bli av beslut som tagits på högre nivåer. 
 
I ett renodlat top-down perspektiv används den hierarkiska teorin. Grundtankarna till denna 
kan man hitta i Webers idealmodell för en byråkratisk organisationsform.43 Utgångspunkten i 
teorin är att förvaltningsstrukturen, administrationen och kommunikationen måste fungera på 
ett rationellt sätt för att genomförandet ska vara möjligt.44 Problemet enligt Parson med att 
använda ett top-down perspektiv kan vara att aktörer på andra nivåer i 
implementeringsprocessen förbises och att man endast ser till grundaren av policyn.45 Han 
citerar vidare Rousseau i ”Emile” som säger; 
 

”Everything is good when it leaves the Creator´s hand; everything degenerates in the hands of 
man”46 

 
Vill man i stället se policyprocessen med ett underifrån perspektiv kan Lipskys teori om 
närbyråktati, Street – level- bueraucracy, användas. Där är det tjänstemännen på lägre nivå 
som utformar innehållet i verksamheten för den offentliga politiken. Problematiken med att ha 
ett renodlat bottom- up perspektiv enligt Parson, är att det kan vara svårt att se riktigt var de 
reella besluten tas och vilka omständigheter som kommer att påverka utfallet. Tjänstemannen 

                                                 
38 www.mediearkivet.se/Nerikes Allehanda/ Ledare 2001-01-30 
39 Lindvert Jessica ”Feminism och Förvaltning” i Rothstein Bo (red.) ”Politik som organisation”, SNS Förlag: 
Stockholm, (2001) s. 87 
40 ibid, s. 89 
41 ibid, s. 92 
42 Lipsky M.,(1980) s.4ff 
43 Ham C. and Hill M.,(1993), s. 51 
44 Vedung E., ”Utvärdering i politik och förvaltning”, Studentlitteratur Lund, (1991), s.161 
45 Parson Wayne, (1995), s.467 
46 ibid, s.466 
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är påverkad av faktorer som bland annat budget, information och den rådande 
partisammansättningen.47   
 
Parson menar vidare att ett problem med både top-down och bottom-up modellen är att de 
tenderar att förenkla komplexiteten som finns i implementationsproblematiken. I stället bör 
implementeringen ses som en utvecklingsprocess där viktiga beståndsdelar är aktörernas 
perceptionsförmåga, kringliggande aktörer och den institutionella kontexten.48 
 
2.6  Implementering 
Det är enligt Sannerstedt svårt att plocka ur implementeringsdelen i forskningen av policy 
processen. Ofta smälter besluts- och genomförandedelen ihop, och studien försvåras även av 
de otaliga aktörer, men olika professioner, på olika nivåer, som är inblandade.49 
 
Rothstein betonar också den komplexitet som finns i dagens policy processer och uttalar till 
och med att implementeringsforskningen i dag är ”sjuklig”.50 Vidare säger han att det 
förvaltningspolitiska grundproblemet är att det politiska beslutsfattandet i realiteten äger rum 
på tjänstemannanivå. På grund av att dagens politik präglas av flexibel situationsanpassning 
som tar hänsyn till den knappa tid som ofta finns smälter beslutsfattandet och 
implementeringen ihop. Utifrån detta verklighetsproblem konstaterar han att 
tjänstemannarollen idag har ökat ansvar och makt. Samtidigt frågar han sig om man verkligen 
i studier av policyprocessen kan se implementeringen som skild från övriga faser likt 
Lundquists idealmodell med fem olika faser (initiering, beredning, beslut, implementering 
och efterkontroll)51. Rothstein tycker att man hellre bör se helheten av policyprocessen. 
 
De implementeringsproblem som Rothstein tar upp anser Sannerstedt vara normala företeelser 
i det politiska livet. Om ett vederhäftigt beslut inte tillämpats som avsett, bör detta inte ses 
som något sjukligt, som Rothstein påpekar, utan det bör istället ses som ett reguljärt inslag i 
det politiska livet.52 De implementeringsproblem som oftast uppkommer kan enligt Barret och 
Hill förklaras genom den spänning mellan normativa förväntningar som beslutsfattarna har- 
vad borde göras, och det deskriptiva utgångsläget som de samtidigt har- hur kan vi förverkliga 
målen i realiteten? Denna spänning mellan norm och verklighet utgörs av konflikter mellan 
olika intressen och olika aktörer som måste förhandla och kompromissa med varandra och hur 
ska vi förverkliga det?53  
 
I implementeringslitteraturen betonas ofta att det, för att uppsatta mål ska kunna nås, krävs att 
det program som politikerna beslutat verkligen kan leda till måluppfyllelse. De planerade 
åtgärderna ska kunna leda till de eftersträvade effekterna. Sannerstedt menar alltså att 
politikernas idéer om orsakssamband mellan åtgärder och effekter måste vara riktiga. De 
program som syftar till förändringar i samhället måste bygga på en korrekt kausal teori.54 
Med detta menas att även om ett beslut skulle genomföras så som beslutsfattarna avsett, så 
kommer de eftersträvade effekterna inte att uppnås, eftersom beslutet då vilar på en felaktig 

                                                 
47 Parson Wayne, (1995), s 473ff 
48 ibid, s. 471 
49 Sannerstedt A. ”Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken” i Rothstein Bo (red), ”Politik som 
Organisation”, SNS förlag, Stockholm, (1997) s. 23 
50 ibid s. 9f 
51 Lundquist Lennart, (1992), s 95ff 
52 Lundquist Lennart, (1992) s.39 
53 Ham C.and Hill M., (1993), s. 115 
54 Sannerstedt A., (1997) s.30 
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föreställning om de planerade åtgärdernas effekter.55 Denna kausala teori handlar om 
utvärdering av politik: leder politiken till de önskade resultaten? Om inte, av vilka orsaker? 
 
2.7  Styrning 
För att få förvaltningen att fungera på ett visst sätt använder politikerna sig av styrning. 
Statsmakternas styrning sker normalt i fastställda former. I praktiken kan allt som politikerna 
säger och gör påverka förvaltningen. 
    Guy Peters nämner några former av implementeringsstyrning som förekommer i det 
byråkratiska systemet.56 Organisationsstyrning är förvaltningens interna styrning som ofta är 
hierarkiskt uppbyggt vilket betyder att överordnade byråkratiska organ eller 
förvaltningstjänstemän bestämmer över underordnade organ eller tjänstemän. Cheferna inom 
förvaltningen kan alltså influera sina anställda med hjälp av organisationsstyrning. Många 
olika länkar ingår i organisationsstyrningen då myndigheter kan ha organ på både central, 
regional och lokal nivå där organisationsstyrningen förekommer både mellan och inom dessa 
nivåer.57 Tjänstemännen får styra sig själva, om en sådan organisationstruktur används, men 
då brukar man prata om samhällsstyrning. Oftast sker då kontrollen av systemet genom en 
öppen allmän insyn, till exempel av massmedia. Detta är en vanlig form av styrning inom 
svensk förvaltning.58 Förvaltningsstyrning, som anses av Max Weber vara den idealiska 
formen av styrning inom en hierarkisk organisationsform, innebär att rikspolitikerna styr 
förvaltningen genom riksdagen och regeringen och de lagar och förordningar som stiftas 
där.59 
 
2.8  Teoriram 
Jag kommer att använda både ett top-down och bottom- up perspektiv som analysmodeller 
eftersom min undersökning är gjord ur både ett uppifrånperspektiv med styrnings- och 
legitimitetsfrågan i centrum men också  ur ett underifrånperspektiv, där gräsrotsaktörerna med 
utgångspunkt i sina professioner har ett stort inflytande.  
 
Tjänstemannens roll kommer dels att diskuteras utifrån Max Webers klassiska 
tjänstemannamodell där byråkraten använder sig av lagar och förordningar uppifrån för att 
genomföra de beslut som tagits, i reella handlingar. Tjänsemannen i en närbyråkrati, enligt 
Lipskys modell, ses underifrån och centrerar sig på då mötet äger rum mellan tjänstemannen 
och individen som denne ska ge service. 
 
Huruvida service- och management debatten kan appliceras på teorier likt Public- choice, eller 
om det över huvud taget går att förena tjänstemannarollen och managementrollen, kommer 
jag att diskutera utifrån Guy Peters management- debatt.  
Public- choice teorins diskussion om individuell status och fördelar kommer jag också att 
vinkla ur ett feministiskt perspektiv, och använda mig av en text skriven av Jessica Lindvert.  
 
Det finns en rad olika lagar och förordningar som ligger till grund för den utrikespolitiska 
konsulära verksamheten. Dessa föreskrifters betydelse för ett honorärkonsulat går inte att 
bortse från. För att kunna se hur min praktiska erfarenhet från konsulatet i Alicante, samt den 
information jag fått under mina intervjuer, överensstämmer med de styrdokument som 

                                                 
55 Sannerstedt A., (1997), s. 30 
56 Peters Guy P., (2001) s. 150ff 
57 ibid, s. 162 
58 ibid s. 307 
59 Lerner A. and Wanat  J., (1992) s.53 



 15 

fastställts på högre nivå kommer det följaktligen finnas ett speciellt avsnitt där dessa 
regelverk presenteras. 
 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka varför omorganiseringen av den konsulära 
verksamheten skedde, samt vilka konsekvenser detta gav, krävs det många olika infallsvinklar 
för att göra min undersökning komplett. Statsvetenskapliga, ekonomiska, juridiska och 
psykologiska faktorer bör tas i beaktning, och det är också min intention att i så stor 
utsträckning som möjligt göra detta då jag gör min analys. 
 
2.9 Tidigare forskning  
Tidigare forskning gällande honorärkonsulatverksamhet har varit svår att finna, för att inte 
säga omöjlig. Det som finns angående svensk konsulatrepresentation går att hitta i de små 
utredningar som utrikesdepartementet gjort och som framställts i rapportform. I dessa 
diskussioner har Lars- Göran Larsson, som jag telefonintervjuat vid UD, funnits med. År 
1998 gjorde riksdagens revisorer också en granskning om den svenska utrikesrepresentationer 
(1997/98:RR4) och den skulle man också kunna hänvisa till då tidigare forskning i ämnet ska 
redovisas.  
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3.0 BAKGRUND TILL EMPIRI 
 
Honorärkonsulatens arbetsuppgifter specificeras i vissa regelverk som konsulaten ska följa. 
Den viktigaste boken vid det praktiska arbetet är en av utrikesförvaltningens handböcker och 
den heter ”Handbok för Sveriges honorärkonsuler” och är från 1995. Då antalet 
honorärkonsulat ökade runt år 1995, ansågs det nödvändigt att ge ut en handbok som 
beskriver det dagliga konsulära arbetet.60 Handboken tar upp bland annat följande 
instruktioner: 
 
- Hur upprättandet av honorärkonsulat ska gå till 
- Hur den administrativa biten ska skötas 
- Vilka ekonomiska förhållanden som gäller 
- Hur honorärkonsulaten ska agera som biträde är enskilda 
- Hur honorärkonsulaten ska agera som biträden åt myndigheter i Sverige 
- Hur handel, och specifikt sjöfartsärenden ska skötas 
 
Handboken baseras på föreskriften UF2000:15. Föreskriften UF2000:15 beskriver mer 
kortfattat och med lagnummerhänvisning de bestämmelser som gäller för honorärkonsulat.  
som i sin tur har stöd av 40§ förordningen (1992:247) med instruktioner för 
utrikesrepresentation. 
 
Det konsulära arbetet har även att rätta sig efter flertalet internationella konventioner och 
överenskommelser, och de som berörs mest i det dagliga arbetet på honorärkonsulat inom 
men även utom EU- medlemsstaterna är dels Schengensamarbetet.  
Schengensamarbetet är ursprungligen grundat på en överenskommelse mellan Frankrike, 
Tyskland och de tre Benelux- länderna 1985 om att snabbare än övriga medlemsländer 
avskaffa gränskontrollerna för personer mellan de deltagande länderna. Överenskommelsen 
kompletterades 1990 med en omfattade tillämpningskonvention och fler länder har senare 
anslutit sig till samarbetet. Sverige blev medlemmar i Schengen den 25 mars 2001, och nu 
arbetar länderna tillsammans för en slopad inre och gemensam yttre gränskontroll av 
personer, gemensamma visumregler, polissamarbete, narkotikabekämpning, rättsligt 
samarbete och ett gemensamt spanings- och efterlysningsregister (SIS).61 
 
Haagkonventionen är ursprungligen från 1954 och det är en humanitär konvention som är 
underställd UNESCO. Sverige anslöt sig till Haagkonventionen 1989. Konventionen berör 
många områden, men inom konsulär verksamhet verkar konventionen vid slopandet av kravet 
på legalisering av utländska allmänna handlingar. (SFS1999:152, SÖ1999:1). Konventionen 
skapar också möjlighet att vid ett bortförande av barn återföra barnet till det land från vilket 
det har förts bort.( lag (1997:191), SFS2001:476)62 
 
Wienkonventionen den 24 april 1963 om konsulära förbindelser utgör i huvudsak en 
grundstomme för de sedvanerättsliga reglerna för den konsulära verksamheten. Konventionen 
ratificerades av Sverige år 1974. De regler om immunitet och privilegier som finns i 
konventionen har även gjorts direkt tillämpliga i Sverige.63  
 

                                                 
60 Telefonintervju med Lars- Göran Larsson, , 030512 
61 Allgard Olof och Norberg Sven, ”EU och EG- rätten”, Studentutgåva, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 
(1999), s. 260 
62 www.google.com/haagkonventionen, www.rikslex.se/haagkonventionen, 2003-05-17 
63 ”Handbok för Sveriges honorärkonsuler” Utrikesförvaltningens handböcker, 1995 s.16 
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3.1 Sveriges konsulära arbete 
I min beskrivning av Sveriges konsulära arbete kommer jag att använda mig av både skrivna 
källor samt information som jag fått från mina intervjuer. 
  
Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater i världen (i 
september 2002 hade FN 191 medlemsstater). I nästan hälften av dessa länder finns det en 
svensk ambassad. Sverige har 101 utlandsmyndigheter (2002-12-17) vilket inkluderar 
ambassader, representationer och karriärskonsulat.64 I vissa länder har det inte ansetts 
nödvändigt att ha en ambassad på plats. I sådana fall är det vanligt, att en svensk ambassadör 
blir sidoackrediterad.65 Därutöver finns det 430 underordnade honorärkonsulat, men 
honorärkonsulat är inga utlandsmyndigheter.66  
 
En viktig uppgift för ambassaderna är att ge konsulär hjälp till svenska medborgare i utlandet. 
Ibland riktar sig hjälpen till människor, som på olika sätt blivit nödställda i utlandet. Det kan 
till exempel ha blivit akut sjuka, utsatta för brott eller förlorat sina pengar. Till de vanligaste 
konsulära ärendena hör att förnya pass och körkort eller att ta emot röster i samband med 
riksdagsval i Sverige.67 
 
Utsänd personal finns också på de så kallade karriärkonsulaten, vilka i stort sätt har samma 
befogenheter som en ambassad. Karriärskonsulatens uppgift är att ta tillvara svenska intressen 
utomlands genom att till exempel stödja svenska exportföretag eller att hjälpa svenska 
medborgare, som hamnat i en nödsituation. De kan också sköta viseringar, uppehålls- och 
arbetstillstånd för utlänningar som vill resa till Sverige.68 I Spanien finns det inte efter 
omorganiseringen längre några karriärskonsulat, även om detta finns kvar i många andra 
länder. Innan 1995 var konsulatet i Barcelona ett karriärskonsulat.69  
 
Det finns också så kallade honorärkonsulat. Deras uppgifter är att hjälpa sina överordnade 
myndigheter, dvs karriärskonsulaten eller ambassaderna, i olika ärenden. Konsulatet inom sitt 
distrikt ska bistå svenska medborgare och svenska juridiska personer med råd och 
upplysningar om hur du kan skaffa sig hjälp eller tillvarata sina intressen i 
verksamhetslandet.70 I Spanien är honorärkonsulaten alltid underställda ambassaden.71 Den 
överordnade myndigheten ska alltid lämna honorärkonsulatet den vägledning som den 
behöver för sin konsulära verksamhet. Chefen för ett honorärkonsulat kallas för 
honorärkonsul och är en person, som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. 
Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare och får ingen lön från UD, utan 
bara ersättning för utlägg som görs i tjänsten.  
Honorärkonsuln är Sveriges officiella företrädare hos de lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde och bör som sådan åta sig de representativa plikter som är förenade 
därmed. Större konsulat med många arbetsuppgifter kallas generalkonsulat och dess 
företrädare kallas således generalkonsul 72 
 
                                                 
64 www.ud.se/ambassaderochkonsulatinfo  030305 
65 Det innebär att man låter Sveriges ambassad i ett annat land sköta förbindelserna med ett eller flera närbelägna 
länder. (från www.ud.se/ambassaderochkonsulatinfo  030305) 
66 www.ud.se/ambassaderochkonsulatinfo  030305 
67 Intervju Håkan Hjort 030324 
68 www.ud.se/ambassaderoch konsulat, 030513 
69 Intervju Barbro Erkell 030324 
70 UF 2000:15 §3 
71 Intervju Håkan Hjort 030324 
72 ”Handbok för Sveriges honorärkonsuler”, Utrikesförvaltningens handböcker VII 1995 s. 12 
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De svenska utlandsmyndigheterna utgör regeringens främsta instrument för information om 
Sverige och svensk kultur i enskilda länder och agerar i nära samverkan med Svenska 
Institutet, som den 1 januari 1998 omvandlades från stiftelse till myndighet. Under det 
svenska ordförandeskapet i EU gjordes en omfattande satsning i samarbete med 
utlandsmyndigheterna för att informera om svenska profilfrågor i EU och om svensk kultur 
och samhällsliv med tonvikt på design, arkitektur, musik, film och barnkultur.73 Därmed är en 
stor uppgift för konsulaten och ambassaderna idag att sprida Sverige- information i sitt land 
och att vara representanter vid olika officiella händelser. 
 
3.2 UD:s omorganisering  
Nedskärningarna inom den svenska utrikesförvaltningen började redan 1993 och detta 
medförde en rad indragningar av utlandsmyndigheter samt personal. 
 

”Förutom nedläggning av 10 utlandsmyndigheter har ytterligare ett tjugotal tjänster dragits in 
vid andra utlandsmyndigheter. Vidare har departementets organisation i Stockholm förändrats 
och minskats. Som ett resultat av här redovisade åtgärder har drygt 40 lokalanställda vid 
utlandsmyndigheter samt 70 tjänstemän, huvudsakligen assistenter, stationerade i departementet 
och i utlandet sagts upp.74 
 

 
Omorganiseringen av Utrikesdepartementet skedde dels med bakgrund av de nya 
förutsättningarna som Sverige möttes av då vi blev medlemmar i den europeiska unionen. 
Den politiska debatten bakom omorganiseringen handlade bland annat om att Sveriges 
utrikesrepresentation fick nya geografiska områden att blicka ut över.  
 

”Sveriges relationer med omvärlden förändras ständigt, och det är ibland nödvändigt att 
förändra tyngdpunkten i omvärldsbevakningen” 75 

 
Debatten lyftes bland annat fram av en av Utrikesdepartementet tillsatt projekt och 
utredningsgrupp (PUG) som skulle utreda om det fanns några nya alternativa former då det 
svenska medlemskapet var ett faktum.76 Deras utgångspunkt var dock att den svenska 
utrikesrepresentationen skulle ha ett ökat konsulärt samarbete mellan EU- länderna, då vi nu 
tillhörde samma union. Någon sorts förändring var också nödvändig eftersom 
budgetutgifterna för Sveriges utrikesrepresentation var tvungna att minska.  
 

”Utrikesförvaltningen ställs, som nyss redovisats, budgetåret 1994/95 inför fortsatta 
besparingar.  För att genomföra dessa och för att  ytterligare effektivisera utrikesförvaltningen 
krävs fortsatta ansträngningar att rationalisera verksamheten. Kostnadsmedvetandet inom 
organisationen har ökat genom den delegering av budgetansvaret som i allt större omfattning 
skett både till utlandsmyndigheterna och avdelningarna i departementet.”77 

 
Man kunde klart och tydligt se i budgetpropositionen för 1995/96 att en förändring skulle ske 
eftersom antalet avsatta medel till honorärkonsulaten nästan fördubblades. Detta för att 
bekosta uppbyggande och utrustningen i de nya honorärkonsulaten under en övergångsperiod 
från juli 1995- juni 199678 
 

                                                 
73 ”Utdrag ur budgetpropositionen för 2002”, UD info, svensk utrikespolitik, Okt 2001, s.45 
74 Prop. 1993/94:100 bilaga 4 
75 Prop. 1994/95:100 bilaga 4.1 
76 1994/95:UU14 
77 Prop. 1994/95:100 bilaga 4.1 
78 Prop. 1995/96:100 bilaga 4 
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1993/94  Utgift       16 061 000 
1994/95  Anslag       15 500 000 
1995/96  Förslag      26 999 000 

(varav 17 905 000  beräknat för juli 1995-juni 1996) 
 

Källa: Budgetpropositionen 1995/96:100 bilaga 100 
 
Då nedskärningen skedde påbörjades också arbete mot att förändra utrikesorganisationen och 
förvaltningen på hemmaplan. Den 1 juli 1996 trädde omorganiseringen i kraft. I den nya 
organisationen, kan ärenden hanteras inom samma enhet, även om de berör områden som hör 
till olika statsråd. Detta innebär att det blir lättare att samordna insatserna inom en viss region. 
Det ger också en bättre överblick över hela utrikespolitiken.79  
 
Enheterna har en viktig roll i den nya organisationen. Enhetscheferna har fått både större 
ansvar och befogenheter. De rapporterar direkt till departementets politiska ledning. En av de 
funktionella enheterna heter; Enheten för internationell rättshjälp och konsulära frågor (IRK) 
och på den enheten hanterar man oftast ärenden som rör enskilda individer. Det kan handla 
om rättshjälp till svenska medborgare som är med i ett civil- eller brottsmål utomlands. Det 
kan också gälla utlämning av personer mellan länder i samband med brott. IRK hjälper också 
domstolar och polis med upptagning av bevis. Underhållsbidrag, där ena föräldern befinner 
sig i ett annat land, vigsel utomlands, adoption och bortförda barn hör också till de ärenden 
som enheten arbetar med. På det konsulära området finns också ärenden, som gäller 
ekonomiskt bistånd till svenskar i utlandet, liksom fall, där svenska medborgare har dött 
utomlands.80 
 
Under hela slutet av 90- talet fortsatte nedskärningen och rationaliseringen av 
utrikesförvaltningen. Det skedde löpande förändringar både i struktur på hemmaplan samt vad 
gäller ambassad och konsulatverksamhet utomlands. Bland annat kom flertalet konsulat med 
utsänd personal att helt läggas ner eller omvandlas till honorära konsulat. Att det främst var 
konsulaten som drabbades av dessa rationaliseringar måste ses mot bakgrund av förbättrade 
kommunikationer och ökad integration, inte minst i Europa, att resa eller bo utomlands gav 
numera inte upphov till så många situationer där man behövde hemlandets stöd- som 
tidigare.81  
 
De fortsatta nedskärningarna av UD:s budget gjorde att under tiden 1993-95 tvingades 36 av 
Sveriges honorära konsulat att läggas ned, och av dessa föll ett par stycken på Spanien.82 Till 
exempel kom karriärskonsulatet i Barcelona som hade utsänd, avlönad personal, att bli ett 
honorärkonsulat med en honorärkonsul i spetsen. Utmed Costa Blanca- kusten lades 
konsulatet i Benidorm ner, och konsulatet i Alicante fick utökat geografiskt ansvarsområde.83 
  

 
 
 
 

 

                                                 
79 Telefonintervju med Lars- Göran Larsson, 030512 
80 UD:s informationsbroshyr, utgivet av Regeringskansliet, 2002, s 10 
81 Telefonintervju med Lars- Göran Larsson, 030512 
82 Prop 1993/94:100 och prop. 1994/95:100 bilaga 4.1 
83 Intervju med Barbro Erkell 030324 
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3.3  Min praktik på det svenska konsulatet i Alicante 
Den tredje mars i år gick jag in på det svenska konsulatet i Alicante för att påbörja min första 
dag som praktikant. Anledningen till att jag vände mig till konsulatet i Alicante och frågade 
om praktikplats var att jag förra sommaren befann mig i Alicante och studerade spanska på en 
språkskola som låg i närheten. Vid ett tillfälle följde jag med en vän upp till konsulatet för att 
be om hjälp med att få ett E111- intyg.84 På konsulatet mottogs vi, enligt mig, mycket dåligt. 
Det fanns endast spansktalande ”personal” på plats och min vän kunde därmed inte alls göra 
sig förstådd. Dessutom var personen som vi pratade med inte bekant med E111- intygets 
funktion och vi blev istället ombedda att komma tillbaka senare. 
Väl hemkommen till Sverige och med tankarna vilade på planeringen av kommande d- 
uppsats, fick jag idén att fråga om praktik på konsulatet, dels eftersom jag är intresserad av 
utrikespolitiska frågor och dels eftersom jag gärna ville kombinera mitt uppsatsskrivande med 
någon arbetspraktisk erfarenhet. Jag e-mailade till konsuln (Birgitta) i Alicante och hon 
mottog glatt mitt erbjudande om obetald praktik, eftersom hon hade ett tidskrävande 
heltidsarbete vid sidan av konsuluppdraget. Min praktikperiod var mycket intressant och 
givande och det gav mig en stor erfarenhet av hur konsulär verksamhet fungerar i Spanien. 
Det gav mig även en insikt i vad tiden efter studierna har att erbjuda och även en hel del nya 
kontakter. 
 
Sveriges konsulat i Alicante är beläget i lokaler i anslutning till kommunhuset. Detta eftersom 
honorärkonsulns man varit yrkesverksam inom den spanska regeringspolitken under 30 år, 
och därmed fått behålla sina gamla kontor då de tillsammans öppnade en advokatbyrå. Det 
svenska konsulatet har en receptionsdisk och ett utrymme för besökande vid den främre delen 
av advokatbyrån. Vid receptionsdisken blev jag placerad på min första praktikdag och därefter 
blev jag ombedd att rensa ut lite bland de oändliga högar med papper och dokument som låg 
på, över och under skrivbordet. Efter en kort genomgång av vad ett konsulat sysslar med 
försvann Birgitta på klientärenden och jag blev ombedd att svara i telefonen när det ringde 
samt hjälpa de kunder som kom in. Om jag hade problem med att ge dem den hjälp de sökte 
skulle jag fråga Primi (advokatsekreteraren och den person jag mött förra sommaren vid 
besöket angående E111- intygen) eller ringa till ambassaden i Madrid. 
 
Under mina första veckor ringde jag många gånger till ambassaden i Madrid för att fråga och 
kontrollera sakförhållanden kring de ärenden som jag fick in. Jag hade också stor hjälp av 
advokatsekreteraren Primi, och jag förstod att hon under en längre tid fått sköta stora delar av 
konsulatsarbetet på egen hand. Jag fick senare veta att hon även fick en liten summa av 
Birgitta som ersättning för att göra just detta varje månad.  
Efter några veckor lärde jag mig de vanligaste arbetsuppgifterna vilka var; förnyelse av pass 
och körkort; utskrivning av dödscertifikat; beställning av kopior på senaste passansökningar; 
ansöka om hindersprövning; kontakt med polismyndigheter, begravningsbyråer och sjukhus i 
Alicante; samt att besvara frågor per telefon eller hänvisa vidare till ambassaden och andra 
myndigheter. 
 
De dagar som var lite lugnare hjälpte jag Birgitta och hennes man vid advokatbyrån. Jag fick 
då oftast skriva brev till svenska klienter som byrån hade. Jag skrev också en artikel om 
konsulär verksamhet i en nordisk tidning, och jag var vid ett tillfälle konsulatets representant 
vid en invigning av ett nordiskt ålderdomshem. 
  

                                                 
84 E111- Intyg om rätt till sjukvårdsförmåner under tillfällig vistelse i en EU- medlemsstat 
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4.0 RAPPORT 
 
Min rapport kommer att baseras på de djupintervjuer som jag gjort med de i bilaga 1 nämnda 
personerna, samt den telefonintervju som jag gjort med en anställd vid den konsulära enheten 
på UD. Vissa uppgifter har jag också fått bekräftade av annan personal vid den konsulära 
enheten på UD, vilket står nämnt i min metoddel. Jag kommer även att lägga in mina egna 
iakttagelser från min praktikperiod för att visa på vissa likheter eller skillnader i uppfattningen 
om konsulatverksamhetens varande.  
 
4.1 Orsaksförklaringar till omorganiseringen 
Omorganiseringen som skett i omgångar men med centrum då Sverige gick med i EU, tror de 
flesta som jag intervjuat beror på Sveriges ekonomiska situation. De som arbetat lite längre 
inom UD säger att nedskärningarna började redan vid den ekonomiska krisen 1991-92, men 
att den stora omorganiseringen gjordes i samband med unionsmedlemsskapet. Att i stället 
trycka på att förändringen berodde på EU, var nog till viss del en smidig ursäkt från  
beslutfattarnas sida. Vissa tror dock att Sverige var något naiva i sitt handlande vid 
medlemskapet och att politikerna inte insåg att en förändring inte sker över en natt. Att 
svenskarna helt plötsligt skulle identifiera sig som européer, och därmed i praktiken lika gärna 
skulle kunna söka sig till nationella myndigheter i besökslandet, var ingen självklarhet för 
svensken som innan alltid haft utlandsmyndigheter likt ambassader och karriärskonsulat som 
hjälpt oss. Det faktum att många svenskar i Spanien (särskilt i Alicante-området) är 
långtidsboende pensionärer som inte talar varken engelska eller spanska, gör inte heller 
integrationen med de spanska myndigheterna lättare.85 
 
Ambassadpersonalen håller sig i högre grad till de orsaksförklaringar som står givna i de 
skriftliga politiska dokument som behandlar frågan. De tycker även att en pensionerad svensk 
som flyttar till Spanien faktisk bör söka sig till de spanska myndigheterna och låta sig 
integreras. Att utlandsmyndigheterna bara ska vara till för svenskar utomlands är en 
feluppfattning från många.  
 
Personalen på konsulatet i Alicante tyckte dock att ovanstående är lätt att säga när man arbetar 
i en storstad som Madrid, som arbetar mer med frågor inom handel och representation, och 
som till stor del möts av svenska turister på tillfälligt besök. För konsulaten utmed kusten är 
situationen en annan. Dit vänder sig i stor utsträckning många fast boende svenskar, med en 
högre medelålder och som inte kan få hjälp av spanska myndigheter. Dels på grund av 
bristfälliga språkkunskaper och dels på grund av att de spanska myndigheterna i praktiken 
inte behandlar en svensk klient likställt med en spansk. Även om detta ska vara en 
självklarhet mellan unionsländerna. Honorärkonsuln tror att servicen hos de spanska 
myndigheterna kommer att förbättras allteftersom tiden går.86 Många spanjorer vet inte ens 
om att Sverige är med i EU, och de är inte vana att arbeta med eller hjälpa andra 
unionsmedborgare i sin egen offentliga sektor. Troligtvis kommer samarbetet att underlättas 
avsevärt då flera administrativa, byråkratiska hinder tas bort, till exempel ska alla EU- 
medborgare under 2004 få ett “EU- patientkort”, och detta är ett steg i rätt riktning. 
 
UD:s personal anser också att anledningen till omorganiseringen berodde på att behovet av att 
ha utlandsmyndigheter, speciellt på turistorter som man haft förut, minskade eftersom vissa 
arbetsuppgifter som tidigare varit dominerande kom att tas över av andra institutioner. 
Systemet med reseförsäkringar flyttades till resebyråernas bord, vilket gjorde att ärenden 
                                                 
85 Intervju med Birgitta Nordström 030429 
86 Intervju med Birgitta Nordström 030429 
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gällande ekonomiskt bistånd minskade,  och  med sjukintyget E111 var svensken berättigad 
sjukvård vid direkt kontakt med ett spanskt sjukhus.87 
  
4.2  Honorärkonsulatets arbete 
UD:s personal säger att honorärkonsulaten ingår i Utrikesförvaltningens organisering och är 
underställda närmaste utlandsmyndighet (dvs. ambassad eller karriärkonsulat). I Spanien finns 
det inte längre några karriärskonsulat och därför är de 20 honorärkonsulat som i dag existerar 
i landet alltid underställda den svenska ambassaden i Madrid.88 
 
4.2.1  Myndighetsstatus 
Honorärkonsulaten är som förut nämnt, inga utlandsmyndigheter, utan helt underställda 
ambassaden, till skillnad från innan 1996, då flera av dem var karriärskonsultat och därmed 
hade myndighetsstatus. Dock fick jag under min praktiktid på konsulatet i Alicante, intrycket 
av att honorärkonsulaten ända fungerade som utlandsmyndigheter i vissa syftningar. Till 
exempel fyller honorärkonsulaten i uppgifter vid passansökan och körkortsansökan i rutorna 
som ska fyllas i av utlandsmyndighet. Honorärkonulaten har enligt den intervjuade 
ambassadpersonalen inte heller rätt att utfärda intyg till andra myndigheter, utan detta måste 
gå genom ambassaden. Att konsulatet i realiteten skriver brev och intygar bland annat 
giltigheten av personbevis, för att turister utan giltiga pass ska kunna flyga hem till Sverige, är 
något som sker på grund av att företag likt flygbolagen godtar detta.  
Under min praktiktid fick jag vid flertalet tillfällen höra om svenska konsuler som utfärdat 
intyg med svenska myndighetesstämplar mot betalning, och där pengarna hamnat i egen ficka. 
Detta var vad jag förstod något som dock förekom i större utsträckning då honorärkonsulaten 
fungerade som karriärskonsulat. Denna företeelse var något som man med humor pratade och 
skämtade om i konsulkretsar.  
 
De personer som jag intervjuat har sett olika på problematiken kring att honorärskonsulaten 
officiellt inte är några myndigheter men ändå utövar vissa myndighetsuppgifter. Några har 
inte ens uppfattat det som någon problematik utan sett situationen som legitim ur olika 
synvinklar. Bland annat eftersom honorärkonsulatens myndighetsbefogenheter är ytterst 
begränsade och att de även kontrolleras av ambassaden. Honorärkonsulaten får inte göra 
många av sina dagliga uppgifter utan att ambassaden är informerad om detta.  
 
Ambassadpersonalen kan i intervjuerna, i vissa fall, hålla med om att honorärkonsulaten 
kanske gör något mer än vad de borde göra, men det tror de beror på att några 
honorärkonsulat förut fungerat som karriärskonsulat och personalen som arbetade på dessa 
arbetar kvar ännu idag. Därför är personalen mer insatt i frågor som egentligen inte hör till 
honorärkonsulatens arbete. 
 
Enligt de personer på UD:s konsulära avdelning i Stockholm, som jag pratat med per telefon 
och frågat angående honorärkonsulatens funktion använder sig flertalet av uttrycket  
”honorärkonsulaten ska fungera som en sorts brevlåda”, och med det menar de att ska ge råd 
och information både till svenskar på plats och till spanska privatpersoner, organisationer och 
myndigheter som söker hjälp. De ska även ta emot ärenden likt passansökningar och skicka 
dessa vidare till ambassaden.  
 
 
 
                                                 
87 Telefonintervju med Lars- Göran Larsson 030512 
88 ibid 



 23 

4.2.2  Administrativa uppgifter 
Den intervjuade personalen på honorärkonsulatet anser att alltmer tid går åt till administrativa 
uppgifter och att det kommer alltfler direktiv från ambassaden i Madrid och ökade 
administrativa åligganden. Honorärkonsulatet är skyldigt att redovisa alla ärenden som 
konsulatet arbetar med. De ska även anteckna då ett fax, eller brev skickas till någon klient 
eller när ett fax mottas. De blev även under min tid som praktikant pliktiga att föra statistik på 
alla de ärenden som konsulatet behandlar. Detta ansågs på konsulatet som något mycket 
formalistiskt och centralistiskt, eftersom alla de ärenden som konsulatet handhåller redan går 
genom och registreras vid ambassaden första gången som ärendet behandlas. Dessa 
kompletterande arbetsuppgifter gav upphov till en liten konflikt där ambassadpersonalen 
hänvisade till 2000:15 §16 och 17 där det står att konsuln är skyldig att föra arkiv över sin 
verksamhet, medan honorärkonsuln tyckte att dessa insamlingsprocedurer av statistik tog 
alltför mycket tid. Hon påpekade att hennes ”hedersuppdrag” var oavlönat och att hon 
dessutom redan hade en heltidsverksamhet (advokatbyrån) vid sidan om.   
Konsuln menade att eftersom uppdraget är oavlönat ska större tid ägnas åt representativa 
uppgifter och inte åt de administrativa uppgifterna i lika stor utsträckning. 
 
De spanskfödda personerna som jag pratade med förklarade att de inte förstod att en stat som 
Sverige med så pass bra anseende världen över kunde använda sig att ett sådant ”billigt” och 
”oacceptabelt” system, som det med oavlönade honorärkonsuler. De tyckte som alternativ att 
konsulaten ska ha en större representativ uppgift vad gäller handel och politikområdet, i stället 
som för idag leta efter svenskar som inte har betalat sin skatt, rekommendera hotell, eller 
fungera som någon tentamenslokal där svenska studenter på resande fot kan skriva sina 
prov.89De tror vidare att den representativa diplomatiska funktionen som konsulaten förut 
hade till en större utsträckning, flyttats till representanter inom EU i Bryssel. Den förut så 
högt ansedda konsuln har idag blivit en serviceinriktad administratör och konsultet har 
omvandlats till en turistbyrå.90  
 
Under min praktik upptäckte jag att konsulatens arbetsuppgifter innefattar många 
administrativa uppgifter som rör det praktiska konsulära arbetet, och i och med att de personer 
som jag intervjuat beklagat sig över att de administrativa uppgifterna ökat i omfattning de 
senaste åren, ville jag dessutom se hur debatten förhöll sig på riksdagsnivå. 
 
Kritiken mot att utrikesförvaltningens organisation är alltför kostnadskrävande på just sin 
administration är inte ny. Redan 1997 genomförde Riksdagens revisorer en utredning om vad 
som är kostnadsineffektivt på i den svenska utrikesrepresentationen. Rapporten beskrev bland 
annat:  
 

”Mot bakgrund av inhämtad information bedömer revisorerna att UD-anställda i 
utrikesrepresentationen ägnar stor del av arbetstiden åt administrativa arbetsuppgifter. Det 
förefaller inte rimligt att så mycket som en dryg tredjedel av tillgänglig arbetstid för utsända 
UD-anställda skall behöva läggas på vad som i verksamhetsredovisningen benämns 
gemensamma stödfunktioner och administration. Härtill kommer de lokalanställdas 
arbetsuppgifter inom detta område.”91  

 
Utredningen nämner inget specifikt angående honorärkonsulat men inkluderar detta organ då 
de räknar upp vilka som ingår i utrikesrepresentationen.  
 
                                                 
89 Intervju med Alturo 030414 och intervju med Primi 030414 
90 ibid 
91 1997/98:RR4 -Förslag angående utrikesförvaltningen 
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För att bättre kunna se om det varit någon direktivmässig förändring i honorärkonsulatats 
arbetsuppgifter har jag jämfört de regelverk och styrdokument som utrikesförvaltningen givit 
ut i form av förordningar. De senaste tre gällande honoräkonsulatets verksamhet benämns 
UF1992:4, UF1994:25 och UF 2000:15 och min första observation samt helhetsintryck av 
dessa, är att förändringarna i paragrafform inte har alls har ändrats så mycket. Den största 
förändringen skedde dock mellan UF 1992:4 och 1994:25. Då ökades antal paragrafer från att 
vara 28 till att bli 36 stycken.  
Innehålls och antalsmässigt har en ökning skett i de paragrafer angående konsulatets 
administrativa uppgifter. Paragrafernas utformning är mer detaljredovisande och 
specificerade.92 Där står uttryckligen vad som ska finnas med i den konsulära liggaren 
(diarium, kassajournal, expeditionsbok och protokollsbok), samt; 
 
 ”Arkiv som bildas vid ett honorärkonsulat skall stå under tillsyn av den  
 överordnade myndigheten”93 
 
I intervjuerna har det framkommit och att de honorärkonsulaten som fått ökade administrativa 
uppgifter är främst de relativt nya konsulaten som är placerade på turistorter längs den 
spanska kusten (tex. Torrevieja, Fuengirola) I städer där internationell handel dominerar ( tex. 
Bilbao, Valencia och Sevilla) har konsulatet mer representativa uppgifter, medan frågor 
angående hotell och förlorade pass är en raritet.94 Den intervjuade honorärkonsuln uttryckte 
sitt missnöje med de ökade administrativa uppgifterna i ett feministiskt perspektiv där hon 
menade att; ”…det är typiskt kvinnor att acceptera sådant här…”. Detta uttalandet beslöt jag 
mig att uppmärksamma vidare i min analys.95  
  
4.3 Honorärkonsulns roll 
Ett karriärkonsulat är en myndighet med utsänd (diplomatisk) personal från UD och ett 
honorärkonsulat har en honorärkonsul och eventuellt lokalanställd personal (men oftast 
inte).96   
 
En idealisk honorärkonsul ska ha ett passande yrke för att representera Sverige inom det 
juridiska, handelsmässiga och politiska området. Konsuln ska även ha bra kontakter med det 
givande och det mottagande landets myndigheter.97 Den intervjuade ambassadpersonalen 
säger är oftast en feltolkning att konsulatet endast är till för de svenska medborgarna, utan det 
ska även vara ett verktyg och hjälp för de spanska myndigheterna och medborgarna i ärenden 
som har med Sverige att göra.98 Honorärkonsuln menar också att dessa uppgifter borde 
betonas och göra konsularbetet mer produktivt för Sverige.  
 
När en konsul ska tillsättas hör man med föregående konsul om denna har någon att 
rekommendera. Man frågar även handelskammaren, nordiska föreningar och med inhemska 
advokater om dessa kan rekommendera någon lämplig representant. De personer som 
kommer ifråga ska vara väl etablerade på orten och ha goda relationer med lokala 
myndigheter, näringsliv och kulturinstitutioner. Medborgarskapet saknar i princip betydelse 
men som regel anses det vara en fördel om konsuln är medborgare i verksamhetslandet.99 
                                                 
92 UF1994:25 §16-§22 och UF2000:15 §16- §22. 
93 UF1994:25 §18 och UF 2000:15 §18 
94 Intervju med Barbro Erkell 030324 
95 Intervju med Birgitta Nordström 030429  
96 Intervju med Håkan Hjort 030324 
97 Intervju med Lars- Göran Larsson 030512 
98 Intervju med Barbro Erkell 030324 
99 Intervju med Håkan Hjort 030324 
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Efter diskussion mellan ambassaden, svenska UD och eventuellt spanska UD, är det UD som 
förordnar honorärkonsuln. Dock sker inte en tillsättning utan ambassadens godkännande.100 
 
Valet av honorärkonsul sker med utgångspunkt från den inriktning som den överordnande 
myndigheten anser att konsulatet bör ha. En konsul på en turistort bör självfallet vara mer 
insatt i konsulära frågor med turistanknytning medan en konsul i en internationell handelsstad 
i större utsträckning klarar sig med goda engelska kunskaper, men denne bör i stället ha ett 
stort kontaktnät inom exempelvis export och importsektorn.101  
 
Honorärkonsulns man som jag även intervjuat tycker att utnämningen av konsuler sker på ett 
bra sett och han gör jämförelser med den utnämningen som skedde under Francotiden i 
Spanien, då endast frankister fick titlar som konsuler. De hade då ingen större anknytning 
med Sverige, utan ville endast ha konsultitlen för att kunna tjäna pengar vid import av varor 
vid hamnstäderna.102 På den tiden var maritim och sjöfartsfrågorna en stor del av en konsuls 
arbete. Visserligen bör hans uttalande ses med bakgrund till att han själv för trettio år sedan 
inte fick den svenska konsultiteln, efter att ha varit nominerad som kandidat, men det kan 
ändå ge en hint om att stora förändringar skett i konsulärverksamheten de senaste 15 åren- 
efter Francos död. 
 
De andra intervjuade bekräftar att honorärkonsulns förtjänster har försvunnit något. Förr hade 
konsulerna många förmåner vad gäller sjöfartsfrågor (dessa frågor ägnas ett långt kapitel i 
honorärkonsulernas handbok), men nu är det mer statusen som konsultiteln har som lockar 
konsulerna att åta sig arbetet. Honorärkonsuln i Alicante menar att hon inte är ute efter 
statusen. Hon åtog sig konsulrollen för att få representera och sprida Sverige i utlandet. Detta 
PR-arbete skulle hon vilja utvidga och hon har många idéer och kontakter som hon skulle 
vilja använda sig av. Hon genomförde bland annat en ”Sverige- dag” på universitetet i 
Alicante, men till detta förarbete fick hon avsätta mycket tid, och dessutom betala. 
utställningen ur egen ficka. Att inte få något betalt för liknande uppdrag gör att hon, och som 
hon tror även många andra konsuler, avstår från representationsuppdrag som inte absolut är 
obligatoriska. 103 
 
4.4 Implementering 
Besluts och informationsflödet i det konsulära arbetet går hela tiden genom 3 instanser. UD 
måste gå genom ambassaderna, som i sin tur skickar vidare relevanta upplysningar till 
konsulaten. Honorärkonsulaten kan inte själva ha kontakt med en svensk myndighet utan att 
inte rapportera detta till ambassaden.104  
 
Vid ett tillfälle under min praktiktid tog en tingsrätt i Sverige direktkontakt med konsulatet i 
Alicante för att informera om ett vittnesförhör via telefon som skulle hållas på konsulatet. 
Detta blev uppmärksammat av ambassaden, som fick ringa till tingsrätten och be dem att 
fortsättningsvis skicka informationen till ambassaden, och de skulle sedan i sin tur informera 
konsulatet om framtida telefonförhör. 
 
Konsulatets personal ser ibland denna implementeringskedja som något oerhört trögrott och 
centralstyrt. Att inte konsulaten själva kan hålla kontakt med svenska myndigheter samt ge 
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102 Intervju med Alturo 030414 
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svar på vissa frågor, utan hela tiden ska hänvisa till ambassader och UD, ses som ett 
misstroendevotum mot konsulen. Den alltför byråkratiska relation som existerar mellan 
ambassaden och konsulaten tycker konsulatpersonalen borde byggas om till en annan sorts 
organisation, där alla 20 konsulat i Spanien arbetar mer som i ett nätverk, men utan 
ambassaden som spindeln i nätet. Det behövs även en ordentlig undersökning som visar på 
vad de olika konsulaten har för arbetsuppgifter, och hur mycket tid de lägger ner på det 
konsulära arbetet. I denna studie bör självfallet alla konsuler i Spanien intervjuas.105 
 
Min erfarenhet från konsulatet är dock att denna tilltrodda implementeringskedja inte fungerar 
i praktiken. Dels på grund av arbetsekonomiska skäl men dels även för att visa sitt missnöje 
gentemot processen. Dessutom utnyttjas att många svenskar och svenska myndigheter inte vet 
vad ett konsulat får och inte får göra. Ringer en konsul eller en anställd vid ett konsulat till en 
myndighet och presenterar sig, får de oftast en mycket bra service samt tillgång till de 
uppgifter som önskas, eftersom det existerar en okunskap konsulns befogenheter. 
 
Då jag frågade en av ambassadpersonalen huruvida denne tyckte att implementeringen 
fungerade i organisationen, fick jag ett tvärt svar att denne inte förstod vad jag menade. Då 
jag omformulerade frågan för att jag trodde att ordet implementering kanske inte förstods, 
fick jag istället svaret: - Vad är det för någon fråga! Det är väl lika idiotiskt som att fråga en 
Ericsson- anställd om hur internrapporteringen går till! 
Min tolkning till detta är att jag troligtvis hade berört ett känsligt ämne. 
 
4.5 Arbetsförändringar i samband med Sveriges inträde i EU 
De flesta av de intervjuade har inte sett några större förändringar i det konsulära arbetet efter 
Sveriges inträde i EU om man arbetar inom ett EU- land, utan de tror förändringarna märks 
om man arbetar utanför EU. Till exempel kan man numera som svensk i ett land utanför EU 
söka hjälp på ett konsulat eller ambassad tillhörande ett annat EU land, om Sverige inte har 
någon utländsk myndighet i det landet.106 I stället tycker man att det går att urskilja fler 
skillnader efter Sveriges inträde i Schengensamarbetet. 
 
Sedan Sverige blev medlemmar i Schengensamarbetet den 25 mars 2001 har antalet 
viseringsärenden på svenska ambassaden nästan helt upphört. De utlänningar som har ett 
uppehållstillstånd i Spanien, är tillåtna att resa till Sverige utan visum. De utlänningar som har 
kommit in i Spanien med ett visum gällande i något Schengenland kan även resa till andra 
Schengenländer så länge visumet är giltigt. De utlänningar som fortfarande inte erhållit 
uppehållstillstånd i Spanien kan inte heller ansöka om ett visum till Sverige från Spanien. 
Denna ansökan kan endast göras på de svenska myndigheterna i den sökandes hemland.107 
Innan Schengensamarbetet kunde personer som befann sig i Spanien utan uppehållstillstånd 
uppsöka ett konsulat och ansöka om visum för att resa till Sverige. Personalen på konsulatet 
berättade att då de fortfarande tog emot visumansökningar var de flesta som kom till 
konsulatet i Alicante från Marocko samt från de Sydamerikanska länderna. I genomsnitt 
skickade konsulatet cirka 20 visumansökningar till ambassaden under ett ar och personalen 
var aldrig med om att någon ansökan avslogs.108 
 
En annan förändring kan ses då Sverige tillträde i Haagkonventionen. Strax därefter var det 
många som vände sig till ambassader och konsulat angående frågan om legalisering av 
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dokument, eftersom ambassaden tidigare varit inblandad i processen vid legalisering.109 Men 
genom att Sverige den 1 maj 1999 tillträdde Haagkonventionen från 1961 om slopande av 
kravet på legalisering av vissa utländska handlingar kan från och med den 1 maj 1999 ett 
intyg om en sk. apostille110 utfärdas av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen 
härrör. I Sverige är de utfärdande myndigheterna notarius publicus och juridiska expeditionen 
på UD. En apostille kräver efter tillträdet ingen ytterligare legalisering av UD eller ambassad. 
Vare sig konsulat eller ambassad har kompetens att utfärda en apostille. Om någon kommer 
och önskar en apostille på en svensk handling ska denne hänvisas till UD eller en svensk 
notarius publicus. Om handlingen är spansk ska personen hänvisas till ovannämnda spanska 
myndighet. Haagkonventionen har förenklat proceduren betydligt eftersom innan var gången 
då ett spanskt dokument skulle legaliseras, för att vara gällande i Sverige att det först 
legaliserades av spansk notarius publicus, sedan av svenska ambassaden i Madrid, och sedan 
av svenska UD.111  
 
Några av de intervjuade menar att EU först nu har börjat utveckla ett gemensamt socialt 
system, och det är först då som det konsulära arbetet påverkas av EU- medlemskapet. Förut 
sågs EU endast som en gemensam marknad, och då påverkades inte konsulatens arbete av 
detta i lika hög utsträckning.112  
 
De intervjuade på honorärkonsulatet säger att de sett en ökning i informationen om att 
konsulatet ska fungera som Sverige- främjande organ. De menar dock att riktlinjerna hur detta 
ska ske är väldigt diffusa, och därför har inte det arbetet riktigt kommit igång ännu.113  
  
Inom UD har nya utredningar visat på att honorärkonsulerna måste få klarare direktiv om vad 
deras uppgifter är i Sveriges utrikesrepresentation.114 Den person som jag intervjuat från UD 
har själv skrivit en rapport i frågan som kommer att ligga till grund för nya förändringar i 
UF2000:15 §3, från och med 1 juni 2003.  Han säger att förslagen är att honorärkonsulerna 
ska få större Sverige- främjande uppgifter än förut och paragrafen kommer ändras till 
texten;115 
 

”Ett konsulat skall bistå den överordnade utlandsmyndigheten i dess Sverigefrämjande 
verksamhet enligt 6§ förordningen (1992:247) med instruktioner för utrikesrepresentationen, i 
den utsträckning utlandsmyndigheten eller Utrikesdepartementet begär det.”116 
 

Rapporten som han skrivit säger att Sverige bör se möjligheten att i högre grad kunna 
använda honorärkonsulaten som främjanderesurs, men att den insatsen måste anpassas till 
rådande förutsättningar eller anstå till byte av konsul har ägt rum.  Han tycker att i praktiken 
ska konsulerna till en högre grad än förut vara närvarande vid konferenser, mässor och 

                                                 
109 Intervju med Birgitta Nordström 030429 
110 Apostillen (intyget) utgör bevis om riktighet av namnunderskriften på handlingen, i vilken egenskap 
undertecknandet har skett samt att signill eller stämpel som satts på handlingen är äkta, men intygar ej 
innehållets riktighet. 
111 Intervju med Birgitta Nordström 
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114 SOU 2001:70 -Om konsulärt ekonomiskt bistånd och Rapport 1998:4 –Den svenska 
honorärkonsulatstrukturen- från Planeringsstaben, UD. 
115 Telefonintervju med Lars- Göran Larsson 030512 
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utställningar och vara Sveriges ansikte utåt genom att sprida information. Vidare menar han 
att pengar till detta ska gå att söka hos de överordnade myndigheterna.117 
 
Ambassadpersonalen som jag intervjuat menar på att förändringar i det konkreta konsulära 
arbetet har kommit mer successivt och kanske inte till så stor del har att göra med enbart 
Sveriges medlemskap i EU. De tycker i stället att man bör man se orsakerna till 
förändringarna i internationella juridiska omställningar, ökad globalisering och i en 
Sverigeuppfattning som numera grundar sig i ett unionstänkande.118  
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5.0 ANALYS 
 
5.1  Omorganiseringen 
Man skulle kunna påstå att organiseringen av konsulverksamheten förändrades i riktning mot 
Max Webers teorier om en hierarkisk och centralstyrd organisation. Från att förut som 
karriärskonsulat verka som utlandsmyndighet och ha direktkontakt med UD, ändrades nu 
organisationen och implementeringskedjan. Den nya uppbyggnaden innebar att UD låg högst 
upp och hade ambassaderna som underordnade myndigheter. Ambassaderna i sin tur verkade 
som överordnade myndigheter för honorärkonsulaten, vilka var skyldiga att rapportera all sin 
verksamhet till ambassadpersonalen. Honorärkonsulatens funktions som icke- myndigheter 
och som ambassadernas förlängda arm på de platser där det finns många svenskar eller ett 
stort svenskt näringsliv, gjorde också att honorärkonsulaten kom att genom de överordnade 
myndigheterna anpassades till att inriktas mot det näringsområde orten var specialiserad på.  
Den Weberianska modellen har dock fördelen att den är förutsägbar. Samhällsmedborgarna 
kan i landets lagar och regler utläsa vad som kommer att ske.119 Kritik som dock oftast riktas 
mot den byråkratiska modellen är; 
 
 ”The bureaucracy does things to people rather than for them”120 
 
Emellertid skulle organisationsförändringen också kunna ses i ett närbyråkratsperspektiv, där 
honorärkonsulerna gavs större flexibilitet i och med att de styrdokument du nu hade att följa 
var nya och luddigt utformade. Detta gav upphov till ett brett tolkningsutrymme. Därmed kan 
man säga att den reella makten kom att delegerades ner på lägre nivåer likt Lipskys teorier om 
street-level- bueraucracy.  
 
5.2  Honorärkonsulatets arbete 
Diskussionen kring honorärkonsulatets arbete gav i min undersökning upphov till många 
olika infallsvinklar. Problematiken kring att honorärkonsulaten officiellt inte är några 
myndigheter men ändå utför flertalet myndighetsuppgifter kan legitimeras med Max Webers 
legal- hierarkiska legitimitetsteori vilken påvisar att honorärkonsulaten har rätt att utföra vissa 
myndighetsliknande uppgifter om de sköter dessa inom ramen för vad förordningarna säger, 
det vill säga att de alltid genomför sitt arbete under översikt av ambassaden, som står över 
dem i hierarkin.121 Eftersom honorärkonulaten enligt lagar och förordningar alltid är 
underställda en överordnad myndighet blir honorärkonsulatets myndighetsutövande uppgifter 
legitimerade genom ambassaden. Mer konkreta utformade exempel på att så är fallet finns 
utformat både i handboken för honorärkonsuler från 1995 och för den reviderade förordning 
som ligger till grund för handboken, (UF2000:15) 
 

”Ett konsulat ska omedelbart underrätta den överordnade utlandsmyndigheten när det fått kännedom om att 
en svensk medborgare har avlidit eller att en allvarligare olycka har inträffat som berör eller kan ha berört 
en svensk medborgare” 122 
 
”Ett konsulat ska snarast underrätta den överordnade utlandsmyndigheten när det har fått kännedom om att 
en svensk medborgare, flykting eller statslös person, som är bosatt i Sverige har anhållits, häktats eller 
utsatts för våldsbrott i distriktet samt när en sådan person söker ekonomiskt bistånd eller annan hjälp”123  

 
                                                 
119 Lerner A. and Warant J., (1992), s.47f 
120 ibid s. 49 
121 ibid s.50f 
122 UF 2000:15 §5 
123 ibid 
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Dessutom kan man se att en traditionell legitimitetstyp, i enlighet med Webers tre 
legitimitetstyper,124 används vid de fall då de forna karriärskonsulten i form av nuvarande 
honorärkonsulat verkställer sådana uppgifter som förut var dem tillåtna, eftersom de som 
karriärskonsulat var utlandsmyndigheter. Traditionen och vanan att de till exempel kunde 
utfärda myndighetsintyg legitimerar till vis del både hos överordnade myndigheter, företag 
och privatpersoner att de fortfarande genomför liknande uppgifter. Frågan är dock även hur 
mycket som genomförs på grund av traditionell legitimitet och hur mycket som genomförs på 
grund av okunskap om vad ett honorärkonsulat har för arbetsuppgifter. Att en okunskap om 
honorärkonsulat finns bekräftades både i intervjuer, och under min praktik. Man skulle kunna 
analysera denna problematik ur två olika vinklar och påstå att det finns olika anledningar till 
denna bristande insikt. I ett uppifrån- perspektiv måste man se vilken sorts information som 
har spridits från den svenska staten angående konsulär verksamhet. Uppenbarligen har den 
varit bristfällig och detta kan även läsas i flera motioner och riksdagsskrivelser den senaste 
tiden.125 Den informationsstyrning som staten enligt Guy Peters kan tillämpa, har inte använts 
på ett lukrativt sätt.  
I ett underifrånperspektiv där honorärkonsuln står i centrum, har denne inte heller spridit 
tydlig information vad som utförs på ett honorärkonsulat. Eventuellt skulle en anledning till 
detta vara den statusroll som till viss del finns kring ”hedersuppdraget” honorärkonsul. Om 
konsuln informerar om att denne inte längre har myndighetsutövande arbetsuppgifter kanske 
statusen för denne sjunker avsevärt, och då erhåller konsuln varken status eller pengar av sitt 
uppdrag. Denna tanke presenterades för den person jag intervjuat på UD, och denne ansåg att 
reflexionen var viktig. Dock tillade den intervjuade att honorärkonsulatens uppgifter har varit 
något ”luddigt” utformade, och det är en stor önskan i den utredning som bland annat ligger 
bakom en paragrafförändring i UF2000:15 under juni månad, är konsulatens uppgifter 
specificeras.126 Att de direktiv som konsulaten har haft att följa varit något oklart utformade 
kan ses som en del Lipskys teori om närbyåkraternas förmåga att själva kunna avgöra hur ett 
ärende bäst ska implementeras, utan att behöva sitta fast i strikta lagar från den högre 
förvaltningen. 127 Dock begränsas effektiviteten i honorärkonsulatetes handlingsförmåga, då 
deras myndighetsbefogenheter tas bort.  
 
5.2.1 Administrativa uppgifter 
Konsekvensen av att ha en alltför invecklad administration kan ge flera allvarliga nackdelar i 
form av dubblerade funktioner på central nivå, komplicerad versamhetsplanering och 
styrningskonflikter samt svagheter i kompetens och professionalitet.128  
 
Till detta går att finna ett missnöje hos de anställda på konsulatet som känner sig instängda i 
administrativa regler och kontroll. Uttalandet av riksdagens revisorer går i enlighet med 
Public-choice skolans teorier, som menar att detta är en av följderna då man tillämpar ett 
alltför ineffektivt byråkratiskt system. Public- choice skolan påpekar också att om inte 
tjänstemännens egenintresse får stimulans, utan istället blir dämpad av formalistiskt krångel, 
så skapas missbelåtenhet och effektivitetsminskning inom förvaltningen.129 
 

                                                 
124 Berggren N, Karlsson N, Nergelius J, (2001), s.72 
125 Motion 2000/01:U302 av Annelie Enochson (kd) och PM Telemeddelande Mnr UD/ 20030521-2, Revision 
av UF2000:15- Honorärkonsulerna som främjanderesurs, från Regeringskansliet 
126 Rapport 1998:4 –Den svenska honorärkonsulatstrukturen- från Planeringsstaben, UD. 
127 M. Lipsky  (1980) s.4 
128 1997/98:RR4 -Förslag angående utrikesförvaltningen 
129 Ham and Hill, (1993), s.54 
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Man skulle dock kunna finna en av anledningarna till att honorärkonsulatens administrativa 
uppgifter verkar prioriteras högst av de överordnade myndigheterna, samt att de beskrivs så 
pass utförligt i honorärkonsulatens handbok i Wienkonventionen från 1963. Artikel 61 i 
denna säger nämligen att ett honorärkonsulats arkiv har immunitet130 Läser man 
honorärkonsulatets handbok så nämns också immunitet i samband med arkivering av 
handlingar rörande konsulatets arbete;  
 

 ”En förutsättning för att ett honorärkonsulats arkiv har immunitet är att de handlingar 
som hör till arkivet förvaras åtskilda från andra handlingar och särskilt från konsulatchefens och 
hans medarbetares enskilda korrespondens samt från material, böcker och handlingar som berör 
deras yrkesverksamhet eller näringsutövning… det är viktigt att en honorärkonsul, som bedriver 
enskild yrkesverksamhet, håller konsulatets arkiv, bibliotek och kassa fullständigt avskilda från 
handlingar, böcker och kassa som hör till hans rörelse eller enskilda verksamhet.131 

  
5.3 Honorärkonsulns roll 
Konsulns roll styrs idag från flera håll, och klara direktiv om hur denne skall vara saknas. 
Under intervjuerna och i det material jag läst har det framkommit många olika och 
differentierade krav och önskemål på honorärkonsulns egenskaper. Konsuln ska dels behaga 
den uppifrån styrande makten, det vill säga UD och ambassaden. Dessa vill dels att konsuln 
ska vara representativ för Sverige och ägna mycket tid åt Sverige-främjande uppgifter. De vill 
även att konsuln ska ha ett brett kontaktnät på plats och vara väl etablerad i det inhemska 
näringslivet, utan att för den skull utnyttjas på ett sätt som strider med svenska intressen.132 
 
Riksdagens revisorer säger att just den kommersiella rollen som en konsul ska ha, och som 
ingår i de Sverigefrämjande uppgifterna, fått en dålig definition i lagen (1992:247)- 
Instruktioner för utrikesrepresentation, och de menar vidare att den viktiga uppgiften att verka 
för ett ökat utländskt inversteringsengagemang i Sverige inte berörs över huvud taget.133 Detta 
har uppmärksammats av flera riksdagsledamöter i den politiska debatten; 
 

”Honorärkonsulerna är oftast väletablerade affärsmän eller jurister med god lokal förankring. 
Om dessa även får syssla med vad de är särskilt duktiga på- nämligen affärsverksamhet- tillför 
vi en ny viktig resurs till främjande- verksamheten.”134  

 
Samtidigt som konsuln ska främja det svenska näringslivet, ska denne också vara en flexibel 
och serviceinriktad person som ska bistå både svenska medborgare och svenska juridiska 
personer med råd och upplysningar om hur de kan skaffa sig hjälp eller tillvarata sina 
rättigheter i verksamhetslandet.135 De ska i och med det tillgodose varje individs personliga 
intressen. En förutsättning för att Sveriges nations och Sveriges medborgares intressen ska 
kunna tas tillvara, många av dessa platser, är att honorärkonsuler avsätter mycket tid och, inte 
sällan, egna finansiella resurser.  
 
Kritiken mot denna omöjliga uppgift har börjat att uppmärksammats efter klagomål från 
många av de konsuler som tillsatts på honorärkonsulat med stor verksamhet, till exempel på 
turistorter. Debatten har också uppmärksammats i riksdagen; 
 

                                                 
 
131 Utrikesförvaltningens handböcker VIII ”Handbok för Sveriges honorärkonsuler” 1995, s.16 
132 UF 2000:15 §4 
133 1997/98:UU23 och RR1997/98:4 
134 Motion 1999/2000:U302, Göran Lennmarker (m) 
135 UF 2000:15 §3 
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”Denna obetalda konsul tar likt många andra konsuler emot ett ökande antal svenska officiella 
delegationer, utnyttjar sitt stora kontaktnät och sin lokala kännedom till förmån för svenska 
intressen. Om denna form av svensk utlandsrepresentation skall kunna fortsätta krävs det bättre 
möjligheter än idag att erbjuda honorärkonsulerna ersättning för verksamhetskostnader. 
Dessa konsuler är en central och kostnadseffektiv del av den svenska utrikespolitiken och borde 
ersättas i enlighet med detta faktum136 
 
”Det är viktigt, att svenska utlandsmyndigheter från näringslivet får full ersättning för sitt 
handelsfrämjande arbete.”137  

 
Guy Peters menar att menar att den offentliga tjänstemannens ställning idag har försvagats 
genom denna påverkan från två olika håll. ”Underifrån” finns kravet på att tjänstemannen ska 
bli mer lik sin privata kollega. Medborgaren ska i första hand tillfredsställas som kund. 
Problemet är att tjänstemannarollen rymmer mer än att förmedla ”service” till ”kunderna”. 
Det finns också ett legalt och moraliskt ansvar som går utöver medborgarrelationen. Ett 
ansvar riktat mot staten som övergripande enhet. ”Ovanifrån” ökar kravet på politisk 
följsamhet och därmed också tendensen till en ökad (parti)politisering av tjänstemannarollen. 
Tjänstemannen är också medveten om att ovanifrån finns kraven på resultatökning. 138  Press 
både upp- och nedifrån är något som karaktäriserar dagens svenska byråkratiska 
tjänstemannakår.139 
 
5.3.1  Legitimitetsaspekten 
Honorärkonsulens situation i dagens system kan sättas in i Guy Peters diskussion om risk för 
minskad legitimitet inom offentlig verksamhet. Detta eftersom den konsulära verksamhet som 
bedrivs av honorärkonsulatet egentligen bedrivs av andra än offentliga tjänstemän, och 
därmed hamnar utanför de kontrollmöjligheter och det ansvar som följer av denna roll.140 
Honorärkonsulen i min undersökning identifierar sig inte som en offentlig tjänsteman utan 
mer som en näringsidkare inom sin verksamhet (juridik, ekonomi osv). Dessutom finns det 
risk för minskad legitimitet genom den form vilken en konsul utses. Visserligen är det UD 
som högsta instans som har den avgörande rösten, men i praktiken sker utnämningen genom 
många led av informella kontakter. Enligt Max Weber är det viktigt att tjänstemannen anställs 
på uteslutande formella meriter för att både rollen och myndighetsutövandet ska kunna 
legitimeras. Public choice skolan tycker i stället att det faktum att en tjänsteman erhåller 
status av yrket samt har befodringsmöjligheter, ökar tjänstemannens engagemang och 
arbetsvilja. 
 
5.3.2  Feministisk aspekt 
Den ökade arbetsbördan som honorärkonsulaten mötts av, tillsammans med den nedåtgående 
statusroll yrket erhållit, som vissa i min undersökning tycker, kan ha ett samband med det 
ökade antal konsulat på turistorter som sköts av en kvinnlig honorärkonsul.  En jämförelse 
kan göras med en undersökning som Jessica Lidvert tar upp i sin text ”Feminism och 
förvaltning” där hon visar på det ökade antalet kvinnliga rektorer på svenska skolor i ett 
orsakssamband med den nedåtgående trend i status som yrket mötts av. Förr när män hade 
rektorsroller var yrket ett statusyrke, men idag, när många kvinnor är rektorer, anses 
rektorsrollen vara i likhet med någon annan yrkeskategori inom skolvärden.141 Detsamma 
skulle man eventuellt kunna påstå av min undersökning, har hänt med konsulyrket. Från att 
                                                 
136 Motion 2000/01:U302 Annelie Enochson (kd) 
137 1997/98UU:23 
138 Peters Guy, (2001), s.191f 
139 www.mediearkivet.se/ Landstingsvärlden/ Lars Hugo 2002- 04- 18 
140 Peters Guy, (2001), s.191f 
141 Lindvert Jessica, (1997), s. 92 
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vara ett djupt inrotat statusyrke, som innehades av majoriteten män, har det i dag kommit att 
bli ett alltmer serviceyrke, där de kvinnliga konsulerna arbetar på inrättningar som mer och 
mer liknar turistinformationer. Av de 20 svenska honorärkonsulat som finns i Spanien i dag 
innehas konsultiteln av 8 stycken kvinnor, och dessa konsulat ligger uteslutande på turistorter 
vid kusten, förutom det i Granada.142 
 
5.4 Implementering 
Implementeringen av de konsulära besluten i faktiska åtgärder som handlingar och 
information, går likt en top-down modell av implementeringskedjan, från UD ner till 
ambassader och vidare till honorärkonsulaten. Denna kontroll uppifrån kan man utläsa i 
styrdokumentet UF 2000:15. 143 
 
”Ett konsulat skall inhämta råd och upplysningar från den överordnade myndigheten då detta bedöms vara 
nödvändigt. Även i övrigt skall konsulatet hålla kontakt med övriga svenska myndigheter genom den 
överordnade myndigheten” 
 
I enlighet med Guy Peters teorier om organisationsstyrning kan den högre förvaltningen med 
hjälp av sitt uppbyggnadsmönster påverka implementeringsprocessen.144 Detta kan sägas vara 
fallet i organisationen kring den konsulära verksamheten, då denna styrs bland annat av vissa 
klart utformade direktiv uppifrån. Kontrollerandeprocessen är också inbyggd i enlighet med 
Webers legal-hierarkiska organisationsform eftersom det finns förordningar som legitimerar 
kontrollen; 145  
 
 ”En utlandsmyndighet skall inspektera underställda honorärkonsulat  
 regelbundet och i övrigt när det finns särskilda skäl” 
 
Nedan kommer jag visa med en egenhändigt gjord bild hur jag i min undersökning har 
uppfattat uppbyggnaden av implementeringsstrukturen. Honorärkonsulat- systemet i Spanien 
styrs till viss del uppifrån i enlighet med vad jag ovan beskrivit. De har dock också många 
lokala aktörer att ta hänsyn till för att kunna sköta sin verksamhet. Implementeringsstrukturen 
skulle därmed kunna sägas vara nödvändig att ses både i ett top-down perspektiv och i ett 
bottom-up perspektiv. 
 
 

Utrikesdepartementet 
 
 

Ambassader (ev. karriärskonsulat) 
 
 

                                           Honorärskonsulat                 Egen verksamhet  
  
 
 

    Privatpersoners önskemål i konsulära                        Lokala myndigheter och näringslivets                           
    ärenden                                                                       önskemål 

                                                 
142 www.ud.se/ambassaderoch konsulat/spanien 2003-05-23 
143 UF 2000:15 §26 
144 Peters Guy, (2001), s.150 
145 1992:247 §40- Instruktion för utrikesrepresentation 
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Dagens implementeringen i konsulatverksamhet kan även appliceras med hjälp av Lipskys 
teorier om närbyråkrati. Det är den enskilde tjänstemannen på plats som möter den svenske 
medborgaren som är i behov av konsulär hjälp, och det är tjänstemannen (konsulen, eller en 
anställd) som i det läget bestämmer utfallet av direktiven ovanifrån. Denne måste då även ta 
hänsyn till de förhållanden som råder på plats, dvs. ta hänsyn till lokala myndigheters och till 
näringslivets önskemål. I de lokala förhållandena bör även likt Lundquist påpekar, 
tjänstemannens kunskap vad gäller rådande situation och kultur, samt vilja att implementera 
ett beslut, räknas in.146 Det är närbyråkten som genom sin position och sin kunskap har den 
reella makten147 En honorärkonsulatverksamhet som inte ger konsuln någon frihet eller som 
inte delegerar någon makt, är enligt Peters sätt att se det, inget bra exempel på management. 
 

”In modern political cultures granting greater opportunities for participation is almost 
essentialfor good management, weather in the public or the private sector”148 

 
Han säger vidare att när implementeringen blir alltför top-down styrd och tjänstemännen inte 
har någon möjlighet att influera utfallet av policybesluten, orsakar det också en väldigt 
klumpig och onödig organisation. Om en allt mindre styrd konsulär verksamhet vore möjlig 
skulle man enligt Peters teorier kunna reducera flera av de mellanposter som finns i den 
hierarkiska pyramiden.149 Gällande konsulär verksamhet, skulle man med Peters synsätt, 
kunna föreslå att ambassadverksamheten fick en mindre betydande roll, om 
honorärkonsulaten gavs befogenheter att själva kontakta UD och svenska myndigheter. 
 
När många aktörer verkar i kedjan kan de implementeringsproblem som uppkommer förklaras 
enligt Barret och Hill genom den spänning mellan normativa förväntningar som 
beslutsfattarna har - vad borde göras, och det deskriptiva utgångsläget som de samtidigt har- 
hur kan vi förverkliga målen i realiteten? 150 Honorärkonsulatens verksamhet har präglats av 
höga och mångfaldiga förväntningar, från många intresseaktörers håll, samtidigt som det 
påvisats i min undersökning att budgeteringen varit otillräcklig för att konsulerna ska kunna 
nå upp till de pretentioner som ställs. Det verkar i enlighet med Barret och Hills teorier finnas 
en inneboende konflikt mellan norm och sakförhållande i problematiken kring 
honorärkonsulatens åligganden. Avståndet mellan norm och verklighet kanske ligger alltför 
långt bort från varandra. 
 
Management- tänkandet enligt Guy Peters sätt att se skulle även kunna sägas passa vad gäller 
det flexibla handlingsutrymmet vid implementeringen av verksamheten.151 Många av 
honorärkonsulerna har egna verksamheter inom den privata sektorn och att använda 
affärsliknande metoder enligt köpar- säljartyp vid implementeringen av konsulär verksamhet, 
kan vara en lukrativ metod. Parson säger att management- varianter av implementering har 
utformat ett mer operationellt mönster i genomförandet av offentliga tjänster.152 Detta kanske 
borde tas tillvara då de Sverige-främjande uppgifterna vid honorärkonsulaten ökar i omfång, 
enligt de statliga direktiven. 
                                                 
146 Lundquist Lennart, (1992), s.76 
147 Lipsky M. , (1980), s.11 
148 Peters Guy, (2001) s.53 
149 ibid s. 53 
150Barret & Hill i Ham and M. Hill ”The Policy Process in the Modern Capitalist State”, Inforum, Rowlands 
Castle, Hants, 1993, s. 115  
151 Peters Guy, (2001) s. 379 
152 Parson Wayne, (1995), s. 473 
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5.5 Konkreta arbetsförändringar i samband med Sveriges inträde i EU 
Att det konsulära arbetet genomgått stora förändringar i samband med Sveriges inträde i EU 
kan vara svårt att direkt påvisa. Dock har arbetet förändrats i mångt och mycket under det 
senaste decenniet, men detta kan även bero på att nya samarbetsavtal och konventioner trätt i 
kraft. Den konkreta utveckling som de intervjuade personerna kan finna rör bland annat 
Sveriges inträde i Schengen samt vårt tillträde i Haagkonventionen. Borttagandet av de starkt 
myndighetsutövande uppgifter, som visumansökningar och medverkande i legalisering av 
dokument är, kan vara en utav anledningarna till att honorärkonsulns status har sjunkit något. 
Förändringarna kring dessa kompetenser skulle även kunna vara en anledning till den 
okunskap som finns kring ett honorärkonsulats befogenheter.  
 
Utvecklingen mot att honorärkonsulaten, och annan övrig svensk utrikesrepresentation, ska 
användas som informationsinstrument i spridningen av Sverige- kunskap, och att detta ges 
hög prioritet av utrikesdepartementet, kan med Sannerstedts teorier,153 påstås vara ett felaktigt 
uppsatt kausalt samband mellan de behov som honorärkonsuler på plats möts av. Svenskar i 
utlandet söker sig fortfarande i stor utsträckning till våra utlandsmyndigheter och 
honorärkonsulat dels eftersom förmågan hos många de svenskar inte passar in i EU- tidens 
europaanda, där alla medborgare i unionen ska kunna söka hjälp hos varandras myndigheter. 
Dels också eftersom många myndigheter inom unionens länder prioriterar det inhemska 
landets medborgare före dessa utlands -svenskar. Språkbristningar, från båda parter, samt 
oförmågan och kanske i detta fall även viljan, som Lundquist anser vara viktig för att 
implementeringen ska fungera, att söka upp dessa myndigheter är ett problem som oftast 
uppstår.154 
  
Ett inkorrekt orsakssamband mellan åtgärder, önskemål och effekter har eventuellt satts upp 
vad gäller honorärkonsulatens verksamhetsområden. Den kommande generationen har helt 
andra förutsättningar för att klara av en högre integrerad européisering, Dock finns det i dag 
många äldre svenskar som är på resande fot eller är tillfälligt boende i ett annat land och som 
inte når upptill de krav som Sverige har på sina utlandssvenskar, och vem ska hjälpa dem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
153  Sannerstedt A., (1997), s.30 
154 Lundquist Lennart, (1992), s.76 
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6.0 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I min undersökning angående förändringen av den svenska konsulära verksamheten efter 
Sveriges inträde i EU 1995 har det framkommit att många av de förvandlingar som skett inte 
haft ett direkt orsakssamband med just EU- inträdet. Många andra förändringar såsom 
budgetsituationen; nya internationella överenskommelser samt effektivitetshöjande 
satsningar, har lett till att konsulatverksamheten har genomgått organisatoriska förändringar 
samt fått nya arbetsuppgifter. Dock kan man påstå att förändringarna kan ses med bakgrund 
av den européisering som Sverige har genomgått och fortfarande genomgår i och med 
unionsmedlemskapet. 
 
I och med ett changemang på flera områden inom den konsulära strukturen det senaste 
decenniet, verkar det som att den konsulära verksamheten inte riktig hittat sig själv utan 
svävar omkring i en status av otroligt många nya direktiv, viljor och önskemål, men i 
avsaknad av någon bra grundstomme att vila på, rent penga- och regelmässigt. Detta känns 
beklagligt, eftersom det konsulära arbetet under en lång tid fungerat bra då det fanns fler 
medel avsatta till verksamheten. Då det fanns fler karriärskonsulat, med myndighetsstatus, 
samt med avlönad personal, kunde dessa lättare genomföra det konsulära arbete som efter 
omorganiseringen och budgetreduceringen flyttats över till de oavlönade honorärkonsulaten. 
 
En övergripande känsla som jag fått då jag genomfört min undersökning, är att systemet inte 
är hållbart i längden, och detta i flera avseenden. Den struktur på vilken organisationen är 
uppbyggd, är enligt mig alltför byråkratisk. Att honorärkonsulaten inte har myndighetsstatus 
och därför måste ha daglig kontakt med ambassaderna för att genomföra uppgifter som de lika 
gärna kunde sköta direkt med respektive myndighet, gör systemet trögrott. 
Implementeringskedjan i ett uppifrån perspektiv försvårar också effektiviteten, samt ger också 
ibland upphov till missnöje på honorärkonsulaten då dessa inte har auktoritet att utföra 
dagliga uppgifter. Den konsulära verksamheten är flertalet gånger också sådan att det krävs 
relativt snabba och spontana insatser för att kunna hjälpa den svenska medborgaren i nöd. Att 
verkligheten är sådan orsakar i sin tur att konsulaten ibland skriver ut ”intyg” eller andra 
dokument som de egentligen är oberättigade att göra. 
 
På det lokala planet, finns det också några faktorer att peka på, som enligt mig gör 
honorärkonsulatsystemet ohållbart. Honorärkonsuln ska i enlighet med de direktiv som finns,  
främja Sverige i området genom goda kontakter på plats med näringslivet och politiker. 
Dessutom ska de gärna också, enligt de nya förhållningsorderna, vara öppna för att deltaga 
vid mässor, utställningar och andra sociala engagemang, för att verka som Sverige- främjande 
aktörer.155 Självklart har honorärkonsulerna, som oftast är medborgare i verksamhetslandet, 
ett tryck underifrån att ta hänsyn till. Det är de lokala aktörerna och förhållandena som i hög 
grad även styr honorärkonsulns arbete, och dessa ingår i en social- kulturell kontext, som är 
oerhört viktig för hur de statliga direktiven kan implementeras. 
 
För att honorärkonsulerna ska kunna genomföra ett bra arbete, är det dessutom omöjligt att 
som idag, låta dessa vara oavlönade. Att se honorärkonsul-rollen som ett ”hedersuppdrag” och 
med det legitimera att honorärkonsulerna inte ska få någon ersättning förutom de utgifter de 
haft i tjänsten, är beklagligt. Den förtjänst som konsuln erhåller, stämmer inte överens med 
vad de får prestera i sitt hedersuppdrag. 
                                                 
155 Telemeddelande Mnr UD/ 20030521-2, Revision av UF2000:15- Honorärkonsulerna som främjanderesurs, 
från Regeringskansliet. 
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Mitt förslag är att genomföra en form av nätverksorganisation gällande honorärkonsulaten i 
Spanien, där konsulaten kan specialisera sig på olika områden, men ända hålla god kontakt 
med varandra. De skulle behöva få myndighetsstatus samt bli avlönade, och denna kostad 
skulle kunna sparas in på de administrativa byråkratiska kostnaderna som i dag finns då den 
dagliga kontakten med ambassaden är ett faktum. Jag tror, i likhet med Peters teorier, att vid 
en omorganisering av den relativt hierarkisk uppbyggda implementeringskedjan som existerar 
i den konsulära verksamheten skull man kunna reducera vissa mellanposter.156 Inte för att 
ambassaderna skulle tas bort, men många av deras administrativa uppgifter skulle kunna 
reduceras och ersättas med andra uppgifter. 
 
För att kunna förbättra det konsulära systemet krävs en grundlig studie om den 
konsulatverksamhet som finns idag. Alla konsuler borde bli intervjuade och en undersökning 
av karaktären på de arbetsuppgifter som dessa utför vore relevant. När detta kartlagts skulle 
en grundläggande effektivisering kunna ske, som i sin tur troligtvis skulle kunna sänka 
budgetutgifterna för Sveriges utlandsrepresentation. 
 
För eventuellt framtida studier i ämnet tror jag att de sociologiska förhållandena i 
problematiken kring den konsulära verksamheten borde betonas mer. 
Jag tror att det går att hitta många orsakssamband mellan de statliga direktiv och förordningar 
som finns, och de faktiska förhållandena, för den konsulära verksamheten, i en social- 
kulturell kontext. Dock skulle uppsatsen då rikta sig mer mot studier inom de sociologiska 
antropologiska eller psykologiska vetenskaperna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
156 Peters Guy, (2001), s.53 
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BILAGA 1           
 
Intervjuer har genomförts med: 
 
1.  Birgitta Nordström, advokat och honorärkonsul på svenska konsulatet i Alicante sedan  
1999, Intervju 2003- 04-29      

       
2.  Primi Herranz Nevado, anställd på advokatbyrån, men arbetar i praktiken mycket med de 
svenska konsulära uppgifterna. Intervju 2003- 04-14 
 
3. Alturo Lizon, Birgittas man, advokat och regeringstjänsteman under 30 år i Spanien, blev 
1969 –under Francotiden- tillfrågad att vara svensk konsul i Alicante, men fick ej uppdraget. 
Intervju 2003- 04-14 

 
4. Barbro Erkell, Ambassadråd på den svenska ambassaden i Madrid, arbetat inom UD sedan 
1969. Intervju 2003- 03- 24 

 
5.  Håkan Hjort, Ambassadråd på den svenska ambassaden i Madrid, arbetat inom UD               
sedan 1984. Intervju 2003- 03- 24 
 
 
 
Intervjumanual: 
 
Namn: 
Yrkestitel: 
Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 
Vad arbetade du med innan? 
 
 
 
Honorärkonsulat 
1. Tycker du att systemet med honorärkonsualt är ett effektivt system? 

- Finns det några bättre alternativ? 
- Vad tycker du om systemet med karriärkonsulat som fanns innan? 

 
2. Honorärkonsulaten är officiellt inga svenska myndigheter, men i praktiken har de ändå 
vissa myndighetsutövande uppgifter, 

- Tycker du att det är rimligt? 
 
 

Konsuln roll 
3. Vilken bakgrund tycker du att en konsul bör ha? 
      -   Tycker du att de borde vara obligatoriskt att konsulerna kan svenska? 

-   Vad tycker du är en konsuls främsta uppgift? 
-   Hur tycker du att tillsättningen av konsuler bör ske? 
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Implementeringen 
4. Hur fungerar informationen/ implementeringen från UD, vidare till ambassader, och sist till 
konsulaten? 

- Vad felar? 
- Hur skulle man kunna förbättra implementering? 

 
 
Förändringar 
5. Har du märkt några förändringar i det konsulära arbetet? 

- Före och efter Sveriges medlemskap i EU? 
 

Omorganiseringen 
 6  Vad tycker du om den omorganisering och budgetreducering som skedde inom på UD 
inom ambassad och konsulatverksamhet 1996? 

- Vilka konsekvenser har det fått?  Positiva/ negativa 
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BILAGA 2 
 

DAGBOK 
 

-Ärenden vid det svenska konsulatet i Alicante, 3 mars- 6 maj 2003- 
 
Varje dag tog jag emot ett antal pass och körkortsansökningar från svenskar som ville förnya 
dessa handlingar på grund av att datumet gått ut eller att de blivit rånade.. Detta tillsammans 
med nedanstående redovisade uppgifter är det som jag gjorde under min praktikperiod. 
 
2mars: Jag blev introducerad på kontoret och fick därefter sätta mig ner och läsa igenom en 
pärm som behandlade de mest vanliga ärendena som konsulatet sköter om. Mitt intryck var att 
min närvaro på kontoret skulle underlätta främst för Primi, eftersom hon till stor del skött de 
flesta enklare ärendena. Jag blev placerad vid receptionen och skulle först och främst svara i 
telefonen samt släppa in besökare som ringde på porttelefonen. Jag blev även ombedd att 
rensa ur vid receptionsdisken och försöka få ”lite ordning”. Detta var något svårt för mig 
eftersom jag på min första dag på kontoret inte visste vilka papper och brev som var viktiga, 
och vilka som kunde slängas.  
 
En spansk änkling till en svenska kom in och ville ha hjälp med brev från försäkringskassan. 
Han blev hänvisad till att ta direktkontakt med Försäkringskassan. Birgitta berättade för mig 
att det var vanligt att detta hände, d.v.s. att svenskar ville ha hjälp med ärenden som hörde 
hemma hos andra svenska myndigheter. 
 
4 mars Då konsulatet öppnade kom en mycket upprörd och chockad kvinna som hade blivit 
bestulen på sin väska innehållande körkort, betalkort och mobiltelefon. Hon fick hjälp med att 
via telefonist ringa upp Föreningssparbanken i Sverige för att dessa skulle hjälpa henne med 
en transaktion till ett Western Union- kontor i Alicante. Kvinnan fick själv betala kostnaden 
för samtalet, vilket enligt telefonist var 7,70 euro. Fick senare i veckan tillsammans med 
Birgitta, syn på kvinnan vid stranden, i samma kläder som hon bar vid besöket på konsulatet. 
Hon såg mycket sliten och trött ut. Troligtvis var hon missbrukare. 
 
En ung kvinna kom för att hämta ut sitt temporära pass. Även hon hade blivit bestulen någon 
månad tidigare.  
 
Ett samtal från en svensk kvinna som skulle sälja sin bostadstomt i Torrevieja. Hon ville ha 
uppgifter om en köpare och hade via ambassaden i Madrid blivit hänvisad till att tala med 
Birgitta eftersom hon kände till köparen. 
 
5 mars: 
Pratade med en mycket pratglad svensk, äldre dam som var på turistbesök i Alicante och hade 
fått syn på Svenska konsulatets skylt på en byggnad, och ville därmed se hur ett svenskt 
konsulat såg ut. 
 
Samtal från en svensk man i Torrevieja som undrade över de aktuella aktieskatterna i 
Spanien. Han blev hänvisad till att ringa ambassaden i Madrid. 
 
Samtal från ett äldre svenskt par som bott i Alicante under 16 år och nu skulle flytta hem. De 
hade blivit hänvisade av den spanska folkbokföringen att ringa det svenska konsulatet för att 
få något sorts intyg för att de skulle kunna ändra sin adress. Det var troligtvis ett missförstånd 
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för konsulatet ger inte ut några sådana intyg, och det ska inte heller behövas något intyg för 
att ändra adress. 
 
Besök av en svensk man som blivit arresterad på grund av att han knivhotat sin svenska fru. 
Han frågade om rättegången samt de eventuella följder som väntade honom. 
 
6 mars: 
Besök av man som ville ansöka om nytt svenskt pass eftersom hans gamla gått ut flera år 
tidigare. Han hade varit bosatt i Spanien sedan 1966.  
 
Fick att antal försvunna körkort och andra identitetshandlingar från polisen i Alicante. Gjorde 
en inventarielista på dessa och skickade listan till ambassaden i Madrid, som i sin tur skulle 
kontakta de bestulna personerna. Om de ville ha tillbaka något av det som vi fått in, skulle de 
senare kontakta oss samt betala in i postförskott vad det kostade att skicka väskor, kameror, 
ID- handlingar osv.  
 
Skrev ut ett dödscertifikat för en svensk man som avlidit i hjärtinfarkt. 
 
7 mars: 
Besök av ung kvinna som blivit av med sin väska eftersom hon glömt den på en toalett på ett 
diskotek. Hon skulle åka hem till Sverige på morgonen den 11 mars och sa att hon därför 
behövde en identitetshandling. Hon sa därefter att hon inte ägde något giltigt pass och att hon 
inte hade haft med sig något pass vid inresan i Spanien. Vi ringde till ambassaden i Madrid 
som fick ringa till rikspolismyndigheten i Sverige för att begära en kopia på hennes senaste 
passansökan. Fax- kopian skulle komma till konsulatet på måndags förmiddagen. 
 
10 mars: 
Faxen på den senaste passansökan kom inte och därför fick jag vara kvar två timmar efter 
stängningstid för att invänta faxet- eftersom kvinnan skulle resa hem dagen därpå. 
 
Besök av peruansk student som ville söka visum för att resa som turist till Sverige. Han blev 
upplyst om att svenska visum endast kan sökas från hans hemland, dvs vid svenska 
ambassaden i Peru. 
 
11 mars: 
Besök av medelålders man som ville hämta ut sin mammas nya körkort, vilken hon ansökt om 
vid konsulatet efter att ha blivit rånad på sitt dåvarande körkort. Han blev tillsagd att modern 
personligen var tvungen att närvara vid utlämnandet av hennes identitetshandling. 
 
Telefonsamtal från svensk kvinna som ville gifta sig med sin finske fästman. De båda var på 
besök i Alicanteområdet och frågade om konsulatet hade några befogenheter att vidga dem. 
De blev hänvisade till att ringa ambassaden i Madrid för vidare upplysning.  
 
Samtal från en svensk man som ville förnya sitt pass. Dock hade han inget residencia-papper i 
Spanien men han var gift med en spansk kvinna. Han blev hänvisad till att ringa till 
ambassaden så att de kunde avgöra fallet. 
 
 
17 mars: Svensk man behövde hjälp med att översätta några bankdokument och han blev 
hänvisad till en översättningsbyra. 
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Yngre kille frågade om arbetstillstånd i Spanien. Han blev tillsagd att han inte behövde något, 
men att han skulle gå till Oficina del Extranjeros (Invandrarkontoret) för att få ett NIE- 
nummer (skattenummer). 
 
En kubansk man kom in och frågade om visum till Sverige. Vi sa att han var tvungen att söka 
detta i sitt hemland. Han hävdade att han hade ett spanskt uppehållstillstånd, som han visade 
oss. Birgittas man Alturo ansag dock att recidencia- intyget var falskt. 
 
18 mars: Tre svenska ungdomar kom in och behövde hjälp med att avgöra valitditeten på ett 
nyskrivet hyreskontrakt. De blev uppmanade att be hyresvärden att specificera vissa 
uppgifter. 
 
En man ville ha hjälp med att få reda på vad vissa formella dokument heter på spanska, 
eftersom han skulle bosätta sig i Spanien och starta upp ett företag. 
 
19 mars: Helgdag- stängt 
 
20 mars: Många ringde som var bosatta i Benidorm. Detta eftersom Birgitta skulle åka till 
Nordiska klubben i Benidorm några dagar senare och då kunde hon ta med sig de nya körkort 
och pass som var klara. 
 
En tysk kvinna ringde, vars dotter blivit påkörd och dödad av en svensk rattfyllerist ett år 
tidigare i Alicante. Mannen var nu försvunnen och kvinnans advokat gjorde inget för att 
hjälpa henne till att få mannen att infinna sig vid rättegången. Kvinnan blev ombedd att via en 
ny advokat och polisen efterlysa den svenske mannen via Interpool. 
 
21 mars:  
Spansk kvinna ville ha telefonnummer till Sveriges Television eftersom hon skulle spela in en 
dokumentär om svensk hjälp till ett spanskt sjukhus under det spanska inbördeskriget. 
 
Jag skrev en artikel om konsulatverksamhet i en svensk- norsk tiding som gavs ut i 
Torrevieja. 
 
24- 25 mars: Kurs i konsulär verksamhet med två personer från ambassaden i Madrid.  
 
26 mars: Utfärdande av pesonbevis samt intyg om att personen var utflyttad från Sverige. 
Detta behövdes för att kunna registerera den svenska bilden i spanska bilregistret.  
 
27 mars:  
En spanska kvinna kom in och ville har turistinformation om Sverige. Hon undrade även om 
det fanns någon skola i området som undervisade i svenska. Det gör det tyvärr inte. 
 
En man ringde och frågade om det var lugnt att resa till Filipinerna på semester. Jag sa att vi 
inte får någon sådan information från UD ocm det inte handlar om något aktuellt kritiskt 
område. Jag bad honom ringa till ambassaden. 
 
28 mars: En man ringde och undrade om det var säkert att aka till Filipinerna. Han ombads 
att ringa till ambassaden eftersom all information från UD går den vägen. 
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En man ringde och ville skaffa nya ordinarie pass till sina tva barn. Familjen hade flygbiljetter 
3 dagar senare och därför hade vi ej möjlighet att hjälpa honom sapass snabbt. Han blev 
mycket upprörd och ville ringa till ambassaden. 
 
31 mars: Jag åkte till Alfaz de Pie, som ligger 5 mil härifran, och var svensk representant vid 
en invigning av ett norskt äldreboende. De andra representanterna var medlemmar från den 
norska klubben, kommunrepresentanter och nordiska äldre männskor som funderade över att 
flytta in pa äldreboendet.  
 
1 april: Skrev artikel om konsulatet i “Nordiska bladet”, en tidning som finns vid Costa 
Blanca- kusten.  
 
2april: En man kom in med sitt pass som han ansökt om 1998. Passfotot hade luckrats upp 
och var nu omöjligt att se. 1998 års pass hade tydligen tillverkats med fel lim och därför kan 
man byta ut dem gratis. 
 
Ett irakiskt par med svenskt medborgarskap kom in och ville ha juridiska uppgifter om hur de 
kunde skilja sig. 
 
En australiensare med svenskt uppehållstillstånd hade blivit rånad på sitt australienska pass 
vid flygplatsen och behövde därför få en kopia pa sin passansökan för att kunna resa tillbaka 
till Sverige. Det finns inget australiensiskt konsulat i Alicante och därför vände sig mannen 
hit och vi tog kontakt med australiensiska ambassaden i Madrid som ordnade med att 
passkopian skickades hit. 
 
3 april: En svensk tjej ville ansöka om ett provisoriskt pass men hade problem med att 
anmäla förlusten eftersom hon inte riktigt visste när hon “tappat” passet. 
Samtal från ambassaden i Madrid som fått uppgifter från Karlstad tingsrätt om att vi skulle 
genomföra ett telefonförhör med ett vittne på konsulatet i slutet av maj. 
 
4 april: En spansk man kom in med ett anställningskontrakt på svenska eftersom han 
eventuellt skulle arbeta för svensken på dennes företag.  Vi rekommenderade honom att få ett 
mer specificerat kontrakt på spanska eftersom kontraktet var mycket bristfälligt utformat.  
En dam ringde och ville ha uppgifter om hur hon kunde ta med sig sin katt hem till Sverige. 
Katten var köpt i Spanien. Vi sökte information om detta pa jordbruksverkets hemsida och 
kunde därefter ge henne den information hon ville. 
 
7-9 april:  Lugnt på konsulatet och jag fick istället hjälpa  Birgitta på advokatbyrån med ett 
klientfall gällande ett  falskt lägenhetsköp. Bland annat ringde jag och skrev brev till en 
notarie publicus i Stockholm och till Skenningeanstalten. 
 
10 april: En kvinna kom in och ville söka ett nytt pass eftersom en sida i hennes pass hade 
lossnat och kvinnan hade sedan tejpat fast sidan. Detta godkänndes inte av passkontrollen på 
flygplatsen. 
 
En tjej hade tappat sitt pass och ville begära nytt eftersom hon skulle söka arbete i Spanien 
och arbetsplaten krävde en passkopia. Vi sökte efter ett nytt ordinarie pass trots att hon inte 
hade recidensia i Spanien. Dock var hon yrkesverksam samt begärde i samband med 
passansökan utflyttning fran Sverige. 
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11 april:  En ung kille med svenskt pass kom in och ville förnya sitt ordinare pass. Hans 
pappa var svensk, men boende i Spanien, och hans mamma var från Venezuela. Dock hade 
han inte någon kontakt med pappan och därmed inte heller till Sverige eftersom killen aldrig 
varit i Sverige, eller kunde prata någon svenska. Han fick en blankett om förtsatt svenskt 
medborgarskap att fylla i. Troligtvis skulle han få det svårt att få detta beviljat. 
 
Skrev ett dödscertifikat för en svenska som omkommit i en trafikolycka någon vecka tidigare. 
Hennes man överlevde dock och vårdades på sjukhus i Alicante. 
 
14 april:  Försökte att ordna flygbiljetter hem till den omkomna kvinnans man. Han var dock 
från Finland, men vi ordnade biljetter tillsammans med ambassadens hjälp. 
 
Två algerier kom in och frågade om visum till Sverige. Eftersom de inte hade recidensia i 
Spanien var de tvungna att söka visum från sitt hemland. 
 
En svensk tjej kom in och sa att hon inte kunde söka ett ledigt arbete på en svenskt företag i 
Alicante, eftersom arbetsgivaren krävde att få se hennes pass, och tjejen hade inte tagit med 
sig något pass då hon flugit till Spanien. Eftersom hon inte hade recidensia i Spanien, kunde 
vi inte ge henne något ordinarie pass utan vi fick istället ordna med ett provisoriskt pass. 
 
15 april: En svensk äldre man ringde på morgonen och berättade att hans fru just avlidit på ett 
sjukhus. En spansk begravningsbyrå hade direkt varit på plats och bett honom skriva på några 
pappeer angående kremering och transport hem. Mannen var mycket chockad och ville nog 
mest meddela att frun hade avlidit. Detta meddelas vanligtvis av begravningsbyrån, och de 
kontaktade oss en timme senare och bekräftade det som hänt. 
 
En svenska kom in med sin marockanska pojkvän och frågade hur de skulle göra för att han 
lättast skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Vi sa att det var enklast att söka detta från 
Sverige, och de skulle göra det senare i sommar. 
 
En spansk herre, som under ett antal år arbetat i Sverige och därmed hade svensk pension, 
kom in och ville ha hjälp med översättning av ett brev från försäkringskassan. Mannen sa att  
han inte kunde någon svenska eftersom han i Sverige endast arbetat med spanjorer. 
 
16 april: Skrev dödscertifikat för den avlidna svenskan 
 
Den spanske mannen sedan gårdagen kom in igen, och denna gång med en hel påse med brev 
från olika pensionsfoner, banker osv. Vi försökte reda ut hans pensionsutbetalningar, och jag 
ringde bland annat till Försäkringskassan- utland, på Gotland. Efter att mannen även tagit 
fram sina spanska bankpapper kom vi fram till att han inte kunde läsa, och därmed ville ha 
hjälp med läsningen. 
 
En nyöppnad spansk språkskola kom in med broshyrer att dela ut till svenskar som ville läsa 
spanska i Alicante. 
 
17-22 april: Påsk- stängt  
 
23 april: Den avlidna kvinnans man kom in igen. Denna gång hade han med sig 
begravningsbyrå- killen. Den svenske mannen hade då frun avlidit skrivit under på att han 
ville ha en kista som kostade 5000 euro, och nu ville han ångra sig eftersom han inte varit vid 
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sina sinnes fulla bruk att kontrollera vad han skrivit under på sjukhuset. Tyvärr var 
begravningsbyrån hårda och menade på att han redan valt kista. Vi kunde inte göra så mycket 
eftersom hans underskrift både fanns på pappret samt på ett annat papper där mannen skrivit 
under på att han var både psykiskt och fysiskt kappabel till att diskutera fruns begravning. 
 
Jag skrev ut ett “döds-pass” som mannen skulle ha till fruns urna, då han en vecka senare 
skulle flyga hem till Sverige med denna. 
 
24 april: En SIDA- anställd man och hans fru kom in och behövde ansöka om nya pass 
eftersom deras pass-sidor var fullstämplade. Passen var bara 9 månader gamla, men de 
arbetade för tillfället i Mellanöstern och där används mycket stämplar. 
 
En ung svensk kille kom in och ville diskutera en affärsidé som han hade, med konsuln. Han 
fick i stället prata med hennes man, som gav honom några råd på vägen.  
 
En spansk kvinna- anställd vid en bank i Alicante, ringde och frågade om vi kunde 
rekommendera någon svensk/engelsk/spansktalande som kunde tänka sig att arbeta på banken 
under cirka ett halvårs tid. Jag rekommenderade mig själv och skrev därmed ett CV på 
spanska.  
 
25 april: Skickade in mitt CV till banken, och fick därefter ett samtal där de undrade om jag 
ville komma på intervju i Valencia två veckor senare.  
 
En svensk nyutexaminerad kille som läst “Europaprogrammet” på Södertörn, kom till 
konsulatet för att lära sig arbetsuppgifterna eftersom han skulle vara ny praktikant efter mig. 
Jag försökte förklara det jag lärt mig under dessa 2 månader. 
 
28 april: En kvinna kom in med sin 10- åriga dotter och ville förnya hennes pass. Det kunde 
hon inte få göra eftersom båda föräldrarna var tvungna att närvara vid ansökningstillfället. 
Detta för att förhindra “kidnappning” av barn, på den ena förälderns initiativ. 
 
En dam ringde och frågade hur hon skulle kunna ta med sig sin hund  samt katt till Sverige. 
Jag rinde till Jordbruksverkets hundgrupp och frågade detta. Fick några broschyrer 
nedskickade med dessa bestämmelser. 
 
Samtal från ett par som ville gifta sig i Alicante till sommaren, och som trodde att konsulatet 
kunde genomföra detta. De blev hänvisade till ambassaden i Madrid.   
 
29 april: Följde med Birgitta till Nordiska klubben i Benidorm för att ta emot 
passansökningar samt lämna ut nya pass. Eftersom konsulatet i Benidorm lades ner 1998 i 
samband med budgetnedskärningen av konsulär verksamhet, bestämdes det att konsuln i 
Alicante en dag varje månad skulle befinna sig i Benidorm. Benidorm ligger längs med Costa 
Blanca- kusten ca 50 km från Alicante. 
 
30 april: Fick ett samtal från Försäkringskassan i Sverige, som ville ha hjälp med att få en 
underskrift på ett faderskapsintyg. Fader var svensk med bosatt i Spanien på grund av studier. 
Vi bestämde att pappren skulle skickas ner till mig, och att fadern senare skulle kontakta oss 
när han ville komma och skriva på.  
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Fick ett samtal från en svensk som ville ansöka om ett nytt pass till sin dotter. Hon behövde 
passet om två dagar eftersom hon då skulle på klassresa till Prag. Jag sa att vi minst behövde 
en vecka för att utfärda ett provisoriskt pass, eftersom vi var tvungna att gå genom 
ambassaden. Mannen tyckte att det var ett mycket dåligt system. 
 
2maj: Fick tillbaka två passansökningar från ambassaden som inte blivit godkända. Den ena 
eftersom passfotot inte var riktigt taget och den andra för att namnunderskriften var skriven 
med en blå penna. Fick ringa upp de som ansökt om passen och be dem komma tillbaka till 
konsulatet. 
 
En kille från Colombia var inne och ville ansöka om visum till Sverige för att turista. Killen 
hade spansk recidensia och kunde därmed åka med hjälp av detta fritt inom Schengen som 
turist. 
 
5 maj: Ringde till mannen som skulle skriva på faderskapsintyget. Han sa att han skulle åka 
hem till Sverige inom en vecka och ville hellre skriva på pappren där. Ringde därefter till 
försäkringskassan och meddelade vad han sagt.  
 
Gick ut och åt lunch med Birgitta eftersom det var min sista dag på konsulatet. Jag fick några 
fina presenter och några kloka ord på vägen… 
 
6 maj: Åkte på arbetsintervju i Valencia och blev erbjuden en 9 månaders projektanställning.  
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SAMMANFATTNING 

 
 

 
Denna uppsats bearbetar problematiken kring den omorganisering av det svenska konsulära 
verksamheten som ägde runt strax efter Sveriges inträde i EU. Undersökningen tar upp den 
bakomliggande debatten som fanns innan förändringen av konsulatverksamheten skedde. Den 
analyserar också huruvida Sveriges inträde i unionen var orsaken till omorganisationen. 
 
I arbetet fokuseras konsulatverksamheten på Sveriges utlandsrepresentation i Spanien.  
Den svenska konsulära uppbyggnad som i dag existerar i Spanien består av en ambassad i 
Madrid samt 20 underliggande honorärkonsulat. Honorärkonsulaten är inga 
utlandsmyndigheter utan ligger underst i den implementeringskedja som börjar från 
Utrikesdepartementet i Stockholm, ner till ambassaden i Madrid och fortsättningsvis till 
honorärkonsulaten på de lokala orterna. Implementeringsstrukturens uppbyggnad diskuteras 
och analyseras även i uppsatsen. 
 
Posten som honorärkonsul ska ses som ett ”hedersuppdrag” och är därför oavlönad. Detta 
ideella arbete samt det faktum att honorärkonsulaten inte har myndighetsstatus, gör 
problematiken kring att de i realiteten ändå utför myndighetsuppgifter relevant. Rollen som 
honorärkonsul jämförs i detta arbete med olika tjänstemannamodeller och styrningen och 
legitimiteten av dess arbetsuppgifter diskuteras i ett underifrån- samt i ett uppifrån- 
perspektiv.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka varför det svenska konsulatsystemet omorganiserades under 
1990- talet och vilka konsekvenser detta fick och metoden för att uppnå detta syfte har varit 
flera. 
 
Metodiken i arbetet består dels av djupintervjuer gjorda med personal på UD i Stockholm, på 
svenska ambassaden i Madrid och på svenska honorärkonsulatet i Alicante, Spanien. 
Metodvalet består även av empiriska undersökningar av de styrdokument som den konsulära 
verksamheten har att tillgå. Dessutom är uppsatsen baserad på en deltagande observation, som 
utförts i samband med en två månaders praktikperiod som författaren gjort på 
honorärkonsulatet i Alicante, Spanien. Dessa olika metodmodeller används för att på bästa 
möjliga sätt komplettera varandra i uppsatsens analys och för att göra arbetet komplett. 
 
I min undersökning har det framkommit att många av de förändringar som skett inom den 
konsulära verksamheten, inte har haft något direkt orsakssamband med just EU- inträdet. 
Många andra förändringar såsom budgetsituationen; nya internationella överenskommelser 
samt effektivitetshöjande satsningar, har lett till att konsulatverksamheten genomgått 
organisatoriska förändringar samt fått nya arbetsuppgifter. Dock skulle man kunna påstå att 
förändringarna kan ses med bakgrund av den européisering som Sverige har genomgått och 
fortfarande genomgår i och med unionsmedlemsskapet, men även på grund av många andra 
faktorer. 
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SUMMARY 

 
 

 
This thesis aims to analyse the problems concerning the reorganization of the Swedish 
consulary system, which took place right after the Swedish entry in the European Union in 
1995. This thesis shows the underlying debate in the Parliament before the changes. It also 
discusses which factors caused the reorganisation. 
 
My work focuses on the Swedish consulary representation in Spain which exist of an embassy 
in Madrid and 20 underlying honorary consulates. The consulates are not foreign authorities 
but are still handeling a lot of cases as an govenmental authority. This add to the fact that the 
assignment as an consul is unpaid makes the case with the honorary consulates even more 
complex. 
 
The theis analyses the problems with the implementaty chain and it also sees to the consul 
role. The consul works as a burecrate right under the Embassay, which in their turn works 
under the Foreign Affair departement (UD) in Stockholm. The role is quite complex and has 
to be seen in both a top- down and an bottom- up perspective, taking consideration to the local 
conditions. 
 
Threw a metod of interviews and empirical research is my intention to analyse the role of the 
counsul, the power of the authorities and the legitimacy of the consulary activities with 
theories from Michael Lipsky’s Street- Level bureaucracy, Guy Peter’s management thinking 
and Max Weber’s legitimacy thoughts. 
 
The result of the analysis indicates that there are some problems with the Swedish consulary 
activities of today. The system is not a long- term solution and it has to be rechanged to be 
both effective and durable. 
The opinions of the future consulary system are diverging and suggest different courses of 
development even though most of the involved proclaims that a changing is needed in one 
way or another. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


