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Förord 
När jag hösten 2007 började på Polhemskolans idrottsgymnasium var min tanke att jag skulle 

bli elitryttare i Tyskland men målen förändrades sakta och flera år senare vinkade jag av mina 

föräldrar när de lämnade mig i Visby. Jag var väl medveten om att året skulle bli tufft men fast 

besluten på att uppnå högsta betyg för att säkra en plats vid Uppsalas juristutbildning. Med en 

envishet som ibland får mig att framstå som dumdristig lyckades jag och hösten 2016 stod jag i 

universitetshuset och läste orden ”att tänka fritt är stort men tänka rätt är större” och visste att 

jag var på rätt plats. Med denna uppsats sätter jag punkt för många års studier men inte för min 

utveckling och mitt lärande. Jag har ett nyfunnet intresse för politik och demokratifrågor och är 

kanske mer vetgirig än någonsin förut. Utbildningen har kantats av svåra tentor, oro, sömnlösa 

nätter och tunga väskor men vad jag framför allt tar med mig är gemenskapen och vänskapen 

både i förhållande till mitt kära gottlandsgäng och i förhållande till de otroligt fina individer jag 

stött på både i Heidelberg under min utbytestermin och under min avancerade kurs i Uppsala. 

Jag har skapat vänner och erfarenheter för livet och för mig är det värt mer än utbildningen i sig.  

Inget av detta hade varit möjligt utan mina föräldrar som genom att ha trott på mig, stöttat mig 

och som finansierat mig när CSN börjat sina, har varit en grundläggande förutsättning för mina 

studiers framgång. När jag mottagit resultat från högskoleprovet som inte är vad jag hoppats på 

eller när jag tre dagar innan tenta är helt inställd på att jag antagligen bara bör nöja mig med att 

servera öl på den lokala puben, så är det min mentor och förebild Karin Berter alltid lyckats 

lyfta mig och höja min optimism. Att vara uppväxt i Skåne med mycket vänner, i kombination 

med nästan 7 års studier på fyra olika orter i spridda omgångar har haft sina utmaningar. Trots 

det har jag aldrig känt mig ensam och alltid blivit bemött med stöd och förståelse. Jag har alltid 

sagt att jag är välsignad med så fina vänner och det menar jag verkligen. Det finns en person 

som jag inte har mycket kontakt med idag som jag bör nämna, hon är nämligen anledningen att 

jag avslutade mina studier i Örebro för att följa min dröm. Hanne Pedersen sa till mig efter att 

hon flyttat till Örebro, ”Lizette, det här vill ju inte du göra”, och hon påpekade det som jag 

tidigare förnekat. Utan henne hade jag troligen inte satt min fot på Uppsala universitet. I 

samband med att jag nämner Örebro vill jag också tacka min handledare Vladimir Bastidas som 

jag första gången träffade i Örebro och som jag hyst stor respekt för sedan dess. I mina 

personliga utmaningar och svackor har jag alltid haft ett stöd hos fam. Johansson vilket jag alltid 

kommer att värdera högt. Sist men antagligen mest vill jag tacka min syster Tanja Svensson som 

inte bara är min syster men också min bästa vän, hon har varit med igenom alla framgångar och 

motgångar. 

Rugerup, augusti 2019 

Lizette Svensson 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I en tid där förtroende är hårdvaluta och både förekomsten liksom frånvaron av 

förtroende riskerar att utgöra hot mot både samhälls- och marknadsstrukturer borde 

frågan om korruption vara mer aktuell än någonsin. Bristen på förtroende underminerar 

de strukturer som finns och individers vilja att anpassa sig efter regler, samtidigt som ett 

obefogat stort förtroende riskerar att vilseleda och inge falsk trygghet. Förtroende är inte 

bara något som existerar i förhållande till förtroendevalda politiker utan i nästan varje 

liten byggsten i både samhället och marknaden bland annat genom att vi ska kunna ha 

tilltro till viss information eller vissa beslut. Korruption frodas på utnyttjat förtroende 

och dess grundläggande element är att bedra ett givet förtroende, varför korruption i alla 

dess former är ett hot mot både samhälls- och marknadsstrukturer. Korruption är kanske 

en oundviklig följd av ett system uppbyggt på förtroende men åtgärder som granskning, 

ökad insikt och lagstiftning kan minska risken för missbruk och kanske till och med 

förebygga förtroendeskador.  

Ökad global handel i kombination med insikt om de marknadshämmande effekter 

korruption leder till har inneburit att frågan lyfts som ett globalt problem. Inom EU har 

det uppmärksammats hur företag som vinner framgång med korrupta affärstransaktioner 

hämmar de företag som följer marknadens regler. Därutöver innebär korruption ofta att 

lagbestämmelser och regelverk kringgås med följd att dessa inte får det genomslag de 

skulle fått, vilket är av särskilt bekymmer när det gäller säkerhetsstandarder och 

produktvillkor som gemensamt ska tillämpas inom unionen och säkerställa kvaliteten på 

den inre marknaden.    

Otaliga lagstiftningsåtgärder har vidtagits både nationellt och globalt för att hantera 

korruption och dess allt mer gränsöverskridande karaktär. Bristen på konsensus av en 

enhetlig innebörd av korruption samt synen på otillbörligheten har inneburit utmaningar 

för samarbetet mellan nationer. Många av de globala initiativ som växt fram är därför 

ett resultat av otaliga kompromisser men samarbete har dock lett till att regelverk 

utformats med krav på minimilagstiftning hos de anslutande länderna. Även Europeiska 

unionen (EU) har antagit sådan minimilagstiftning men genomomslaget inom unionen 

är varierande och med hänsyn till att överenskommelserna rör just minimilagstiftning 
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har regelverken i individuella länder utvecklats olika. Utvecklingen har lett till att 

nationell lagstiftning har tagit olika form och strategi där vissa länder som Frankrike 

valt att tillämpa en mer preventiv strategi medan andra länder som Storbritannien 

tillämpat en hårdare linje med höga sanktionsavgifter för överträdelser. 

Av EU:s medborgare anser fler än två tredjedelar att åtgärderna mot korruption inte är 

tillräckliga och nära hälften av företagen inom Europeiska Unionen anser att korruption 

är ett problem som försvårar möjligheten att göra affärer, i vissa länder uppger nära alla 

att det utgör ett problem.1 Att korruption inte endast är en utmaning för 

utvecklingsländer och diktaturer utan även för EU är uppenbart. Trots detta saknar EU 

en tydlig strategi för att bekämpa korruption på den inre marknaden och det över 15 år 

sedan minimiregleringarna på straffrättens område antogs. 

Både i och utanför EU har en tydlig trend växt fram där företag får bära ett större ansvar 

för korruptionsbekämpning genom att vidta förebyggande åtgärder. På flera håll 

omfattar dessa åtgärder krav på att företag ska agera förebyggande mot korruption 

genom att uppfylla flera olika krav. Med hänsyn till den globala handeln är detta något 

som många företag blir tvungna att förhålla sig till och om de inte gör det riskerar de 

stora böter. Denna framställning ska utreda om förebyggande antikorruptionsåtgärder är 

något EU skulle kunna ställa krav på och lagstifta om.   

1.2. Frågeställning och syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda vad EU gjort för att förekomma korruption och vad 

EU vidare kan göra för att hantera fragmentering av lagstiftning inom unionen liksom 

de skadliga effekter som följer av korruption. För att utreda vad som kan och bör göras 

är tanken att kartlägga vilka åtgärder som finns och vilka åtgärder som är aktuella både 

lokalt inom unionen men även till viss del i ett globalt perspektiv. Tydliga 

avgränsningar är nödvändiga för att framställningen inte ska bli för omfattande, dessa 

ser ni under nästa rubrik. Frågeställningen för framställningen är, hur påverkas 

företagen av de krav på förebyggande antikorruptionsåtgärder som finns och kan EU 

införa ett minimikrav på sådana åtgärder under artikel 114 i fördraget för europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF).    

                                                
1 Special Eurobarometer 470, s. 61. Flash Eurobarometer 457, s. 4, 6. (37% resp. Rumänien 85%). 
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1.3. Avgränsning 

I en framställning som denna som omfattar flera delar för att kunna bidra med ett svar 

till frågeställningen kan inte samtliga delar vara utredande och uttömmande varför 

delarna som tas upp valts med omsorg motiverade av att de är väsentliga i helhetsarbetet 

mot korruption och därför nödvändiga som bakgrundsinformation till kommande 

diskussionsavsnitt eller för att de är bärande i diskussionen. Avsnittet om korruption är 

inriktat på att förklara korruption i förhållande till marknaden och de 

marknadshämmande effekter som uppstår, således utelämnas de mer allmänna 

samhällseffekterna även om dessa kanske nämns vid reflektion. Avsnittet syftar inte 

heller till att ge en uttömmande utredning för begreppet och konsekvenser utan snarare 

an bakgrundsförståelse till problematiken som kan uppstå på den europeiska marknaden 

och till syftet med att lagreglera. De tre internationella regelverk som nämns anses 

viktiga i arbetet mot korruption genom att de utgör ett ramverk för många nationer och 

även för EU. I något fall finns dessutom kompletterande normgivning som också nämns 

i senare kapitel då den är relevant för sakfrågan.  

Eftersom huvudfrågan rör företagsansvar har detta rent allmänt berörts innan det 

redogörs för hur och när ansvar för just antikorruptionsåtgärder har reglerats. Här har 

även två icke bindande internationella riktlinjer tagits upp för att visa på att initiativ 

tagits även på annat håll för att förespråka förebyggande åtgärder. Amerikansk 

lagstiftning tillsammans med brittisk lagstiftning har därefter exemplifierats som viktig 

utomeuropeisk lagstiftning. Storbritannien har vid uppsatsens färdigställande fortsatt 

inte utträtt unionen men kommer med högsta sannolikhet att göra så inom en snar 

framtid. Båda nationerna är och kommer fortsatt vara viktiga handelspartners för 

europeiska bolag, till följd av affärsmässigkontakt aktualiseras ofta både amerikansk 

och brittisk jurisdiktion vilket gör att deras lagstiftning är av vikt för europeiska bolag. 

Av förevarande anledning är det intressant att väga in hur en europeisk lagstiftning 

skulle kunna hjälpa företag att förhålla sig även till dessa regler. Länderna Sverige och 

Frankrike har valts för att illustrera skillnaderna mellan två europeiska länder där 

Frankrike har väsentligt högre krav på förebyggande åtgärder än Sverige som nära nog 

saknar sådana krav. Ett fullständigt lagförslag kommer inte upprättas då sådant utrymme 

inte finns, istället utgår framställningen från ett liknande antikorruptionsprogram som 

det som finns i Frankrike och i övrigt kommenteras tillägg eller ändringar.  
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EU:s hela lagstiftningsprocess kommer inte redogöras utan de grundläggande 

aspekterna liksom förutsättningarna att lagstifta med artikel 114 FEUF som grund 

redogörs. Slutligen görs ett försök att knyta ihop säcken genom att subsumera de 

åtgärder som utretts mot de förutsättningar som uppges i artikel 114 FEUF.         

1.4. Metod  

En rättsdogmatisk metod har varit grunden för uppsatsen där relevanta lagar och regler 

identifierats, i fransk och svensk rätt men även i EU. Effekterna av dessa regelverk har 

sedan granskats i förhållande till varandra så väl som i förhållande till de syften som 

ligger bakom EU-samarbetet. En stor del av källorna utgörs av akter antagna av på 

unionsrättslig nivå. Eftersom EU:s rättskällor, både primära och sekundära, utgör en stor 

grund för arbetet finns även inslag av ett EU-rättsligt perspektiv där EU:s politiska 

struktur och bakomliggande syften beaktas. Metoden kan i dessa hänseenden skilja sig 

från svensk rätt som präglas av en, i vissa delar, annorlunda lagtolkningsmetod. 

I syfte att exemplifiera de skillnader som uppstår inom unionen och vilka standarder 

som tillämpas utom unionen lyfts bland annat svensk, fransk, amerikansk och brittisk 

rätt. Uppsatsen får därigenom ett jämförandeinslag som inte är djupgående nog för att 

beaktas kom komparativt men detta utgör ändock underlag för en reflektion av 

lagstiftningarnas förhållningssätt till varandra och effekter i och på den europeiska 

marknaden.  

Analysen kommer att ske löpande, framför allt i reflekterande avsnitt som har till syfte 

att knyta ihop de olika delarna och följa upp olika tankespår. Genom ett aktivt val har 

jag beslutat att endast hänvisa till celexnummer i fotnoter och inte det traditionella EGT/ 

EUT numren, detta då jag upptäckt att celexnummer är lättare att rörs sig med i 

elektroniska databaser.  

1.5. Disposition  

Dispositionen är utformad i syfte att ge läsaren förståelse för det underliggande 

problemet med korruption i förhållande till den inre marknaden för att sen ge en 

bakgrund till vilka internationella regelverk som finns på plats. Därefter redogörs för 

EU: mest väsentliga åtgärder och policyarbete i förhållande till arbetet mot korruption 

följt av en kort reflektion av dessa åtgärders genomslag. Ett större avsnitt om 

företagsansvar redogör för förtagsansvar allmänt och vilka åtgärder och initiativ som 
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finns för att belägga företag med ansvar för att vidta antikorruptionsåtgärder. Avsnittet 

knyts ihop med en reflektion om vad olika nationella krav innebär för det enskilda 

företaget. För att kunna svara på huvudfrågan finns ett avsnitt om EU och 

lagstiftningsprocessen i förhållande till artikel 114 FEUF, däri redogörs också för 

rekvisiten i artikeln med särskild betoning på syftet att säkerställa den inre marknaden 

som sen också kommer vara föremål för den följande diskussionen om huruvida 

lagstiftning kan antas. Arbetet avslutas med några allmänna och specifika reflektioner.  

2. Begreppet korruption och dess innebörd 

2.1. Bakgrund 

Inledningsvis ska korruption som företeelse beskrivas för att ge läsaren en bakgrund till 

dess oönskade och konkurrenshämmande effekter. Det kan konstateras att en simpel 

förklaring till begreppet korruption inte finns och att många som har definierat 

begreppet har gjort det på olika sätt.2 För att förstå naturen av korruption bör dock inte 

betoning ligga på en precis formulering av begreppet utan begreppet förstås bäst utifrån 

dess konstruktion och effekter. En viktig utgångspunkt är att korruption i sig inte 

vanligen betecknas som en brottslig handling, utan korruption är snarare ett 

paraplybegrepp för olika handlingar med samma karakteristiska drag.3 Under detta 

paraply återfinns bland annat men särskilt mutbrott som ofta anses vara 

korruptionsbegreppets uppenbara kärna. I detta kapitel ska begreppen korruption och 

mutbrott förklaras liksom vilka effekter förtroendeskadliga handlingar allmänt har både 

ur ett privat liksom ett offentligt perspektiv. På grund av undersökningens 

internationella prägel och att det ligger utanför uppsatsens syfte kommer inte en 

lagteknisk framställning av mutbrott i sig att göras. Begreppet används istället för att 

förstå de enskilda brottsliga handlingar som snedvrider marknaden och som faller inom 

korruptionsbegreppet.        

                                                
2 Finansdepartementet 2013:2, Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på 
svenska, s. 35 (Finansdep. 2013:2). 
3 Observera att den franska strafflagstiftningen använder det franska begreppet “corruption” för mutbrott. 
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2.2.  Korruption 

Korruption är ett begrepp vars huvudelement karakteriseras av att ett förtroende 

missbrukas eller utnyttjas till vinning för någon annan än den som givit förtroendet.4 En 

entydig definition av begreppet finns inte men många har i försök att finna en 

utgångspunkt för analys och antikorruptionsarbete konkluderat i en definition som 

bygger på den som används av Världsbanken och Transparancy international (TI). 

Världsbanken och TI definierar korruption som att utnyttja sin ställning för att uppnå 

otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.5 Vissa hävdar att litteraturen och 

opinionen har kommit att delvis formas efter denna definition eftersom Världsbanken 

liksom TI genomför och sammanställer globalt erkända undersökningar av 

korruptionsnivåerna i världen.6 I svensk doktrin har en lite mer specificerad definition 

tillämpats och bland annat Torsten Cars menar att korruption innebär att en person 

missbrukar sin ställning för egen vinning på ett sätt genom att otillbörligen inverka på 

besluts och handlingsprocesser i samhället.7 Det kan konstateras att de flesta försök att 

definiera korruption utgår från att ett förtroende utnyttjas till någons fördel på bekostnad 

av den som givit förtroendet. Även nationella variationer av begreppet förekommer till 

följd av olika språkbruk och traditioner men en ofta förekommande gemensam nämnare 

för samtliga definitioner, att korruption i sig inte per automatik är den olagliga 

handlingen, utan uttrycket utgör ett samlingsbegrepp för olika handlingar som i sig kan 

vara brottsliga.8 Handlingar som ofta anses falla under begreppet korruption är 

användandet av mutor, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv, förskingring men även 

andra handlingar som karakteriseras av att en eller flera parter utnyttjar en någons 

förtroende.9 Det kan härvid tilläggas att korrupta handlingar kan kategoriseras vara 

olagliga, olämpliga eller förtroendehämmande.10 En jämförelse kan härmed göras med 

det som tidigare i år lyfts fram i svenska medier där riksdagsledamöter stått skrivna på 

                                                
4 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, 2012, s. 17. 
5 Helping Countries Combat Corruption The Role of the World Bank, September 1997, s 8. 
Tillgänglig: (http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm#note1) 
6 The failure of Anti-Corruption Policies A Theoretical Mischaracterization of the Problem, QoG 
WORKING PAPER SERIES 2010:19, 2010, Quality of Government Institute department of Political 
Science University of Gothenburg, Anna Persson, Bo Rothstein, Jan Teorell.  
7 Cars, s. 17; TI, https://www.transparency.se/korruption; Eng. Passive and active bribery.   
8 Corruption A glossary of international criminal standards, 2007, OECD, s. 19.  
9 Korruptionens struktur i Sverige, 2007, Brottsförebyggande rådet, Rapport: 2007:21, Monika Karlsson 
och Lars Korsell, (BRÅ rapport 2007:19). 
10 SOU 2010:38, Mutbrott Betänkande av utredningen om mutor, s. 90 och 92. 
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exempelvis ett sommarhus och får extra ersättning för dubbel bosättning i Stockholm.11 

Detta är inte nödvändigtvis en olaglig handling men det är sannolikt olämpligt och det 

är synnerligen förtroendehämmande. Vilka handlingar som är olagliga bestäms av 

lagstiftaren och ibland är gränsdragningen inte helt tydlig. I bedömningen av hur 

förtroendeskadligt ett beteende är bör hänsyn tas till vilken typ av förtroende som 

förvaltas och vilka förväntningar huvudmannen har mot uppdragstagaren. I de fall ett 

handlande är brottsligt för att lagstiftaren valt att kriminalisera det så som exempelvis 

mutbrott, kan handlingen ofta falla in under fler brottsrubriceringar. Korruptionsbrott 

som bygger på utnyttjat förtroende har som vanligast ett moment av bedrägligt beteende 

som gör att brottsrubriceringen bedrägeri ofta kan aktualiseras.12 I gränsdragningen 

mellan de olika brottsbeteckningarna uppstår därför ofta överlappning som innebär att 

ett handlande kan vara kriminaliserat genom två skilda brott.13 

2.3. Muta 

Vad gäller begreppet muta är detta begrepp som många ser som korruptionsbegreppets 

uppenbara kärna och det brott som alltid torde klassificeras som ett korruptionsbrott.14 

Eftersom givande och tagande av muta normalt är en straffbar handling ligger det i 

sakens natur att den precisa definitionen varierar mellan olika länder och i olika 

lagstiftningstraditioner. Utgångspunkten i en muta är dock normalt att en förmån av 

något slag lämnas, direkt eller indirekt till en mottagare, eller någon i dennes närhet, för 

att åstadkomma inflytande på mottagarens handlande i gynnande riktning för givaren. 

Eftersom både givande och tagande av muta är brottsligt i de flesta länder utgör 

handlingarna därför av två sidor av samma mynt där den ena sidan tar fasta på givaren 

som på något sätt erbjuder en viss person en otillbörlig förmån, vilket kallas aktivt 

mutbrott. Den andra sidan utgörs av mottagaren som accepterar eller begär en otillbörlig 

förmån, vilket benämns passivt mutbrott.15 Givande eller begärande av muta kan i sig 

ses som en affärstransaktion men en oetisk och ofta olaglig sådan, syftet är ju ofta att 

uppnå en fördel som givaren/tagaren hellre vill ha än det som personen ger upp.  

Vanliga anledningar till att mutor används är för att vinna en särskild förmån som 

                                                
11 https://www.svd.se/politikernas-boenden--latt-att-blanda-ihop-brott-och-omoral, Svenska Dagbladet, 
publ. 2019-05-07, Mårten Schultz, 2019-08-02.   
12 Prop. 2006/07: 74, Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption, s. 25.  
13 Cars, s. 13. 
14 BRÅ Rapport: 2007:21, s. 4 
15 Prop. 2011/12:79, En reformerad mutbrottslagstiftning, s. 12.  
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exempelvis kontrakt eller att undvika kostnader eller förlust, exempelvis för att undvika 

böter eller indragna tillstånd. 

Både givande och tagande av muta förekommer inom den privata och den offentliga 

sektorn och ska vara klassat som brott i hela EU genom regleringar som nämns närmre 

nedan.16 Den förtroendehämmande effekten är påtaglig inom båda sektorerna, vilket 

kommer att redogöras mer för nedan. Både den privata och den offentliga sektorn 

påverkas av ett minskat förtroende men med bakgrund av att politiker, myndigheter och 

offentliga organ ska tjäna och utöva folkets makt genom att förvalta skattemedel är 

toleransen för maktmissbruk lägre i den offentliga sektorn än vad den är i den privata 

sektorn. Med det sagt så bör det betonas att den förtroendehämmande effekt som mutor 

har i den privata sfären har ofta undervärderas.17 Begreppet muta kommer i denna 

framställning inte användas med särskild lagteknisk betoning utan som en handling där 

en förmån otillbörligen används för att uppnå inflytande. Internationella krav på 

kriminalisering av mutbrott har gjort att brottsbeskrivningen numera har likande 

utformning i EU men även till stor del internationellt. Detta kommer nämnas närmre 

nedan.  

2.4. Negativa effekter av korruption 

2.4.1. Offentlig sektor 

Det vanligaste forumet för mutor är i förhållande till den offentliga sektorn, det är även i 

samband med detta som risken för förtroendeskador är störst. Anledningen till detta är 

principerna om objektivitet och legalitet som måste genomsyra den offentliga sektorn 

för att samhällssystemet ska kunna tjäna demokratin.18 En utsatt situation som faller 

samman med den offentliga sektorn är avtal som ingås genom offentlig upphandling. 

Eftersom offentliga upphandlingar både totalt i samhället och ofta även i individuella 

fall uppgår till ett omfattande värde är det attraktivt för privata aktörer att vinna en 

                                                
16 Konvention utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen om kamp mot 
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är 
delaktiga i, celex: 41997A0625(01), (Bedrägerikonventionen); RÅDETS RAMBESLUT 2003/568/RIF 
av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, celex: 32003F0568. 
17 Korruption som begränsar konkurrensen, 2018, Konkurrensverket, Rapport 2018:10, Staffan 
Martinsson och Christina Åqvist, s. 18. 
18 Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas? Vägledning nr. 4 (2017), 
Upphandlingsmyndigheten, s.9; Cars s. 35.  
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upphandling och därmed större risk för att en part använder mutor i syfte att påverka 

beslutet.19 

Genom offentliga upphandlingar ska staten välja avtalspartner för produkter och tjänster 

som staten efterfrågar och på det vis ingå det kontrakt som enligt förutbestämda regler 

bäst gynnar staten och skattebetalarna. En offentlig upphandling bygger på att en 

offentlig myndighet upprättar en anbudsinbjudan och spekulanter inbjuds att presentera 

sina anbud. Den upphandlande myndigheten ska, av de anbud som inkommit, välja det 

anbud som är det bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga.20 I detta beslut ligger ett visst 

bedömningsutrymme där en granskning och avvägning måste göras utifrån annonserade 

bedömningspunkter och pris. Eftersom det är slutligt bedömningen av vilket av de olika 

anbuden som är bäst och inte bara billigast, ligger det i sakens natur att mutor och 

otillbörliga påtryckningar förekommer. EU har antagit ett direktiv med regler för hur 

offentliga upphandlingar ska genomföras av medlemsländerna.21 Direktivet innebär att 

reglerna för upphandlingsförfaranden harmoniseras och att alla företag i EU ska delta i 

offentliga upphandlingar på liknande villkor. Bakgrunden är, som nämnt ovan, effektiv 

hushållning med offentliga medel men också det faktum att olika aktörer är överens om 

att en fri konkurrens är bra för marknadsutvecklingen. Dessa objektiva beslut kan vara 

frestande att försöka påverka om det faller en person eller aktör emot eller för. Eftersom 

offentliga upphandlingar dessutom involverar ett stort antal tjänsteutövare som ska ta 

beslut om vinnande anbud skapas även ett svårkontrollerat utrymme för mottagare att 

kräva eller motta otillbörliga förmåner.  

Eftersom offentliga upphandlingar står för en mycket betydande omsättning inom 

unionen är det viktigt att dessa inte snedvrids genom korruption. Om ett land inom 

unionen inte skulle hålla sig till reglerna om offentlig upphandling utan tillåta 

beslutsfattare ett stort skönsmässigt utrymme ger detta upphov till svårigheter för 

företag både i landet i fråga, men också i andra länder att förutse vilka marknadsvillkor 

som premieras. Följden är en oförutsägbar marknad där de företag som objektivt är bäst 

                                                
19 BRÅ Rapport 2007:21, s. 10. 
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), kap. 16 § 1.  
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling 
och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, celex:	32014L0024.  
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inte säkert premieras på grund av att reglerna kringgås med mutor eller andra korrupta 

affärsmetoder.22     

2.4.2. Privat sektor 

I EU ska även givande och tagande av mutor inom den privata sfären vara olagliga i 

varje medlemsstat, grunden för detta är EU:s  ramverksbeslut om bekämpande av 

korruption på privaträttens område.23 I den privata sektorn är tröskelvärdet för vad som 

anses vara en otillbörlig förmån ofta något högre än i förhållande till den offentliga 

sektorn, eftersom privata aktörer och företag har en grundläggande rätt att välja sina 

kontraktsparters.24 En förutsättning enligt flera definitioner av mutbrott för att en 

förmån över huvud taget ska kunna anses som tillbörlig är dock att överlämnandet är 

öppet och redovisas samt att förfarandet är i linje med företagets policy. Dock behöver 

öppenhet för arbetsgivare och redovisning inte per automatik innebära att en förmån är 

tillbörlig.   

Att mutbrott kan förekomma inom även den privata sektorn är inte konstigt eftersom en 

muta ofta tjänar som ett effektivt medel för att vinna inflytande även i privata 

affärstransaktioner. Detta kan ske genom att arbetstagare eller uppdragstagare utnyttjar 

förtroende från exempelvis arbetsgivare eller annan överordnad. Om en arbetstagare 

kräver en förmån för viss tjänst allokeras ett värde som skulle tillkommit arbetsgivaren i 

form av högre ersättning eller starkare affärspartner. Exempelvis i fallet då en 

arbetstagare väljer att kontraktera med en part för att denne givit hen personligen en 

förmån sker detta på företagets bekostnad då värdet normalt borde tillkomma företaget. 

Företaget riskerar även gå miste om andra kontrakt som för företaget objektivt sett 

skulle vara mer förmånliga.25 Eftersom det är ledningen eller VD som ansvarar för 

företagets verksamhet är det gentemot denne den anställde har skyldigheter. VD i sin 

tur, förvaltar ett förtroende gentemot styrelsen som representerar aktieägarna om sådana 

finns. Det är föga sannolikt att något företag skulle uppskatta ett system där de anställda 

skulle låta sig påverkas i sina beslut för företagets räkning genom mottagande av 

förmåner. På liknande sätt som allmänheten i en stat har företag ett vinstintresse till 

                                                
22 Konkurrensverket, Rapport 2018:10, s. 48. 
23 Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata 
sektorn, celex: 32003F0568. 
24 SOU 2010:38, Mutbrott, s. 64. 
25 OECD- Putting an end to corruption, s. 1-8. 
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förmån för aktieägarna som ska beaktas.26 Att berika enskilda individer på företagets 

bekostnad är naturligt nog inte i linje med ett sådant vinstintresse. Häri ligger 

motiveringen till att en förmån i större utsträckning anses tillbörlig om arbetsgivaren har 

godkänt den men godkännande bör som nämnt ovan inte kunna garantera 

ansvarsfrihet.27  

Detta beteende får samma långtgående konsekvenser som inom privat- publika 

relationer där ett mer konkurrenskraftigt företag får ge vika för ett företag som vid sidan 

av offentliga förhandlingar lämnat en förmån. När mutor används som ett supplement 

för att nå framgång i en offentlig upphandling eller i privata avtalssituationer kan det 

jämföras med doping. Företaget som vinner är då inte nödvändigtvis det starkaste, mest 

lämpliga och prisvärda företaget för kontraktet. Företaget kanske inte över huvud taget 

har den rätta kompetensen att genomföra skyldigheterna kontraktet ger upphov till. Men 

att urvalet blir orättvist och dåligt är kanske inte de främsta marknadspåverkande 

följderna. Det företag som faktiskt hade ett objektivt bättre erbjudande hämmas och 

stagnerar i tillväxt eller styrka på grund av att det inte längre premieras att konkurrera 

på marknadens villkor. Liksom ett cykellopp där cyklisterna tappar förtroendet för sina 

dopade konkurrenter och antingen slutar eller möjligen tar efter deras beteende med 

följden att åskådarna tappar intresse för den orena sporten, så riskerar marknaden 

liknande effekter. När en marknad inte har vissa grundläggande gemensamma riktlinjer 

för hur affärer ska göras utan grundas på sidotjänster styrs inte marknaden av de 

marknadsmässigt mest rationella besluten.  

3. Internationella regelverk mot korruption 

3.1. Bakgrund 

Skilda initiativ för korruptionsbekämpning har sedan 1990- talet gett upphov, till ett 

flertal olika internationella konventioner och på många håll även striktare nationell 

lagstiftning. Några konventioner som är av stor betydelse utanför EU och som ska 

nämnas här är Europarådets civilrättsliga och straffrättsliga konventioner, OECDs 

konventionen och FNs konvention. Korruption erkänns idag som ett globalt problem där 

nationella ansträngningar ensamt inte är tillräckligt. EU:s antikorruptionsåtgärder har 

                                                
26 Aktiebolagslag (2005:551), kap 3 § 3.  
27 SOU 2010:38, s. 64. 
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växt fram med bakgrund av konventionerna och många av EU:s medlemsstater är 

anslutna till de fyra nämnda konventionerna och därför ska en bakgrund ges till dessa.  

3.2. Europarådets konventioner 

Europarådet är en sammanslutning bestående av 47 medlemsstater, inte endast 

europeiska, vars främsta syfte är att skydda och värna om de mänskliga rättigheterna. 

Rådet antog år 1999 två konventioner, en civilrättslig och en straffrättslig konvention 

mot korruption samtidigt som det upprättades ett övervakande organ kallat The Group 

of States against Corruption (GRECO).28 Varje land som tillträder någon av 

konventionerna blir automatiskt medlem i GRECO som består av 49 stater och organet 

är således inte begränsat till de länder som ingår i Europarådet.29 Både Europarådets 

civilrättsliga och straffrättsliga konvention uppställer krav på lagstiftning hos de 

undertecknande staterna. Den straffrättsliga konventionen kräver att länderna 

kriminaliserar givande och tagande av muta i förhållande till såväl utländska som 

nationella offentliga tjänstemän.30 Den civilrättsliga konventionen tar istället sikte på 

mutor i den privata sektorn och kräver att även givande och tagande av muta 

kriminaliseras mellan privata aktörer.31 GRECO övervakar implementeringen av 

konventionerna utifrån olika utvärderingsronder och kan ge en rekommendation om 

resultatet inte är tillfredställande. 

3.3. OECD:s konvention 

OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development och är en 

organisation som verkar för ekonomiskt samarbete och utveckling som grundades år 

1960. Organisationen är inte begränsad till ett visst territorium utan bygger samarbetet 

mellan 36 frivilligt anslutna medlemsstater som vill samarbeta över hela världen. Det 

beslutande rådet som består av en representant från varje medlemsland samt en 

representant från europeiska kommissionen. OECD verkar inom en rad olika områden 

och däribland korruption och har antagit en konvention, för att bekämpa bestickning av 

utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser, som antogs i Paris 

                                                
28 Officiell hemsida GRECO, https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco. 
29 Ibid.  
30 Criminal Law Convention on Corruption, no 173. 
31 Civil Law Convention on Corruption, no 174. 
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den 17 december 1997.32 Konventionen stagar att anslutande stater ska vidta åtgärder 

för att hålla juridiska personer ansvariga och sanktionerna som tillämpas ska vara 

effektiva, proportionerliga och avskräckande.33 Vidare krävs att alla medlemsstater ser 

över grunden för jurisdiktion så att internationella mutbrott effektivt kan lagföras. 

Länderna måste åtminstone ha jurisdiktion att pröva mutbrott som begås i landet av 

utländska medborgare och inom vissa gränser även mutbrott som begås av landets 

medborgare utomlands. Nästan alla EU:s medlemsstater har skrivit under konventionen, 

dock står fortfarande Bulgarien, Rumänien, Malta och Cypern utanför.34 

Implementeringen av konventionen följs upp av, The OECD Working Group on 

Bribery, som upprättar och offentliggör rapporter om hur tillfredställande ländernas 

åtgärder är. Arbetsgruppens granskningar är mycket ingående och utförliga och 

länderna ska enligt den till konventionen tillhörande rekommendationen samarbeta med 

granskningsorganet.35  

3.4.  FN:s konvention mot korruption 

Förenta Nationerna (FN) antog under 2003 en konvention mot korruption som tillträtts 

av ca 140 stater.36 Konventionen är av mer övergripande karaktär och är utformad efter 

det stora antal länder som skrivit på den. Enligt överenskommelsen ska länderna bland 

annat vidta åtgärder för att upprätthålla och implementera effektiva och koordinerade 

antikorruptionspolicys, sträva efter opartiskhet i statliga anställningsprocesser och 

säkerställa att effektiva system för offentlig upphandling finns. Konventionen har dock 

även en straffrättslig aspekt enligt vilken det krävs att länderna vidtar åtgärder för att 

kunna hålla både juridiska och enskilda personer ansvariga för ett antal 

korruptionsbrott.37 Denna övervakas av The Conference of the States Parties (COSP) 

som även har till uppgift att främja samarbetet staterna emellan. Organet saknar dock 

sanktionsmöjligheter och med några av väldens mest korrupta länder som 

                                                
32 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 
Adopted by the Negotiating Conference on 21 November 1997, OECD. 
33 Ibid artikel 2 och 3. 
34 http://www.oecd.org/south-east-europe/economies/see-bulgaria.htm, http://www.oecd.org/south-east-
europe/economies/see-romania.htm, http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-
and-assistance/residence-citizenship-by-investment/ 
35 Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions, XIV, 26 NOVEMBER 2009, OECD. 
36 United Nations Convention against Corruption adopted 2003 by resolution 58/4 entry into force 2005, 
(UNCAC), United Nations. 
37 Ibid, art. 15-26.   
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undertecknande stater kan det ifrågasättas vilket genomslag konventionen har i 

praktiken.38 

4. EU och befintliga åtgärder mot korruption 

4.1. Bakgrund 

Sedan år 1995 har EU sökt handskas med de utmaningar som bedrägeri, korruption och 

mutbrott utgör. Inom ramen för antikorruptionsarbetet har EU vidtagit en rad olika 

åtgärder varav många i form av soft-law instrument. Åtgärderna, som är många, har 

bestått i såväl regelverk som protokoll, förklarande rapporter och olika 

kommunikationsdokument. Två regelverk som bidragit till harmonisering av 

medlemsstaternas strafflagstiftning har vidtagits och lett till att det finns en 

minimistandard för bland annat vad som utgör mutbrott. EU:s främsta åtgärder på 

antikorruptionsområdet ska i detta redogöras. Härtill bör det framhållas att EU:s 

antikorruptionsarbete även till viss del ges genomslag i andra lagstiftningsakter och 

åtgärder.       

4.2. Policyarbetet 

Europeiska Rådet beslutade under 1996 om att tillsätta en högnivågrupp, denna grupp 

utgjordes av experter som skulle undersöka kampen mot den organiserade brottsligheten 

i alla dess aspekter, däribland korruption. Denna granskning ledde fram till en 

handlingsplan och rekommendationer till Rådet.39 I undersökningen belystes 

utmaningarna med den organiserade brottsligheten och korruption som konstaterades 

anta enorma proportioner vilket drabbar både medborgare och samhällsinstitutioner.40 I 

handlingsplanen som antogs av Rådet framfördes rekommendationer till åtgärder, bland 

annat en punkt om att en övergripande politik mot korruption bör utvecklas och att 

denna politik mot bakgrund av andra initiativ bör inriktas på förebyggande åtgärder.41  

Korruption har fortsatt fallit varit föremål för utredningar inom ramen för den 

                                                
38 UNCAC, art. 63; Se exempelvis Syd Sudan och Nordkorea, 
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html och 
https://www.transparency.org/cpi2018 
39 Handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten (antagen av rådet den 28 april 1997), 
celex: 51997XG0815. 
40 Ibid, s. 1 p.1. 
41 Ibid, del II, kap. II p.6. 
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organiserade brottsligheten men har härefter även kommit att hanteras som en egen 

fråga. Den första renodlade policyn mot korruption antogs året därpå med följd att även 

lagstiftningen på området utökades kort därefter.42 Kommissionen har vid två senare 

tillfällen kommunicerat deras syn på en övergripande EU politik mot korruption.43 I det 

senaste offentliggörandet från kommissionen från 2011 betonar kommissionen att 

lagstiftningen som upprättats mot korruption genomförts på ett ojämnt sätt och att 

bestämmelserna inte tillämpas i tillräcklig grad.44 Kommissionen framförde även att EU 

bör lägga större vikt vid insatser mot korruption på alla relevanta politikområden och 

uppmanar EU:s medlemsstater att se till att antagen antikorruptionslagstiftningen får 

genomslag även i praktiken. Vidare underströk kommissionen behovet av åtgärder för 

att stärka den politiska viljan i alla medlemsstater och framförde intentionen att inrätta 

en regelbunden rapport om insatserna mot korruption, Antikorruptionsrapporten som 

den kom att kallas, skulle användas för att utvärdera medlemsstaternas insatser. 45  

Antikorruptionsrapporten infördes och därigenom intensifierades arbetsinsatserna mot 

korruption inom EU som hittills grundat sig på kommissionens kommunikation och 

policys och till regelverken förklarande rapporter. En grupp experter sattes upp för att 

granska och utvärdera medlemsstaternas åtgärder vilket ledde till att den första och 

endra rapporten publicerades år 2014.46 Målsättningen var att upprätta en kanal, 

innefattande regelbunden rapportering om medlemsstaternas antikorruptionsarbete som 

skulle användas som grund för dialog och uppföljning.47 Den inledande rapporten 

redogör för varje lands insatser samt resultatet i två undersökningar där medborgare 

respektive företag fått svara på sina upplevelser av korruption. Utöver detta beskriver 

rapporten aktuella korruptionsrelaterade trender i Europa och den särskilda betydelsen 

av mutor i offentliga upphandlingar ur ett gränsöverskridande perspektiv.48 Rapporten 

                                                
42 Förebyggande och bekämpning av den organiserade brottsligheten Europeiska unionens strategi för det 
nya årtusendet (2000/C 124/01). (Bedrägerikonventionen).   
43 Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om en unionspolitik mot Korruption, 
KOM (97) 192 Slutlig, celex: 51997DC0192; Meddelande från kommissionen till Rådet och 
Europaparlamentet och Sociala kommittén, En övergripande EU politik mot korruption, KOM (2003) 317 
Slutlig, celex: 52003DC0317;  
44 Meddelande från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet och Sociala kommittén Insatser mot 
korruption på EU:s territorium, KOM (2011) 308 Slutlig, celex: 52011DC0308, s. 4 och 17. 
45 Ibid, s. 4 och 17. 
46 Genom det sk. Stockholmsprogrammet.  
47 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala 
kommitten om insatser mot korruption på EU:s territorium, KOM(2011) 308 slutlig, celex	52011DC0308.  
48 Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet EU:s rapport om insatserna mot korruption 
(Antikorruptionsrapporten), COM(2014) 38 final, celex: 52014DC0038, s. 3-4.  
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ger en överblick och analys av korruptionen inom EU och medlemsstaterna, samt 

identifierar på vilket sätt EU och medlemsstaterna kan medverka till en positiv 

utveckling i utmaningarna. Granskningen är av konstruktiv och kritisk karaktär där 

medlemsstaternas brister särskilt belystes.49 Rapporten var menad att utkomma 

vartannat år men strax efter utgången av år 2016 då den andra rapporten skulle ha 

släppts gick kommissionens vice president ut med meddelandet att rapporten och 

undersökningarna inte är det bästa sättet att fortskrida med EU:s antikorruptionsarbete.50 

Efter detta har EU:s arbete på antikorruptionsområdet bestått i uppföljning av den 

organiserade brottsligheten men i övrigt stagnerat. En uppmaning till gemensam strategi 

från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lyftes år 2016, men fick inget gehör 

och i övrigt har åtgärder specifikt relaterade till korruption uteblivit.51 EU har sedan 

tidigare upprättat det Europiska anti-bedrägeri organet, OLAF som har till syfte att 

utreda oegentligheter vid användandet av EU medel och undersöker därmed mer 

institutionella aspekter av korruption. Organet har till syfte att utreda just användningen 

av EU medel och inte övriga regelöverträdelser som binder länderna.52  

4.3. Krav på kriminalisering 

4.3.1. Straffrättslig harmonisering 

Som utgångspunkt saknar unionen befogenhet att reglera medlemsstaternas 

straffrättsliga bestämmelser. Detta framgår av att befogenhet som inte uttryckligen 

lämnats till unionen fortsatt ligger hos medlemsstaterna. Vid införandet av 

Lissabonfördraget antogs ståndpunkten att ett nära samarbete även på straffrättens 

område blivit nödvändig till följd av det successiva avskaffandet av inre gränser som 

även innebär fri rörlighet av brottslingar.53 Därför antogs bland annat en uttrycklig 

bestämmelse i artikel 83 FEUF som ger Parlamentet tillsammans med Rådet rätt att 

vidta vissa harmoniserande åtgärder på området för det straffrättsliga samarbetet. 

Åtgärderna kan fastställa en minsta nivå för brottsrekvisit och påföljder för brott som 

anses vara av särskilt allvarlig karaktär och som innehar gränsöverskridande inslag. 

                                                
49 Ibid. s. 4. 
50 Officiellt brev från Frans Timmermans (http://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/02/20170130-
Letter-FVP-LIBE-Chair.pdf) 
51 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kampen mot korruption inom EU: 
Att möta företagens och det civila samhällets farhågor (2016/C 013/11), celex: 52014IE6520. 
52 Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF), 
1999/352/EC, ECSC, Euratom: (notified under document number SEC(1999) 802), celex 31999D0352. 
53 Europarättens Grunder, Bernitz, mf. s. 437. 
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Korruption anses enligt uppräkningen i artikel 83 FEUF andra stycket vara ett sådant 

brott och härigenom har reglering gällande straffbestämmelserna antagits. Genom denna 

bestämmelse har EU antagit harmoniserande minimibestämmelser om hur 

medlemsstater ska kriminalisera mutbrott både i förhållande till offentliga tjänstemän, 

bedrägerikonventionen, och i förhållande till privata aktörer, rambeslut för bekämpande 

av korruption i den privata sektorn. Dessa redogörs kort för nedan.  

4.3.2. Bedrägerikonventionen  

I den så kallade bedrägerikonventionen från 1998 och dess protokoll är en bindande 

lagstiftningsakt som reglerar mutor och bestickning av offentliga tjänstemän som kan 

skada unionens finansiella intressen.54 Häri framgår en definition av mutbrott som utgör 

en lägsta nivå för vilket beteende länderna måste kriminalisera i förhållande till 

offentliga tjänstepersoner. Regeln föreskriver att länderna ska straffbelägga varje 

avsiktlig handling som utförs av en tjänsteman som, för egen eller annans räkning, 

begär, tar emot eller accepterar löfte om förmån oavsett art. på ett sätt som strider mot 

hans officiella förpliktelser, det vill säga passivt mutbrott.55 Konventionen kräver även 

att bestickning kriminaliseras, det som numera benämns givande av muta enligt svensk 

rätt eller allmänt aktivt mutbrott. Det innebär ett krav för medlemsländer att 

kriminalisera avsiktlig handling där en person, direkt eller via tredjeman, utlovar eller 

beviljar förmån, oavsett art, till en tjänsteman, för egen eller annans räkning, för att 

tjänstemannen ska utföra sina uppgifter på ett sätt som strider mot hens officiella 

förpliktelser.56 Utöver själva brottsbestämmelsen regleras även ansvaret för effektiva 

påföljder och minimibestämmelser för tillämpad jurisdiktion.57 I ett tillkommande 

protokoll regleras även juridiska personers ansvar. 58Som framförts är det endast 

minimibestämmelser och det framgår uttryckligt att medlemsstaterna står fria att besluta 

om nationella föreskrifter som är mer långtgående än de som framgår av 

konventionen.59  

                                                
54 Rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om 
Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, celex 31997F0625(01). 
55 Ibid, art. 2. 
56 Ibid, art. 3. 
57 Ibid, art. 5 och 7.  
58 Bedrägerikonventionen art. 3. 
59 Ibid, art. 11.  
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4.3.3.  Rambeslut för bekämpande av korruption i den privata sektorn 

Mutbrott i den privata sektorn har kriminaliserats genom införandet av rambeslutet om 

bekämpande av korruption i den privata sektorn år 2003.60 I ingressen framhålls som 

skäl bland annat den ökade gränsöverskridande handeln, vilket innebär att förekomsten 

av korruption inte endast är ett nationellt problem utan ett problem som bör bekämpas 

med gemensamma åtgärder från unionens sida.61 I rambeslutet som rör mellanhavanden 

mellan privata aktörer används begreppet aktiv och passiv korruption men 

definitionerna är i övrigt överensstämmande med de som nämnts i förhållande till 

tjänstemän. Reglerna syftar inte, och har heller inte legal grund för, så kallad 

fullharmonisering utan till minimiharmonisering som förutsätter att länderna inrättar 

lagstiftning som reglerar givande och tagande av muta i förhållande till privata aktörer. 

Regleringen kräver även att medlemsstaterna införlivar regler för att hålla juridiska 

personer ansvariga.62 Åtgärderna ska vidare följas upp i en rapport från kommissionen 

för att utvärdera i vilken utsträckning medlemsstaterna följer bestämmelserna i 

rambeslutet.63 I den senaste rapporten från 2011 var kommissionens slutsats att 

genomföranderesultatet inte var tillfredställande och påminde alla medlemsstater om att 

vidta erforderliga åtgärder.64  

4.4.  Närliggande lagstiftning, visselblåsardirektivet 

Visselblåsardirektivet är ett direktiv som ännu inte formellt antagits av EU men 

förslaget har med marginal röstats igenom parlamentet och kommer med största 

sannolikhet röstas igenom så snart det slutliga utkastet presenteras. Direktivet är särskilt 

intressant i förhållande till denna framställning då det syftar till att underlätta 

avslöjandet av brottslighet som är svår att upptäcka däribland korruptionsbrott. 

Visselblåsardirektivet är ett direktiv som kräver att alla medlemsstater ska kräva att 

rättsliga enheter i både den privata och den offentliga sektorn inrättar 

rapporteringskanaler för de anställda. De rättsliga enheterna som omfattas är enheter 

med fler än 50 anställda, enheter med årlig omsättning på tio miljoner euro eller mer 

                                                
60 Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata 
sektorn, celex: 32003F0568. 
61 Ibid. Ingress, p.1.  
62 Ibid art. 5; Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den 
privata sektorn, celex: 32003F0568, art. 2. 
63 Ibid. art. 9.2.  
64 Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet enligt artikel 9 i rådets rambeslut 
2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, Bryssel den 
6.6.2011, KOM (2011) 309 slutlig, celex: 52011DC0309, s. 9.  
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och alla privata enheter i den finansiella sektorn. I förhållande till bestämmelserna ska 

medlemsstaterna föreskriva effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner. 

Medlemsstaterna ska därtill rapportera till kommissionen hur genomförandet gjorts och 

därtill årligen framställa statistik om antal rapporter. Kommissionen ska innan en viss 

tid lägga fram en rapport om genomförandet och tillämpningen av direktivet.  

Syftet bakom direktivet är bland annat att försöka förekomma olaglig verksamhet och 

lagmissbruk som kan förekomma i alla typer av organisation och i många olika former. 

Bland annat framhålls korruption, bedrägeri, oegentligheter och försummelser som 

riskerar att leda till allvarlig skada för allmänintresset. Det framhålls att de skydd som 

för närvarande finns är fragmenterade och att bristen på skydd i en stat kan få 

verkningar även i andra medlemsstater. Förslaget räknar upp sexton artiklar som grund 

för förslaget, en av dem är artikel 114 FEUF. I subsidaritersbedömningen hänvisas till 

att överträdelser av EU:s regler om offentlig upphandling leder till snedvridningar av 

konkurrensen på den inre marknaden och överträdelse av andra regler leder till 

allvarliga risker för folkhälsa, konsumentskydd, produktsäkerhet, miljöskydd med mera. 

Inom ramen för proportionalitetsbedömningen bedömdes det kort åtgärderna vara så 

viktiga att de stod i proportion till de förhållandevis låga kostnader som skulle 

uppkomma.  

4.5. De befintliga åtgärdernas genomslag  

Med ett antal kommunikationsdokument, försök till strategier och enhetliga policys, 

rapporter och upprättande av en granskningsmekanism som lades ned igen, kan det 

konstateras att försök att hantera korruption på EU nivå har gjorts. Två 

lagstiftningsakter har antagits för att reglera den straffrättsliga utformningen av 

brottsbestämmelserna givande och tagande av muta liksom att företag ska kunna hållas 

ansvariga för brotten. Även andra närliggande lagstiftningsåtgärder har vidtagits, såsom 

visselblåsardirektivet. Korruption lyfts i unionsfördraget som ett brott av särskilt 

allvarlig art vilket det finns ett särskilt behov av att bekämpa på gemensamma grunder. 

Ändå det saknas en tydlig uppdaterad strategi och lagstiftningsakterna i form av 

minimibestämmelser uppfylls bristfälligt, trots att länderna haft på sig sedan 1998 

respektive 2003 att implementera dessa. I den uppföljande och senaste rapporten som 

utkom 2011 utrycktes fortsatt oro för de små framstegen där endast nio medlemsstaters 

lagstiftning bedömdes uppfylla rambeslutet mot korruption i den privata sektorn. 
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Särskilt artikel 5 som kräver att juridiska personer ska kunna hållas ansvariga ansågs 

bristfälligt uppfylld.65   

De olika initiativen både inom EU och utanför som nämnts har gemensamt att fokus 

ligger på att anslutande stater har straffrättslig lagstiftning som uppnår en viss nivå. Men 

ofta framhålls inte detta som problemet när det gäller att bekämpa korruptionsbrott utan 

problemet blir snarare att, trots att lagstiftning finns, reglerna inte följs. Detta är inte 

ologiskt eftersom korruption i sig är ett sätt att undgå lagstiftning. Naturligtvis är 

rättsregler en förutsättning för att hantera problemet över huvud taget men dessa kan 

inte ensamt minska mängden korruption. För effektivt genomförande av lagstiftning 

krävs bland annat kontrollåtgärder, maktdelning och kunskap. Den ökande 

internationella handeln kräver att kollektiva åtgärder tas även på andra områden än det 

straffrättsliga för att gemensamt hantera korruption. På olika håll har därför ett större 

ansvar lagts på företag att vidta förebyggande åtgärder för att förekomma korruption, 

några av dessa befintliga åtgärder kommer beskrivas i kapitlet nedan.  

5. Ökade krav på företag 

5.1.  Allmänt om företagsansvar 

Inom både unionen och i andra länder världen över har successivt ett ökat ansvar lagts 

på företag att rätta sig efter olika regler i syfte att dirigera marknaden på ett visst sätt. 

Företag kan idag inte fritt härja på en marknad i ett land utan att ta hänsyn till de olika 

krav som uppställs i landet. Det kan vara allt från olika säkerhetsstandarder i syfte att 

uppnå säkra produkter till miljöregler med syfte att minska vissa utsläpp eller industrier. 

Utöver detta kan företag i många fall hållas straffrättsligt ansvariga för brott eller liksom 

i Sverige ådömas sanktionsavgift, vilket nämns närmre nedan. Användandet av 

sanktionsavgifter i är något som ökat och används i beteendekorrigerande syfte inom 

bland annat konkurrensrätt och miljörätt. Gränsdragningen mellan vad som anses böter i 

straffrättsligt hänseende och sanktionsavgift som är en administrativ avgift är inte 

uppenbar men gränsdragningen kommer inte att behandlas närmre i denna 

framställning. Med det sagt ska det framhållas att EU har begränsad kompetens att 

                                                
65 Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet enligt artikel 9 i rådets rambeslut 
2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, KOM/2011/0309 
slutlig, celex: 52011DC0309, s. 9. 
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lagstifta inom det straffrättsliga området men har visst utrymme att besluta om 

sanktionsavgifter i syfte att upprätthålla den inre marknaden vilket i många aspekter gör 

gränsdragningen intressant.  

Genom att bestämmelser som rör företagens förhållningssätt upprättas i ett land skapas 

en ram för ett önskat beteende och företaget bestraffas ekonomiskt om det inte följer 

reglerna. I många fall blir reglerna till viss del en belastning för företagen som måste 

anpassa sin verksamhet efter olika riktlinjer om de verkar på olika marknader. När 

samordning kan åstadkommas på ett större plan, så som exempelvis inom unionen, 

minskar detta variationen av förhållningsdirektiven så inte att ett land tillåter, 

exempelvis en typ av tygbehandling, som sedan inte godkänns i ett annat. Detta är också 

en av motiveringarna till lagstiftning över lag på den inre marknaden och i arbetet med 

att underlätta den fria rörligheten för företag.  

Under detta kapitel kommer beskrivas hur EU i olika hänseenden krävt större ansvar 

från företag genom antagande av harmoniserande direktiv. Företagsansvar i 

utomeuropeisk kontext är en del i kapitlet som ska ge en grund för diskussion i 

förhållandet till omvärlden.  Kapitlet går även in på två medlemsstater, Sverige och 

Frankrike, som har olika regler för företagsansvar och särskilt i förhållande till 

förebyggande åtgärder inom antikorruption.   

5.2. Internationella riktlinjer på antikorruptionsområdet 

5.2.1. OECD- kompletterande normgivning  

Som komplement till den konvention som utgivits av OECD har en guide givits ut för 

hur företag ska genomföra interna kontroller, upprätthålla etiska standarder och förhålla 

sig till andra compliance-relaterade frågor.66 Denna grundar sig på en tidigare 

rekommendation till medlemsstaterna som uppmanar dessa att säkerställa 

genomförandet av de i konventionen överenskomna reglerna rörande antikorruption är i 

linje med ett antal principer om förebyggande åtgärder. Genom rekommendationen 

uppmanas medlemsländerna att anta ett antal åtgärder för att säkerställa att företag har 

adekvata kontrollmekanismer.  

                                                
66 Det engelska begreppet ”Compliance” motsvarar svenskans regelefterlevnad men begreppet används 
även i svensk bolagsterminologi; Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance 
Adopted 18 February 2010, OECD.  
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Guiden som riktar sig till företag, syftar till att hjälpa företag att upprätta effektiva 

complianceprogram i förhållande till antikorruptionslagstiftning och riktar sig till 

företag av alla storlekar. Grunden till ett complianceprogram bör enligt guiden baseras 

på de risker som det individuella företaget exponeras för och därför är en riskanalys ett 

första steg. Denna riskanalys måste sedan återkommande granskas och uppdateras i takt 

med att företaget och omvärld förändras. Själva programmet bör därefter upprättas med 

följande punkter i beaktande. Ledningsengagemang, tydlig policy, kontroll och 

efterlevnad i alla nivåer inom företaget, effektiva rapporteringskanaler, föreskrifter 

kring gåvor, representation mm, tredjepartsgranskning, redovisningsmekanismer, 

utbildning av alla anställda och effektiva sanktionsåtgärder för överträdelse av policy.67  

Det betonas även att utomstående organisationer och professionella aktörer kan vara till 

hjälp för mindre och medelstora företag i utformandet och verkställandet av dessa olika 

punkter. Detta kan bestå i att ett företag tar hjälp av en advokatbyrå för att genomföra en 

tredjepartsgranskning eller köper in en tjänst som utbildar personal. OECD har också 

tillsammans med UNODC och Världsbanken tagit fram en handbok som baseras på 

samma punkter på de som nämnts ovan.68  

5.2.2. ICC:s riktlinjer 

ICC står för International Chamber of Comerce och är en internationell 

handelskammare som fungerar som en mötesplattform för det internationella 

näringslivet med syfte att förenkla den internationella handeln.69 ICC har upprättat en 

uppförandekod för näringslivet för att bekämpa utpressning och mutor. Eftersom 

organisationen är en näringslivsorganisation som bygger på initiativ från näringslivet 

kan koden anses upprättad av näringslivet för näringslivet i syfte att underlätta för 

företag. Den är frivillig för företag att följa och är inte att anse som lagstiftning utan 

som ett hjälpmedel för företag att fullfölja sina lagstadgade skyldigheter och förhålla sig 

till de många internationella initiativ som finns. I inledningen till koden framhålls att 

kodens genomslag och framgång är helt beroende på ledningens engagemang och det 

                                                
67 Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance Adopted 18 February 2010, 
OECD. 
68 Anti –Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business, OECD, UNODC och Världsbanken, 
2013.   
69 Officiell hemsida för ICC: www.icc.se/om-icc.  
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som kallas ”tone from the top”. Koden består av definitioner och för företaget kritiska 

situationer och därtill en standard för hur företagen ska förhålla sig.  

Den sista artikeln rör complianceprogram och enligt denna ska varje företag 

implementera ett effektivt företagsprogram som återspeglar reglerna i koden och baseras 

på regelbunden riskanalys utifrån företagets verksamhets miljö. Programmet ska 

anpassas till företagets specifika situation med syfte att förebygga och upptäcka 

korruption. Det första stycket följs av en uppräkning av olika delar som företag kan 

beakta i upprättandet av ett sådant program. Sexton olika åtgärder räknas upp och dessa 

omfattar bland annat inrättandet av tydlig policy, ansvar för alla nivåer inom företaget 

att följa sådan policy, utförandet av lämpliga tredjepartsgranskningar, extern och intern 

kommunikation om policyn och förse personal med lämplig utbildning.70 

5.3.  Nationella krav med internationellt inflytande  

5.3.1. Bakgrund 

Två nationella lagstiftningar som har stor betydelse för företag aktiva på en 

internationell arena ska nämnas i detta avsnitt. Länderna är USA och Storbritannien. 

Eftersom Storbritannien ska lämna EU men som sannolikt kommer att ha fortsatta 

affärsrelationer med företag i EU så förblir lagstiftningen relevant för europeiska 

företag. Den Amerikanska lagstiftningen är den som funnits längst och kanske även den 

som tillämpas mest frekvent och den som drivit in mest skadestånd till följd av företags 

överträdelser. Både den amerikanska och den brittiska lagstiftningen är sådana att de 

ofta aktualiseras för företag till följd av att de grundar en vidsträckt jurisdiktion. Därför 

är de intressanta att ha i åtanke vid bedömningen över vilken lagstiftning europeiska 

företag måste förhålla sig till och hur det påverkar företag som verkar på flera 

marknader samtidigt.  

5.3.2. FCPA- Foreign Corrupt Pracitces Act   

Den första antikorruptionslagstiftningen som fått stort genomslag är den amerikanska 

Foreign corrupt practices act (FCPA), vilken har funnits sedan 1977 men har kommit att 

mer frekvent tillämpas på senare år. Regleringen grundar ett långtgående ansvar för 

företag som handlar på internationella marknader och består i direkta bestämmelser 

rörande mutbrott och kompletterande redovisningsbestämmelser. Sanktionerna är ofta 

                                                
70 ICC:s Regler för bekämpning av korruption, ICC:s kommission Corporate Responsibility and Anti-
corruption, 2011.   
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stora och kan uppgå till två miljoner dollar per överträdelse av mutbestämmelserna och 

upp till tjugofem miljoner dollar för överträdelse av de kompletterande 

redovisningsreglerna. Anknytningen till USA behöver inte vara särskilt stark vilket gör 

att regleringen är av stort intresse för alla internationella företag och det kan räcka att ett 

företag är noterat på den amerikanska börsen eller har amerikanska ägare.71  

Den amerikanska lagstiftningen föreskriver i sig ingen undantagsregel för företag som 

vidtar förebyggande åtgärder eller har åtgärdsprogram på plats men det är något som 

DOJ tar hänsyn till vid utredning av hur klandervärt företaget förfarit. I den guide som 

getts ut till lagstiftningen framhålls dessutom att ett väl upprättat och relevant program 

för antikorruption kan innebära att den utredande myndigheten ursäktar eller minskar 

ansvaret för en överträdelse.72 När myndigheten utvärderar programmet tar den hänsyn 

till tre aspekter. Dessa utgångspunkter är om programmet är väl anpassat, om det 

genomförs med intentionen att begränsa de olagliga handlingarna och om programmet 

fungerar.73  

5.3.3. UK- Bribery Act 

Storbritannien har inspirerats av FCPA och antog 2010 The United Kingdom’s Bribery 

Act som också lägger grund för ett vidsträckt ansvar för företag med koppling till 

landet.74 Vad som bland annat skiljer den brittiska lagstiftningen från den amerikanska 

är att företag, genom att dokumentera och visa att de vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

motverka korruption, kan undgå ansvar för händelsen.75 Det finns således en lagstadgad 

ursäktanderegel som föreskriver att företag, som har vidtagit adekvata åtgärder för att 

förhindra personer som representerar företaget att begå otillåtna handlingar, ursäktas.76 

Lagstiftningen är inte mer uttömmande än så och för att få mer ingående vägledning 

hänvisas till lagens kompletterande guide.77 I guiden kan sex principer utläsas som 

vägledande för huruvida ett företag bedöms ha haft de adekvata åtgärder på plats som 

lagen kräver. De sex principerna är proportionerliga åtgärder, ledningsengagemang, 

                                                
71 Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Current 
through Pub. L. 105-366 (November 10, 1998) UNITED STATES CODE [Uppdat. 22, 2004]. 
72 Justice Manual, JM 9-28.300, 2018, U.S Department of Justice. 
73 U.S. Department of Justice Criminal Division Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated 
April 2019). 
74 The UK Bribery Act 2010. 
75 Forbes Magazine, https://www.forbes.com/sites/howardsklar/2011/10/18/against-an-fcpa-compliance-
defense/#1bed6eb34b54 Howard Sklar, Forbes Media L.L.C.  
76 Adekvata åtgärder är översatt från lagtextens ”adequate procedures”. UK Bribery Act 2010, art. 7 (2). 
77 Bribery Act 2010 art. 9 (1). The Bribery Act Guidance, s. 20. 
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riskutvärdering, granskning av kontraktsparters, information och utbildning samt 

granskning och kontroll.  

5.4. Förebyggande antikorruptionsåtgärder i europeisk jämförelse 

5.4.1. Sverige 

I enlighet med svensk lagstiftningstradition kan företag inte hållas straffrättsligt 

ansvariga för brott. Företag kan dock som särskild rättsverkan av brott dömas att betala 

företagsbot som har samma verkan som straff. Denna bot tillkom för att de straff som 

tidigare endast kunnat träffa individer inte alltid stod i proportion till de ekonomiska 

intressen näringsidkaren hade av den brottsliga handlingen. Den befintliga möjligheten 

till förverkande ansågs inte tillräcklig då denna åtgärd endast tog hänsyn till faktiska 

förtjänster och inte till eventuell framtida vinst.78 Reglerna om företagsbot finns i 

Brottsbalken (BrB) 36 kap 7-10a §§ och åklagare ska föra talan om företagsbot om 

förutsättningar i paragraferna är uppfyllda. Företagsbot ska utdömas för brott som 

begåtts i utövningen av näringsverksamhet och näringsidkaren inte gjort vad som 

skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten eller om brottet begåtts av en 

person i ledande ställning eller en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn i 

verksamheten. Företagsbot kan dömas ut till minsta belopp om fem tusen kronor och 

som maxbelopp tio miljoner kronor.79 

Att brott begåtts i utövningen av verksamhet, innebär för det första att åklagaren måste 

visa att ett brott begåtts för att ansvar över huvud taget ska kunna bli aktuellt. Det krävs 

inte att personen i formell mening blivit dömd för brottet.80 Vid oaktsamhetsbrott är det 

tillräckligt att konstatera att någon av de personer som befunnit sig i viss ställning varit 

oaktsamma men vid brott som kräver uppsåt torde det krävas att identiteten hos 

gärningspersonen kan fastställas.81  För brottet måste strängare straff än böter vara 

föreskrivet, fängelse måste därmed vara föreskrivet i straffskalan men brottet i sig 

behöver inte uppnå allvarlighet av graden att fängelse skulle utdömas. Finner åklagare 

att det är av intresse för allmänheten får åtal väckas även om brott med endast böter i 

straffskalan kan påvisas.82 Vidare måste brottet ha begåtts i utövningen av 

                                                
78 Regeringens proposition 1985/86: 23 om ändring i brottsbalken m. m. (företagsbot), s.14 ff. 
79 Brottsbalk (1962:700) (BrB) kap 36 § 8; Förslag om att höja maxbeloppet till 100 000 miljoner har 
lagts fram, SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot. 
80 Åklagarmyndigheten RättsPM 2006:19, Utvecklingscentrum Malmö, Maj 2011 (uppdaterad) s. 5. 
81 SOU 2016:82 s. 71. 
82 BrB kap. 36 § 10 a. 
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näringsverksamhet. I propositionen framhålls även att brott som inte är av utpräglat 

näringsrättslig art så som häleri och bedrägeri kan begås i utövningen av 

näringsverksamhet, vilket i praktiken kommit att gälla även mutbrott.83 Regleringen tar 

sikte på utövningen av näringsverksamhet och således inte endast juridiska personer. 

Även en fysisk person som driver näringsverksamhet träffas av regleringen. Vid 

bedömningen av huruvida ett brotts begåtts ”i utövning” beaktas om brottet har en klar 

anknytning till den verksamhet som bedrivs av gärningsmannen i egenskap av 

näringsidkare, ställföreträdare eller anställd i näringsverksamhet. Avgörande för 

anknytningen till näringsverksamheten bör vara brottets och gärningsmannens 

anknytning till näringsidkarens verksamhet.84 Brott i näringsverksamhet anses därmed 

inte kunna begås av andra än näringsidkare, ställföreträdare, anställda eller 

uppdragstagare hos näringsidkare.85 Detta innebär att brott som begås å 

näringsverksamhetens vägnar inte per automatik faller inom tillämpningsområdet.86  

Att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas, innebär att företagsbot 

kan utdömas endast om en anställd i näringsverksamheten begått brott, och det kan visas 

att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förekomma 

brottsligheten. Enligt förarbetena betyder detta att näringsidkaren ska ha utövat rimlig 

kontroll av att verksamheten bedrivits på ett lagenligt sätt.87 Vad som utgör brist i rimlig 

kontroll exemplifieras i som de fall då näringsverksamheten haft bristande kontroller 

och rutiner för att förebygga brott. Då en anställd begår brott i strid mot uttryckliga och 

allvarligt menade order eller instruktioner bör företagsbot inte kunna utdömas.88 Inte 

heller om brottsligheten riktar sig mot företaget kan företagsbot utdömas.89  

För brott som begås av en person i ledande ställning eller under särskilt tillsynsansvar 

har näringsverksamheten ett särskilt strikt ansvar. Personkretsen består av två 

personkategorier, personer i ledande ställning och personer med särskilt ansvar för 

tillsyn. Det särskilda ansvaret för vissa personer motiveras av att dessa personer i många 

fall står utanför de kontrollsystem och tillsynsrutiner som finns i företag.90 De två 

                                                
83 Prop. 1985/86:23, s. 28. 
84 Ibid. s. 29. 
85 Åklagarmyndigheten RättsPM 2006:19, s. 5. 
86 Prop. 1985/86:23 s 28. 
87 Prop. 2005/06:59 om Företagsbot, s. 24. 
88 Ibid s. 24.  
89 BrB kap. 36 § 7 st. 2.  
90 Prop. 2005/06:59 s. 25. 
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personkategorierna kan lättare särskiljas i större företag medan det i mindre företag 

borde vara vanligare att en person faller in under båda kategorier. Att personer 

anförtrotts särskilt ansvar innebär att visst kvalificerat ansvar ska belasta personen. Det 

är inte tillräckligt att en person har löpande ansvar för exempelvis en maskins underhåll 

och drift för att personen ska anses ha ett särskilt tillsynsansvar. En arbetsledare eller 

förman har däremot normalt ett sådant kvalificerat ansvar som krävs. Detta rekvisit 

vållar inte några större gränsdragningsproblem vare sig i praktiken eller teorin.91  

I förhållande till givande och tagande av muta utdömdes under 2017 och 2018 

företagsböter i fem respektive fyra fall. I samtliga fall ansågs brottet ha begåtts av någon 

i ledande ställning eller med särskilt övervakningsansvar. I förhållande till mutbrott som 

begås av en anställd är det utifrån praxis oklart vad som skulle krävas för att åklagaren 

ska kunna visa förekommande brottslighet som vidtagits av annan anställd.92  

5.4.2. Frankrike 

Frankrike har precis som Sverige och i enlighet med internationella konventioner 

kriminaliserat aktivt och passivt mutbrott samt handel med inflytande, både inom den 

privata och den offentliga sektorn.93 Straffbestämmelserna finns i Code pénal som är 

den franska strafflagstiftningen. Det framgår i Code pénal att även juridiska personer 

kan hållas straffrättsligt ansvariga för brott. Förutsättningen för detta är att brottet begås 

för deras räkning av ett organ eller en representant för den juridiska personen.94 

Bötesstraffet för juridiska personer är fem gånger det belopp som är föreskrivet för en 

fysisk person och om inget är angett är en miljon euro maxbeloppet. 95  

Ett skarpare tag mot internationell korruption tog Frankrike genom införandet av den så 

kallade SAPIN II lagstiftningen. Första delen av SAPIN II sätter upp strukturen för 

Agence Française Anti-Corruption (AFA), som är en organisation som arbetar 

förebyggande mot korruption genom att ge rekommendationer och varningar men kan 

också besluta om sanktioner. Organisationen granskar även företag för att se till att 

lagen upprätthålls. Det andra kapitlet rör skyddet för visselblåsare och instiftar en 

                                                
91 Ibid. s. 60. 
92 IMM Rättsfallssamling 2017 och 2018. 
93 Code pénal Version consolidée au 12 avril 2019 art. 432-11 (offentlig sektor, passivt mutbrott), art. 
433-1 (offentlig sektor aktivt mutbrott), art. 435-1 (Europeiska och internationella tjänstemän, passivt 
mutbrott), art. 435-2 (Europeiska och internationella tjänstemän, aktivt mutbrott) art. 435-3 och 4 (andra 
utländska tjänstemän), art. 445-1 och 2 (privata aktörer). 
94 Code pénal art. 121-2. 
95 Code pénal art. 131-38. 
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skyldighet för alla företag att upprätta adekvata tillvägagångssätt för att säkerställa 

anonymiteten hos de som väljer att tala ut om oegentligheter. 96 

Vad som särskilt utmärker SAPIN II är att den, i det tredje kapitlet, stadgar ett 

vidsträckt ansvar för företag att vidta åtgärder för att förebygga korruption. Det tredje 

kapitlet gäller för företag som har säte i Frankrike och som har mer än femhundra 

anställda och omsättning om minst hundra miljoner euro. Vidare gäller den även företag 

utanför Frankrike som är inordnade i en sådan koncern som omfattas av bestämmelsen 

om koncernen också har sitt officiella huvudkontor i Frankrike.97 Företag som omfattas 

är skyldiga att upprätta en rad åtgärder för att förbygga korruption. Åtgärderna 

innefattar bland annat att företag ska upprätta ett antikorruptionsprogram innefattande 

en uppförandekod för företaget och dess anställda, ett internt rapporteringssystem för de 

fall det finns misstankar om att koden inte följs samt regelbundna riskanalyser både ur 

ett internt och ett externt perspektiv.98 Sanktioner för att inte uppfylla de krav som 

uppställs i SAPIN II kan för juridiska personer uppgå till böter upp till och med en 

miljon euro, begränsning i företagets verksamhet, förverkande och krav på compliance-

relaterade åtgärdsprogram. Även privatpersoner i ledningen kan ställas inför ansvar och 

riskerar då böter upp till ett belopp av maximalt 150 000 euro, böter kan även förenas 

med fängelse upp till och med tio år. De administrativa sanktionsavgifterna, som kan 

utfärdas med stöd av SAPIN II, kan för företag uppgå till lika mycket som de 

straffrättsliga böterna, det vill säga en miljon euro. För personer i ledande ställning kan 

sanktionsavgift uppgå till och med tvåhundratusen euro.99   

5.4.3.  Frankrikes antikorruptionsprogram  

Den franska antikorruptionslagstiftningen kräver att antikorruptionsprogrammet 

omfattar vissa särskilda komponenter, vilka framhålls i lagstiftningen som åtta punkter. 

I syfte att hjälpa företag som omfattas av lagstiftningen har lagstiftaren bemyndigat 

Agence française anticorruption (AFA) att anta en vägledande guide för att hjälpa 

företag och andra som omfattas av lagen.100  

                                                
96 SAPIN II, Art. 6-7. 
97 Ibid, art. 17. 
98 Ibid, art. 17. 
99 SAPIN II Art. 17. V.  
100 Ibid. art. 3.2. 
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Som första hållpunkt ska företaget upprätta en uppförandekod som beskriver hur 

anställda ska uppföra sig i olika situationer, detta bör exemplifieras och även föreskriva 

vilka disciplinåtgärder som kan bli aktuella.101 I det andra steget ska ett 

visselblåsningssystem som säkerställer visselblåsarens identitet upprättas. Detta bör 

aven uppfylla vissa andra krav som säker handläggning, säker kommunikation med 

visselblåsaren mm. En punkt som har en given punkt i ett antikorruptionsprogram och 

som kanske framstår uppenbar är riskanalys och kartläggning av risker. Riskanalysen 

bör enligt rekommendationen i första hand peka ut hur olika organ, ledning och 

anställda ska bidra och påverka riskanalysen. Riskbedömningen i sig bör ta sikte på 

risker kopplade till verksamhetens art. samt företagets utsatthet i övrigt. I 

rekommendationen framhålls vidare att företaget bör utvärdera sin 

riskbedömningsprocess och åtgärderna som vidtas för att hantera riskerna samt att 

gradera och prioritera dessa. Riskbedömningen bör uppdateras vart. år.102  

Ett företag med affärstransaktioner kommer naturligt och kontinuerligt i kontakt med 

affärspartners och andra företag som det första företaget har begränsad kontroll över. 

Frankrike har liksom många andra länder kriminaliserat vårdslös finansiering av 

mutbrott, vilket innebär att även om företaget i sig självt inte agerar korrupt kan ansvar 

utkrävas för tredje parts handlande. Till följd av detta har det inom ramen för 

antikorruptionsprogrammet ställts upp ett krav på att granskning av affärspartners 

(även kallat due diligence) ska genomföras för att minska riskerna för att sådan 

affärspartner engagerar sig i korrupt aktivitet. En sådan granskning bör kartlägga 

affärspartnerns identitet, ägare, landsrisk, sektor, expertis, integritet och rykte samt 

antikorruptionsåtgärder. Granskningens omfattning bör utgå från affärsrelationen med 

beaktande av antal aktörer, kontakter med myndigheter som kan öka risken för 

korruption, affärstransaktionens storlek.103  

Korruption i form av mottagandet eller utlämnandet av mutor möjliggörs ofta genom att 

redovisning av medel manipuleras eller förbises. En effektiv åtgärd för att förekomma 

detta är således starka granskningsmekanismer vilket även utgör lagens femte krav för 

                                                
101 Ibid. art. 17. II.1; Guidelines to help private and public sector entities prevent and detect corruption, 
influence peddling, extortion by public officials, unlawful taking of interest, misappropriation of public 
funds and favoritism (SAPIN II Guidelines) s. 8. 
102 Ibid. s. 15-18. 
103 SAPIN II Guidelines s. 21-23. 
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ett antikorruptionsprogram.104 Det sjätte steget i Frankrikes krav på 

antikorruptionsprogram är inriktat på utbildning och information och innebär att företag 

ska ha en tydlig strategi för hur de anställda och ledning ska utbildas på bästa sätt samt 

hur kunskap kan uppföljas.105 

Som uppföljningsåtgärder krävs i lagens punkt sju och åtta att företag har en 

disciplinnämnd eller likande som kan vidta åtgärder vid överträdelse av företagets 

policys och kod respektive ett system av intern kontroll bestående av uppföljning och 

utvärdering av antikorruptionsprogrammet.106 Utöver dessa åtgärder framhålls 

inledningsvis i AFA:s guide att företagets ledning ska visa på hängivenhet till 

antikorruptionsarbetet. Detta kan med fördel göras i fyra steg, ledningen ska anta en 

nolltolerans policy, säkerställa att antikorruptionspolicyn genomsyrar alla företagets 

policys och hela organisationen. Det föreskrivs även att en viss person eller enhet bör 

utses till övervakare av antikorruptionsprogrammet liksom att företaget etablerar en 

extern och en intern kommunikationspolicy för att kunna kommunicera arbetet.107 

5.4.4. Skillnader och likheter Sverige och Frankrike 

Både Sverige och Frankrike har lagstiftning för att säkerställa att företag kan ställas till 

ansvar för både passivt och aktivt mutbrott. De grundläggande bestämmelserna som 

framkommer i respektive lands strafflagstiftning har många likheter men även vissa 

skillnader. I Frankrike kan företag hållas straffrättsligt ansvariga för brott som begås å 

deras vägnar. Detta skiljer sig från Sverige där företag inte kan hållas straffrättsligt 

ansvariga och ansvaret istället har konstruerats som särskild rättsverkan av brott.  

Trots ländernas olika syn på juridiska personers formella ansvar har båda länder ett 

begränsat ansvar för företag i strafflagstiftningen. I Sverige måste brott ha begåtts och 

då är det inte säkert att företaget kan hållas ansvarig eftersom brottet, i vissa fall, måste 

ha begåtts i tjänsten. Detta skulle inte säkert skulle omfatta de fall då en person begår 

mutbrott för att gynna företaget men utan att vara anställd eller uppdragstagare. 

Därutöver måste företaget påvisas ej ha utövat rimlig kontroll över verksamheten i 

kombination med att en anställd faktiskt vidtagit en otillåten handling. I fransk rätt har 

företag ett mer strikt ansvar för brott som begås å företagets vägnar om det begås av ett 

                                                
104 SAPIN II Art. 17. II.5.  
105 SAPIN II Guidelines s. 30-31. 
106 SAPIN II Art. 17. II.7 och 8. 
107 SAPIN II Guidelines s. 6-7.  
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organ eller en representant för företräder företaget. Företrädare kan i detta hänseende 

även vara en anställd.108 Trots skillnader uppstår ur straffhänseende inga stora olikheter 

som får anmärkningsvärt långtgående konsekvenser för EU:s inre marknad.  

Fransk lagstiftning kräver dock vidare ett mer aktivt arbete från företag genom att dessa 

kan omfattas av SAPIN II och måste därmed upprätta ett korruptionsprogram 

innefattande 8 punkter. Kravet är oavhängigt av om mutbrott faktiskt begås eller ej. 

Visserligen gäller detta inte alla företag utan endast företag som omsätter mer än hundra 

miljoner euro och som har fler än femhundra anställda. Å andra sidan gäller det alla 

företag av den storleken som har säte i Frankrike, liksom företag som inte har säte i 

Frankrike men som tillhör en koncern som har säte i Frankrike.109   

I jämförelse med svensk rätt så krävs inga förebyggande åtgärder och det är i första 

hand personen som begått brottet som är ansvarig. Den uppenbara skillnaden i de två 

fallen är att fransk lagstiftning i vissa fall, det vill säga då företagen som omfattas av 

SAPIN II, kräver förebyggande åtgärder för alla företag som omfattas av lagen och 

grundar ett företagsansvar som är oavhängigt av om brott begåtts eller ej.   

5.5. Vad innebär varierande lagstiftning för företagen? 

Rent praktiskt innebär detta att vissa företag i eller med koppling till Frankrike måste 

upprätta antikorruptionsprogram medan företag av motsvarande art inte behöver göra så 

i Sverige. Företagen i Frankrike riskerar vidare höga sanktionsavgifter om programmet 

inte införs eller införs bristfälligt vilket är en risk företag i Sverige undgår. Det finns 

endast ett tillfälle då det är intressant att undersöka vilka åtgärder ett svenskt företag 

tagit för att förekomma korruption och det är när ett brott de facto begåtts. Då är det 

fråga om huruvida det svenska företaget brustit i kontroll och rutiner för att förekomma 

brott. Det synes också vara sällsynt att sådana böter döms ut i till svenska företag i 

förhållande till korruptionsbrott och än mer ovanligt att böterna är kopplade till personer 

som inte är i ledande ställning, varvid företaget har ett mer strikt ansvar.  

Det går att föreställa en utveckling på området där fler länder inom unionen vidtar 

strängare åtgärder mot korruption och även i förhållande till företag. Det är inte heller 

                                                
108 France Business Crime, The international Comparative Legal guides and International Business 
Reports, https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/france, Global legal group, 
UK. 
109 Även offentligt ägda enheter av kommersiell karaktär omfattas.  
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osannolikt att flera länder avstår från sådana åtgärder vilket skulle bidra till att 

normutvecklingen inom unionen går isär istället för att mötas. För företag skulle det 

direkt innebära att det blir fler regler att hålla reda på med olika strikthet och 

genomförande och för marknaden riskerar följderna bli att företag väljer marknad efter 

hur strikta regler som finns och som tillämpas.      

6. Åtgärder på EU nivå 

6.1. EU-rättslig kontext 

6.1.1. Bakgrund 

Ett av syftena med framställningen är att undersöka om EU kan anta harmonierande 

åtgärder som skulle innebära bindande föreskrifter för medlemsstaterna att kräva att 

dess nationella företag vidtar förebyggande åtgärder mot korruption. För att begränsa 

framställningens omfång kommer endast EU:s lagstiftningskompetens under artikel 114 

FEUF att undersökas. Artikeln föreskriver att EU får vidta lagstiftningsåtgärder i syfte 

att uppnå de målsättningar som framgår av artikel 26 FEUF vilket är upprättandet av 

den inre marknaden. Kapitlet nedan inleds med information om EU och den inre 

marknaden följt av de lagstiftningsprinciper som genomsyrar EU-rätten för att på det vis 

klarlägga hur och när lagstiftning kan antas.        

6.1.2. EU och den inre marknaden  

Den inre marknaden är en gemensam marknad som består av medlemsstaternas 

marknader tillsammans. På den inre marknaden är målsättningen att det inte ska finnas 

några interna gränser mellan länderna såtillvida att det ska råda fri rörlighet av varor, 

personer, tjänster och kapital.110 Syftet med den inre marknaden är att verka för hållbar 

en utveckling i Europa som bygger på ekonomisk tillväxt, prisstabilitet och en social 

marknadsekonomi med hög konkurrenskraft.111 Det är i förstahand avtalen emellan 

länderna, fördragen, som lägger grunden för den gemensamma marknaden. För att 

förverkliga den inre marknaden krävs både att länderna undanröjer handelshinder 

sinsemellan, så kallad negativ integration samt att unionen enhetligt upprättar regler 

som ska gälla för den inre marknaden, så kallad positiv integration.112 Den negativa 

                                                
110 FEUF art. 26 (2); Bernitz, mf. s. 226.  
111 FEU art. 3 (3).  
112 Bernitz, mf. s. 268.  
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integrationen innebär dock inte att medlemsstaterna förbundit sig att inte lagstifta över 

huvud taget, rent interna frågor faller utanför unionsrätten och i övrigt måste den 

negativa integrationen ses mot ljuset av befogenhetsuppdelningen. Ett stort antal 

regelverk har antagits och de berör vittskilda områden men regler rör ofta hälso- och 

säkerhetsaspekter i syfte att uppnå samma standard ska tillämpas inom hela unionen och 

inte variera stater emellan.113 Det finns även regler om marknadsföring och konkurrens 

som marknadsaktörer måste ta i beaktande när de verkar på den inre marknaden.114 Ofta 

har regleringarna formen av harmonisering där syftet är att alla länder ska ha en 

likvärdig standard och beroende på graden av harmonisering brukar det skiljas mellan 

fullharmonisering och minimiharmonisering.115 Fullharmonisering innebär att länderna 

är bundna till det precisa innehållet av en rättsakt och därmed inte heller ställa upp 

högre krav än rättsakten (detta bidrar därmed också till den negativa integrationen). 

Minimiharmonisering innebär däremot att länderna ska uppfylla det som föreskrivs i 

rättsakten men får även tillämpa en högre standard än den standard som regleringen 

föreskriver. Minimiharmonisering utjämnar således inte alla olikheter i lagstiftning utan 

säkerställer endast en gemensam lägsta nivå.  

I förverkligandet av den inre marknaden har regelharmonisering kommit att 

kompletteras av principen om ömsesidigt erkännande.116 Principen om ömsesidigt 

erkännande innebär att en vara eller tjänst som är godkänd i ett land som huvudregel ska 

anses vara godkänd i hela unionen. Bakgrunden är att medlemsstaterna ska ha så högt 

förtroende för varandra att dubbelkontroll, som utgör både extraarbete och hinder för 

rörligheten, ska undgås. I praktiken har detta dock inte fått fullt genomslag och det har 

av medlemsstaterna krävts att det finns utrymme för undantag i enlighet med doktrinen 

om tvingande hänsyn.117 Åtgärderna som tas i syfte att förverkliga den inre marknaden 

                                                
113 Exempelvis, Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/104/EG av den 16 september 2009 om 
minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG), celex: 32009L0104. 
114 Exempelvis FEUF art. 101 och 102.  
115 Bernitz, mf. s. 272. 
116 C-120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), celex: 
61978CJ0120; Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 764/2008 
av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som 
lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG, celex: 
32008R0764. 
117 Bernitz, mf. s.314-315.   
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är således sådana som syftar till att minska de olikheter som finns medlemsstaterna 

emellan och därmed främja handeln över gränserna.   

6.1.3. Grundläggande lagstiftningsprinciper 

Unionens maktutövning och lagstiftningsbehörighet ska beaktas och tillämpas i ljuset av 

principerna om tilldelade befogenheter, proportionalitet och subsidiaritet i enlighet 

med artikel 5 i Fördraget för den Europeiska unionen (FEU). Principen om tilldelade 

befogenheter innebär att medlemsländerna ska ha erkänt lagstiftningskompetensen på 

EU i förhållande till viss fråga eller visst rättsområde.118 Med lagstiftningskompetens 

menas den lagliga rätt, i detta fall, EU har att lagstifta på ett visst område. När 

Lissabonfördraget antogs 2009 delades lagstiftningskompetensen in i tre kategorier, 

EU:s exklusiva kompetens, delad kompetens och restkompetens, art. 2 FEUF.119 

Unionsrättsliga lagstiftningsåtgärder får således endast vidtas om det finns en legal 

grund för EU att lagstifta. Inom den delade lagstiftningskompetensen faller ett antal 

definierade områden, bland annat frågor som rör den inre marknaden.120 Inom ramen för 

den delade lagstiftningskompetensen får medlemsstaterna endast utöva sin befogenhet i 

den mån unionen inte utövat sin.121   

Att lagstiftning ska ske i enlighet med subsidiaritetsprincipen betyder att lagar ska antas 

så nära folket som möjligt, det ska därför alltid beaktas huruvida en lagstiftningsakt 

måste vidtas på EU nivå eller om samma resultat kan uppnås på nationell nivå.122 På 

området av EU:s  exklusiva kompetens behöver inte subsidiaritetsprincipen beaktas 

eftersom dessa områden i sig anses kräva samarbete på mellanstatlig nivå.123 

Proportionalitetsprincipen innebär att lagstiftaren endast ska vidta åtgärder som är 

nödvändiga för att uppnå avsedda syftet och att åtgärderna samt att syftet även speglas i 

fördragen. I förhållande till kontrollen av subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen vilar ett ansvar hos medlemsstatarena att bedöma om en 

lagstiftningsakt är förenlig med principerna och yttra sig därutöver.124 Principerna utgör 

                                                
118 EU-Law, Bernard och Peers, 2014, s. 104. 
119 Bernard och Peers, s. 105. 
120 FEUF art. 4 (2 a).  
121 FEUF art. 2 (2).  
122 FEU art. 5.3. Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
123 Bernard och Peers, s. 111. 
124 Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, art. 6.  
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det som på engelska kallas general principles of law och ska genomsyra hela EU-rätten 

men framför allt lagstiftningsprocessen.  

EU:s kompetens regleras alltså i första hand av principen om tilldelade befogenheter, 

artikel 5 (1) FEU. Principen kan jämföras med ett legalitetskrav som säkerställer att 

unionen lagstiftar endast inom de områden och inom de ramar var medlemsstaterna 

överlåtit kompetens. Inom den delade kompetensen faller frågor som rör den inre 

marknaden omfattningen och de närmre villkoren för unionens befogenhet på detta 

område fastställs enligt artikel 2 (6) FEUF i de särskilda bestämmelserna i fördragen.   

6.2. Att lagstifta med artikel 114 FEUF som grund 

6.2.1. Utformning och förutsättningar 

Med det grundläggande målet att uppnå en öppen och fri marknad måste som nämnts 

tidigare viss lagstiftning rörande fri rörlighet upprättas. Sådan lagstiftning upprättas 

ständigt av unionens lagstiftare och har ett stort inflytande på den lagstiftning som 

vidare antas i medlemsländerna. En av grunderna för att upprätta lagstiftning är artikel 

114  FEUF. De grundläggande förutsättningarna för att kunna lagstifta med artikel 114 

FEUF som grund är att ingen annan legal lagstiftningsgrund finns, att antagandet sker 

genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet samt att den ekonomisk och sociala 

kommitteen hörts. Vidare ska beslutet röra en åtgärd som innebär tillnämning av 

medlemsstaternas lagar och författningar som syftar till att uppnå eller säkerställa den 

interna marknaden på sätt som anges i artikel 26 FEUF. Artikeln har i doktrin 

omnämnts som det huvudsakliga verktyget för att anta regler med syfte att förverkliga 

målen med den inre marknaden. Även om det finns många rättsliga grunder för EU att 

anta lagstiftning i relation till den inre marknaden framstår artikel 114 FEUF som en 

generalklausul som skapar en rättslig grund för lagstiftning när ingen annan grund finns 

att tillgå.125  

6.2.2.  De tre första rekvisiten  

Kravet på att ingen annan lagstiftningsgrund ska vara tillämplig tyder på att artikel 114 

(1) FEUF är en typ av generalklausul som ska fånga upp de åtgärder som behöver vidtas 

men som inte kan vidtas på annan grund. I denna framställning förutsätts att ingen 

annan grund finnes för att direkt kunna pröva artikel 114 (1) FEUF. Det andra kriteriet 

                                                
125 Bernard & Peers s. 315. 
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är av processrättslig karaktär och innebär att åtgärder måste beslutas genom ett ordinarie 

lagstiftningsförfarande, innebärande att akten antas gemensamt av rådet och 

europaparlamentet. Detta innebär att full enighet inte krävs och att medlemsstaterna 

frånsagt sig sin vetorätt med följd att åtgärder som beslutas kan komma att tvingas på 

medlemsstaten. Detta har vägts upp med att artikeln  kompletterats av ett antal punkter 

som specificerar och begränsar regeln. Bland annat ska bestämmelser om skatter och 

avgifter ej omfattas, kommissionen ska i sina förslag beakta och upprätthålla hög 

skyddsnivå i förhållande till hälsa, säkerhet, miljö och konsumentskydd. Utöver det 

finns det utrymme för medlemsstat att behålla ursprungsbestämmelser som avviker från 

harmoniseringsåtgärder om dessa anmäls enligt punkt 4 till 7 med tillkommande 

bestämmelser i punkt 8 till 10.126  

Utöver dessa krav ska åtgärden bidra till att medlemsstaternas lagstiftning närmar sig 

varandra. Detta behöver inte endast omfatta lagstiftningsakter. Just denna fråga var 

föremål för prövning i fallet ENISA127 där EU med grund i artikel 114 upprättade 

organet ENISA med uppgifter inom nät- och informationssäkerhet. Den part som 

bestred den rättsliga grunden hävdade att artikel 114 endast tillåter harmonisering av 

nationella lagar och således inte skapandet av nya organ. Domstolen höll inte med och 

beslutade att lagstiftning som leder till upprättandet av ett organ som i sin tur bidrar till 

harmoniseringsprocessen länder emellan är en sådan åtgärd som godtas om organet är 

nära sammanlänkat med lagstiftning som berör den interna marknaden.   

Det sista och kanske mest svårdefinierade rekvisitet är att det ska föreligga ett syfte att 

upprätta och säkerställa den interna marknaden enligt art. 26 FEUF.128 Det torde också 

vara det rekvisit som i praktiken framstår som mest oklart i förhållande till dess 

innebörd och räckvidd därför ska detta granskas med bakgrund av praxis i nästföljande 

avsnitt.  

6.2.3.  Syftet att upprätthålla och säkerställa den inre marknaden  

För att nå de mål som anges i artikel 26 FEUF, det vill säga upprättandet av den inre 

marknaden får åtgärder tas under artikel 114 FEUF. Vilka åtgärder som anses 

nödvändiga för att säkerställa den inre marknaden är oklart och i praktiken kan i princip 

                                                
126 FEUF art. 114.  
127 C-217/04, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd, celex: 62004CJ0217, (ENISA). 
128 Bernard & Peers s. 316. 
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de flesta åtgärder kopplas till den inre marknaden. Det står dock klart att artikel 114 

FEUF inte grundar en allmän rätt för EU att lagstifta om åtgärder som berör unionens 

ekonomiska intressen vilket skulle vara i strid med principen om tilldelade 

befogenheter.129 Åtgärder måste istället verka för att upprätthålla marknaden eller 

förbättra dess funktion vilket i praktiken innebär att åtgärden ska undanröja hinder eller 

hantera märkbar snedvridning av konkurrensen.130 I övrigt är det svårt att säkert 

fastställa vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att upprätthålla den inre marknaden men 

EU domstolen har i några fall förtydligat vilka åtgärder som inte kan vidtas vilket ska 

redogöras närmre för nedan.  

Från tidig rättspraxis går det att utläsa att artikel 114 FEUF inte kan utgöra en rättslig 

grund för lagstiftningsakter som endast har som sidoeffekt att harmonisera 

medlemsstaternas lagstiftning när det övervägande syftet är ett annat.131 Genom domen i 

fallet Tobacco Advertising132 som gällde ett direktiv som reglerade reklam och 

sponsring till förmån för tobaksvaror förtydligades att lagstiftningskompetensen för 

artikel 100a (idag motsvarande 114 FEUF133) inte är obegränsad. De som försvarade 

direktivet hävdade att det fanns en inre marknad inom tobaksreklambranschen som 

riktade sig till konsumenter i flera länder vilken riskerade att påverkas på grund av 

varierande lagstiftning i medlemsstaterna. Påverkan hävdades bland annat bestå i till hur 

gratisreklam utdelas liksom regler rörande publicering i tidskrifter, särskilt sådana som 

flygbolag tillhandahåller sina passagerare, varigenom de produkter som enligt nationell 

lagstiftning fick göra reklam skulle gynnas.134 I domen tydliggörs att möjligheten att 

lagstifta med artikel 100a inte är begränsad till de fall då nationell lagstiftning faktiskt 

ger upphov till hinder på marknaden men att det krävs att skillnaderna mellan 

medlemsstaternas rättsordningar åtminstone riskerar att hindra den fria rörligheten.135 

Men det är också möjligt att tillämpa artikeln för att förekomma olikartad utveckling av 

                                                
129 Bernard & Peers s. 317 
130 Bernard & Peers s. 317 
131 C-70/88, Domstolens dom den 4 oktober 1991, Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas 
råd. - Europaparlamentets behörighet att väcka talan om ogiltigförklaring, celex: 61988CJ0070(01), p. 17; 
C-155/91, Domstolens dom den 17 mars 1993, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska 
gemenskapernas råd. Avfallsdirektivet - Rättslig grund, celex: 61991CJ0155, p.19. 
132 C-376/98, Domstolens dom den 5 oktober 2000. - Förbundsrepubliken Tyskland mot 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. - Direktiv 98/43/EG - Reklam för och sponsring till 
förmån för tobaksvaror - Rättslig grund - Artikel 100a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse), 
celex: 61998CJ0376, (Tobacco advertising). 
133 Ibid, p.81 
134 Ibid p.37-40, 90-91. 
135 Ibid, p. 86. 
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nationella lagar som skulle leda till ytterligare skillnader, i så fall ska det vara sannolikt 

att sådana hinder kan uppstå och att åtgärden har till syfte att förebygga dem.136 I 

domstolens bedömning framförs att skillnader i lagstiftning rörande reklam för 

tobaksvaror visserligen kan medföra märkbara snedvridningar av konkurrensen och att 

vissa av de åtgärder, exempelvis sponsringsföreskrifterna, direktivet medför skulle 

kunna motivera lagstiftning med grund i artikel 100a. Dock framhölls att den legala 

grunden inte kan användas som stöd för att upprätta ett sådant allmänt reklamförbud 

som föreskrivs i direktivet. I domen betonades att EU inte har kompetens att reglera all 

ekonomisk aktivitet utan kan endast vidta åtgärder som eliminerar hinder eller sannolika 

framtida hinder alternativt åtgärder i syfte att åtgärda märkbara snedvridningar av 

marknaden.137 Slutligen framfördes i domen i Tobacco Advertising att om rekvisiten för 

att lagstifta med artikel 100a som grund är uppfyllda så utgör det inget hinder att 

folkhälsan är avgörande för de val som ska göras.138 Även om domstolen i det fallet 

kom fram till att reklamförbudet för tobak inte antagits på rätt rättslig grund betonas i 

domen att artikel 114 kan användas som grund även om det finns ytterligare syfte utöver 

syftet att säkerställa den inre marknaden. 

Domstolen har vid senare tillfälle godtagit regleringar som haft fler syften än att endast 

säkerställa den inre marknaden. Genom artikel 114 antogs direktiv 2014/40 som reglerar 

försäljning av smaksatt tobak och uppställning av tobaksvaror.139 Direktivets giltighet 

utmanades av Polen som menade att direktivet snarare begränsade handel än förenklade 

den genom att vissa produkter förbjöds, i detta fall särskilt tobak med mentolsmak som 

av den klagande inte ansågs tillhöra samma kategori som annan smaksatt tobak. 

Domstolen konstaterade att direktivets dubbelsidiga syfte inte var oändmålsenligt.140   

”Nämnda förbud kan således inte anses vara uppenbart oändamålsenligt för att uppnå 
syftet bestående i att underlätta att den inre marknaden för tobaksvaror och relaterade 
produkter fungerar smidigt, med utgångspunkt i en hög skyddsnivå för folkhälsan, 
särskilt för ungdomar.”141 
 

                                                
136 Ibid, p. 86 
137 C-376/98, p.106-107. 
138 Ibid p. 88.  
139 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av 
tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, celex: 32014L0040. 
140 C-358/14, Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 maj 2016, Polen mot parlamentet och rådet, 
celex:	62014CJ0358, p. 69. 
141 Ibid. p.89. 
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Ett annat fall som också rörde huruvida syftet i dåvarande artikel 95 FEUF (nuvarande 

artikel 114 FEUF) var uppfyllt för att giltig lagstiftningsgrund skulle kunna konstateras 

är Inuit-fallet.142 Regleringen i fallet gällde import av sälprodukter in i EU och 

kommersiell försäljning av sälprodukter och innebar i princip att produkter, för att få 

omsättas på den inre marknaden, skulle framställas i enlighet med traditionella metoder 

så som användes av Inuit folket. Sökanden menade att det huvudsakliga syftet med 

regleringen var skyddet för djurs välbefinnande. Genom en analog tolkning i 

förhållande till tidigare rättsfall rörande tobak och de där motiverade sekundära syftena 

om folkhälsa, beslutade Tribunalen att det även i fall som rör djurs hälsa, vilket är ett 

legitimt mål av allmänintresse, inte är ett hinder att det finns flera syften med 

lagstiftningen.143  

Syftet att skapa och upprätthålla den inre marknaden så som ska vara vägledande för 

lagstiftningsakter som grundas på artikel 114 FEUF bör kunna konstateras tolkas 

relativt brett. I endast ett fåtal fall, varav ett är det nämnda Tobacco advertsing, har 

domstolen slagit ned den giltigheten av en akt som grundar sig på artikel 114 FEUF. 

Enligt vad som framgår av praxis torde det vara i fall där endast bieffekten av åtgärden 

syftar till att säkerställa den inre marknaden som syftet inte anses uppfyllt. Klart är 

vidare att det inte är ett hinder att flera syften motiverar åtgärden i fråga.      

6.3. Antikorruptionsåtgärder inom ramen för den inre marknaden  

6.3.1. Lagstiftningsförslag som omfattar förebyggande åtgärder 

Så för att kunna anta harmoniserande lagstiftning under artikel 114 FEUF är det en 

förutsättning att lagstiftningen som ska antas uppfyller syftet med att säkerställa den 

inre marknaden. De åtgärder som har diskuterats ovan och som är aktuella för denna 

frågeställning är åtgärder för att säkerställa att alla företag, av exempelvis en viss 

storlek, ska anta liknande förebyggande åtgärder för att förebygga korruption i sin 

verksamhet. En modell som skulle kunna vara förebild för en sådan lagstiftning är den 

                                                
142 T-18/10, Tribunalens beslut (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) av den 6 september 2011, 
Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot kommissionen (Inuitfallet), celex: 62011CJ0583.  
143 Inuitfallet, p. 41-48. 
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som tillämpas i Frankrike. Potentiellt skulle ett sådant lagstiftningsförslag också kunna 

ta hänsyn till vilka krav som ställs även utanför EU för att de förebyggande åtgärderna 

skulle kunna hjälpa företag att bygga upp ett försvar även mot sådana stämningar. 

Exempelvis stadgar den amerikanska lagstiftningen ett långtgående ansvar för 

tredjepartskontakter varvid en europeisk modell skulle kunna ställa särskilda krav på 

tredjeparts granskning. En lagstiftning av det föreslagna slaget är något okonventionell 

och riskerar att vara svår att uppfölja. Den bör därför förenas med någon typ av 

utvärderande rapport, både på EU och nationell nivå, där företaget uttryckligen 

rapporterar om åtgärder på varje punkt i kombination med någon typ av övervakande 

organ.   

6.3.2. Likheterna med Visselblåsardirektivet 

Visselblåsardirektivet är ett direktiv som är i likhet med krav på förebyggande åtgärder 

och innebär att företaget ska inrätta en rapporteringsmekanism som ska vara på plats 

oavsett om brott begås eller ej. Just korruption och bedrägeribrott räknas upp som ett av 

de stora hoten mot europeiska unionens intressen och de gemensamma regelverkens 

genomslag. Att skyddet för visselblåsare varierar inom hela unionen med risk att 

varierande lagstiftning får biverkningar i andra länder lyfts som ett motiv för direktivets 

nödvändighet. En analogi kan härvid föra över tankarna till ovan diskuterade 

förebyggande åtgärder så som exempelvis utbildning och tredjepartsgranskning. 

Lagstiftningen på området har fragmenterats inom unionen och precis som 

visselblåsardirektivet har till syfte att underlätta utredning och upptäckt av korruption 

och bedrägeri, är de förebyggande åtgärderna direkt kopplade till medvetenhet och 

insikt i företagen.     

Direktivet är således en åtgärd för att skydda de som rapporterar om brott som annars 

riskerar att inte upptäckas bland annat korruption och bedrägeri. Vikten av att upptäcka 

dessa brott framhålls vara betydande för att inte de EU rättsliga regelverkens genomslag 

ska förringas. Just denna åtgärd skulle verka som ett hjälpmedel att komma på 

korruptionsbrott och underlätta utredning. Vad som dock inte nämns är vikten av att 

anställda vet vad som får och bör rapporteras om. Ofta är det en fin gräns mellan vad 

som anses okej att rapportera om och vad som anses illojalt beteende. Illojala beteende 

och rapporter i ”ond tro” är inte alltid skyddade av de befintliga regelverk som finns och 

troligen inte heller av det föreslagna Visselblåserdirektivet. Var gränsen går kan vara 
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hårfin och utan utbildning av de anställda är det inte säkert att åtgärden skulle få det 

genomslag som eftersöks.  

6.3.3. Lagstiftningens syfte och den inre marknaden   

Enligt författaren skulle en lagstiftning av förevarande slag framför allt ha två syften 

som i sig länkar samman. Det första är att öka rörlighet och göra det enklare för företag 

att verka i flera olika EU medlemsstater och det andra är att minska korruptionen inom 

unionen.   

Varierande lagstiftning som innebär olika krav på företag i olika medlemsstater gör det 

svårare för företag att på ett säkert och förutsägbart sätt verka över gränserna. Det 

faktum att företag i många fall inte behöver ha begått eller ens varit inblandade i 

korruptionsbrott men ändå kan hållas strikt ansvariga för underlåtelse att exempelvis 

utbilda personal, innebär en ökad belastning på företaget att hålla sig uppdaterad på 

compliance relaterade krav. Detta i sig är inte den stora belastningen utan dessa uppstår 

när företag avser att verka på flera marknader och olika krav och strikthet görs gällande. 

Detta i kombination med att höga böter utdöms vid överträdelse skapar en risk att 

företag anpassar affärsmässiga beslut efter nationella lagstiftningar. Genom att upprätta 

harmoniserande lagstiftning inom EU kan detta hot, om  inte elimineras, åtminstone 

reduceras. I tillägg till detta skulle ökade krav på företag inom unionen bidra till att 

företagen står sig bättre i förhållande till utomeuropeisk antikorruptionslagstiftning som 

exempelvis FCPA och the UK bribery Act.  

Det andra syftet, som också har et marknadsrelaterat perspektiv, är syftet att minska 

korruptionen inom unionen. Korruption är som ovan framfört fortsatt ett stort problem 

inom unionen. Den innebär att lagar och regler sätts ur spel till förmån för de få som 

begår den bedrägliga handlingen. Följderna blir att marknadskonkurrensen snedvrids 

och de som begår brottet gynnas på bekostnad av de som följer reglerna. Eftersom 

korruptionsbrotten grundar sig i utnyttjande av förtroende eller lurendrejeri i 

kombination med att det sällan finns en enskilt direkt skadelidande består brotten av en 

fördold struktur som är svår att upptäcka. En lagstiftning som kräver att företag måste 

vidta förebyggande åtgärder skulle leda till ett försök att ligga ett steg före brottets 

fullbordan. Om lagstiftningen dessutom skulle innehålla element av utbildning och 

kunskapsspridande skulle det vara lättare för personal och kontrollorgan att upptäcka 

brott som sedan uppstår. Det är uppenbart att korruption och mutbrott är en etisk fråga, 
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det går inte att ge ett kortsvar på vad det innebär och vilka situationer som är olagliga 

eller förbjudna. Utbildning av både personal och ledare är därför av vikt för att över 

huvud taget kunna komma i bukt med problematiken.    

Syftet med lagstiftningen skulle så till vida vara dubbelsidigt men båda sidor kan 

kopplas direkt till de negativa marknadseffekter som följer av varierande krav på 

förebyggande antikorruptionsåtgärder.  

6.3.4. Subsumtion syfte och lagstiftningsgrund 

Som framhållits ovan har Domstolen bekräftat att syftet med att lagstifta med artikel 

114 som grund måste vara att säkerställa marknaden. Åtgärder är inte begränsade till de 

fall då nationell lagstiftning faktiskt skapar hinder men att skillnader mellan 

medlemsstater åtminstone riskerar att hindra den fria rörligheten. I Tobacco Advertising 

konstaterar domstolen också att det vidare är möjligt att lagstifta med artikel 114 som 

grund för att förekomma olikartad utveckling av nationella lagar. Om inte ett faktiskt 

hinder föreligger i den undersökta situationen så kan det åtminstone konstateras, att det 

till följd av att medlemsstater fortsätter vidta åtgärder för att förekomma korruption, 

finns en påtaglig risk för en än större fragmentering i lagstiftning och krav på företag 

inom unionen. Förekomsten av korruption har i sig en marknadshämmande effekt på 

samma sätt som har motiverats i visselblåsardirektivet genom att befintlig lagstiftning 

åsidosätts. Om detta ändock skulle vara att se som ett alternativt syfte med 

lagstiftningen så är det sannolikt inte ett hinder med hänsyn till de rättspraxis som 

nämnts.   

7. Avslutande reflektioner 

7.1.  Amerikansk världspolis  

I samband med denna reflektion ska det även göras en hänvisning till utomeuropeisk 

lagstiftning som i många fall är högaktuell även för europeiska företag till följd av 

långtgående jurisdiktioner och höga sanktioner. Detta innebär att europeiska företag ofta 

måste förhålla sig till stäng lagstiftning även om den inte skulle finnas inom EU. 

Följden av detta blir att kontrollen hamnar hos exempelvis USA istället för att effektiva 

regelverk inom EU fångar upp överträdelser. Ett exempel kan härvid göras till Telia och 

de domar som fallit i anledning av deras mutskandal i Uzbekistan. USA var snabb att 
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utreda företagets agerande i situationen vilket ledde till en förlikning om att Telia skulle 

betala över 950 miljoner dollar till amerikanska myndigheter med avräkning för det som 

skulle betalas till nederländska myndigheter, där dotterbolaget var registrerat vid 

utbetalning av mutorna. Grunden till att de amerikanska myndigheterna haft jurisdiktion 

var att Telia, inte under den aktuella tidsperioden, utan tidigare haft aktier noterade på 

amerikanska Nasdaq.144 Företrädarna för företaget prövades senare i svensk domstol 

med resultatet att alla tre friades för att mottagaren av förmånen tillika presidentdottern 

Karolina Karimkova inte kunde mutas eftersom hon saknade formell ställning att kunna 

utföra tjänsten som var föremål för mutan.  

Följden av svensk, men troligtvis även annan europeisk nationell lagstiftning, blir att 

mutbrott och korruption faller mellan stolarna i våra rättsväsenden men fångas upp av 

den hårda Amerikanska soffan. Med risk att stora summor i förlikningsavtal och 

skadestånd lämnar unionen och hamnar i amerikanska fickor. Det är inte säkert att den 

föreslagna lagstiftningen löser denna utmaning men en sak är säker, insatserna mot 

korruption måste höjas till förmån för både företagen och den inre marknaden.       

7.2. Om folket fick välja 

Efter att ha studerat korruption och korruptionens effekter är det slående hur icke 

önskvärt beteendet är i alla länder. Det är inte många som advokerar för korruption och 

ändå är det så otroligt utbrett. Något jag stött på flera gånger under studierna är hur 

viktigt ”tone from the top” är, detta gäller lika mycket för företag som för stater. Om 

inte ledningen visar att de tror på och följer regler och policys så är det givetvis mindre 

sannolikt att anställda eller medborgare ska känna legitimitet för både regler och ledare. 

Detta visar också hur en ond cirkel skapas, där många trotsar de regler som finns för att 

de inte litar på att andra följer reglerna.  

En mer allmän reflektion, som är min högst personliga, är tanken att majoriteten av 

folket i Sverige, EU och världen troligen skulle vara emot korruption. En generell 

folkomröstning på om vi ska bekämpa korruption hårt eller svagt skulle i min tro leda 

                                                
144 https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-
bribery-resolution-more-965, Justice News, 2017-09-21 

http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/21/telia-disgorges-457-million-to-sec-agrees-to-965-million-
in.html per. 2019-08-10.  
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till en majoritet för det förra. Varför är det då så svårt att få politiker och 

nationsföreträdare att vidta starkare åtgärder, varför lades EU:s antikorruptionsrapport 

ned och varför genomförs inte de regelverk som finns? Är det för att det är ledare och 

topp-politiker som gynnas av förmåner och tacksamhetsskulder så är det otroligt 

tragiskt. Beror det på ett det är fråga om etiska gränsdragningar och därför svårt att enas 

både nationellt och globalt så är det ett hinder som borde kunna överkommas.  

7.3.  Korruption som motsättning till EU:s existens 

EU bygger på värderingar som demokrati, frihet, säkerhet och gemenskap. Därtill är 

finns ett antal grundläggande värderingar för den inre marknaden och samarbetet för 

handel och fri rörlighet. Korruption är demokratins motpol och underminerar alla 

demokratins principer. Förtroende för både politiska ledare i EU och i nationerna 

vacklar i takt med att nationalistiska rörelser är på frammarsch i hela Europa. För att 

underbygga det samarbete EU står på och de värderingar som EU måste representera för 

att vara framgångsrikt är det av största vikt att åtgärder tas för att slå vakt om 

människors förtroende.  

Den inre marknaden som är ett av EU:s grundsyften hotas också av förefintligheten av 

korruption. Korruptionsnivåerna som varierar stort inom hela unionen innebär att vissa 

länder visar en större tolerans för dessa oetiska affärsmetoder som därmed får större 

fäste. Om vissa länder inte ens i praktiken dömer för mutbrott medan andra kräver 

förebyggande åtgärder kommer utvecklingen gå i helt skilda riktningar. Att korruption 

och mutor förekommer i godkännandeprocesser, certifieringar, undersökningar och 

kontroller är inget nytt och om det inte minskar eller klyftorna ökar för hur detta 

hanteras kan det skada medlemsstaternas förtroende för varandra. Principen om 

ömsesidigt erkännande kan knappast tänkas frodas i en sådan fragmentering och risken 

är snarare att dubbelkontroller blir vanligare.     

Det är möjligt att den föreslagna vägen inte är den att gå, även om förebyggande 

åtgärder i just denna fråga kan vara en lösning, men insatser på EU nivå krävs för att 

hålla samman både EU och marknaden. Det borde vara en grundfråga för EU:s politiker 

eftersom problemet får effekter över hela unionen in i varje medlemsstat och varje 

rättsakt.      
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