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1. Introduktion till ämnet   

 

1.1 Inledning  

I flera länders rättsordningar kan juridiska personer hållas ansvariga för brott och 

följaktligen även åläggas straffrättsliga påföljder. 1  Straffansvar för juridiska 

personer är inte någon ny företeelse, utan andra subjekt än enskilda individer har 

historiskt sett länge haft en central roll i rättssystemet. Som exempel kan nämnas 

ätten i gammal nordisk rätt.2 Det moderna svenska brottsbegreppet innebär 

emellertid att endast fysiska personer kan begå brott och således är det endast 

fysiska personer som kan hållas straffrättsligt ansvariga och åläggas 

brottspåföljd.3 Brottslighet som begås inom ramen för ett företags verksamhet 

kan av den anledningen inte leda till att företaget i fråga straffas.  

I strävan efter mer effektiva sanktioner mot brottslighet inom närings-

verksamheter har Sverige utformat vissa särskilda rättsverkningar av brott som 

kan riktas mot den näringsverksamhet inom vilken brott begåtts.4 Detta har skett 

både med anledning av en nationell önskan om effektivisering av det 

straffrättsliga systemet och på grund av internationella påtryckningar – bland 

annat från EU.5 

 En av de särskilda rättsverkningarna är åläggande av företagsbot. Institutet 

regleras i 36 kap. 7–10 a §§ brottsbalken (1962:700) (BrB). Bestämmelserna om 
                                            
1 Exempelvis Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Japan, Norge, Storbritannien, 
 USA och Frankrike. Se vidare Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet, s. 133 ff. 
2 Victor, Ansvar utan klander, s. 368. 
3 Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet, s. 22 och prop. 1985/86:23 s. 19. 
4 Särskilda rättsverkningar är inte endast utformade med syftet att förhindra brott i 
näringsverksamheter, men till skillnad från straffrättsliga påföljder så kan de särskilda 
rättsverkningarna avse juridiska personer. Se vidare Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 
54. Avseende behovet av effektivare sanktioner se prop. 1985/86:23 s. 16. 
5 De internationella påtryckningarna behandlas närmare i avsnitt 2.3.2.1.  
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företagsbot infördes i svensk lag 1986 på grund av att reglerna om förverkande 

inte ansågs tillräckligt effektiva.6 Förverkande i enlighet med 36 kap. 4 § BrB har 

nämligen enbart en vinsteliminerande funktion. Endast den otillbörliga vinst som 

uppkommit då brottet upptäcks kan förverkas, och inte eventuella framtida 

vinster av brottet.7 Till skillnad från reglerna om förverkande har företagsboten 

en bestraffande funktion och ska fungera som ett incitament för företag att 

organisera verksamheten på ett sätt som motverkar överträdelser.8 Institutet är 

tänkt att tillfredsställa behovet av effektiva sanktioner mot brott i närings-

verksamhet.9 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som står i centrum när 

beloppet på företagsboten bestäms. Lagtexten ställer upp vissa rekvisit, men 

förarbetenas vägledning är knapphändig. Av den anledningen ligger fokus i detta 

arbete på den praxis som kommit efter att de nya reglerna om företagsbot trädde i 

kraft den 1 juli 2006.10 Genom att analysera dessa rättsfall söker jag finna svar på 

hur domstolarna går till väga vid bestämmandet av företagsbot. Jag avser dels att 

redogöra för vilka faktorer som i praxis framstår som de avgörande. Därutöver 

avser jag att analysera vilka faktorer som bör vara avgörande, och hur de faktorer 

lagen stadgar om enligt min mening bör tolkas.  

Vidare analyseras bestämmandet av företagsbot vid sanktionskumulation. 

När en enskild näringsidkare döms till straffrättslig påföljd samtidigt som denne 

åläggs företagsbot riskerar den sammanlagda reaktionen av brottet att bli 

oproportionerligt sträng. I sådana situationer kan man fråga sig vilken av 

sanktionerna som bör ges företräde. Är det den straffrättsliga påföljden eller 

                                            
6 Prop. 1985/86:23 s. 14 f. 
7 A.a. s. 15. 
8 A.a. s. 15.  
9 A.a. s. 17.  
10 I och med reformeringen ändrades reglerna avseende vilka faktorer som ska vara centrala vid 
straffmätningen. Se vidare avsnitt 2.3 och 2.4. 
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åläggandet av företagsbot? I förarbetena anförs att sanktionskumulation ska 

beaktas vid valet av påföljd snarare än vid bestämmandet av företagsbot.11 I 

praxis i allmänhet, och enligt NJA 2012 s. 826 i synnerhet, har ordningen 

emellertid blivit den omvända och den straffrättsliga påföljden har fått stå i 

förgrunden som primär sanktion. Med anledning av den omvända ordningen 

ligger fokus på de oklarheter som finns avseende beaktandet av sanktions-

kumulation – vilket är det nuvarande rättsläget, och hur bör systemet utformas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete fokuserar på bestämmande av företagsbot. Ansvarsfrågan lämnas 

därför i stort sett där hän. Av den anledningen diskuteras inte heller straffansvar 

för juridiska personer i någon större omfattning. Det centrala för den fortsatta 

framställningen är beloppsbestämning avseende företagsbot och de problem som 

uppkommer vid sanktionskumulation.  

Den praxisgranskande delen av denna uppsats som återfinns i kapitel 3 

begränsas till arbetsmiljöbrott och bokföringsbrott. Anledningen till att jag valt 

just dessa brottstyper är deras olika skadeverkningar; arbetsmiljöbrott medför 

ofta en fysisk skada, medan bokföringsbrott föranleder en skada av ekonomiskt 

slag. Då konsekvenserna av brotten skiljer sig åt så markant är det min avsikt att 

praxisgranskningen ska ge en bred bild av hur domstolarna går till väga vid 

bestämmandet av företagsbot. En annan anledning till avgränsningen är att 

bokföringsbrott och arbetsmiljöbrott är två områden där företagsbot har dömts ut 

i relativt många fall.  

Vidare fokuseras på de beslut som fattats i domstol, främst hovrätterna. 

Sedan lagändringen 2006 har endast ett fall avseende företagsbot tagits upp i 

Högsta domstolen. Detta fall behandlas närmare i kapitel 4 i samband med 

diskussionen om sanktionskumulation. När det gäller arbetsmiljöbrott har en stor 

del av det totala antalet utdömda företagsböter ålagts näringsidkare av 

                                            
11 Prop. 2005/06:59 s. 38 f.  
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Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA) genom beslut om 

strafföreläggande. Dessa beslut behandlas inte närmare,12 men resultaten av 

besluten, dvs. de ålagda beloppen, har emellertid kunnat hämtas från 

Arbetsmiljöverkets hemsida.13    

 

1.4 Metod och disposition 

I arbetet med denna uppsats har en klassisk rättsdogmatisk metod tillämpats. 

Med detta menar jag att utgångspunkten är gällande rätt och att jag för att utreda 

det nuvarande rättsläget samt för diskussionen de lege ferenda använder mig av 

rättskällorna utifrån den inbördes hierarkin. Med den inbördes hierarkin avses 1) 

lagtext, 2) förarbeten, 3) praxis och 4) doktrin. Den praxisgranskande delen av 

denna uppsats fokuserar på domar från hovrätterna. Även om dessa domar inte är 

prejudicerande så anser jag att de vid en sammanvägning ger en tydlig bild av 

hur domstolarna i dagsläget tillämpar företagsbotsinstitutet.  

 Jag har valt att dela in uppsatsen i fem kapitel, varav de för analysen mest 

centrala är kapitel 3 och kapitel 4. Syftet med denna indelning är att läsaren ska 

få en tydlig översikt över arbetet. Kapitelindelningen ser ut som följer:    

 I detta kapitel beskrivs uppsatsens syfte, hur jag valt att avgränsa mig och 

vilken metod jag tillämpar i mitt arbete. Det andra kapitlet behandlar grund-

läggande straffrättsliga teorier och principer, såväl som företagsbotens bakgrund, 

syfte och nuvarande utformning. Kapitlet, som främst innehåller en redogörelse 

för de motiv och argument som låg bakom lagändringen, är tänkt att ligga till 

grund för den fortsatta analysen.   

I det tredje kapitlet behandlas bestämmandet av företagsbot. Inledningsvis 

diskuteras de kriterier som lagen stadgar ska vara vägledande då företagsbotens 

belopp bestäms samt hur de enligt min mening bör tolkas. Därefter analyseras 
                                            
12 Tillgång till REMA:s beslut går endast att få på deras kontor i Malmö. De kan inte skickas i 
varken fysisk eller elektronisk form. Jag har emellertid förstått att besluten är relativt kortfattade 
och av den anledningen har jag bedömt att endast information om de ålagda beloppen är 
tillräckligt för min analys.   
13 http://www.av.se/lagochratt/domar/  
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praxis avseende arbetsmiljöbrott och bokföringsbrott vid vilka företagsbot ålagts 

näringsidkare. Kapitlet avslutas med synpunkter på praxis och en diskussion 

angående hur domstolens bedömning enligt min åsikt bör göras.  

 I kapitel 4 diskuteras förhållandet mellan den straffrättsliga påföljden och 

åläggandet av företagsbot samt de problem som kan dyka upp vid sanktions-

kumulation. Diskussionen utgår från den ordning som lagen stadgar, vilken sedan 

jämförs med den ordning som framträder i praxis. Fokus ligger på NJA 2012 s. 

826. I anslutning till att 2012 års fall analyseras förs även en diskussion de lege 

ferenda.  

Det femte och sista kapitlet består av en sammanfattning av arbetet i dess 

helhet och vissa avslutande synpunkter. 
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2. Allmänt om straff och företagsbot 

 

2.1 Introduktion till kapitlet  

Som nämndes i inledningen är företagsboten utformad som en särskild 

rättsverkan av brott och är således inte menad att likställas med straffrättslig 

påföljd; företagsboten ska istället ses som ett komplement till det individuella 

straffansvaret.14 Om särskild rättsverkan av brott finns bestämmelser i 1 kap. 8 § 

BrB. I paragrafen stadgas att brott förutom påföljd kan föranleda förverkande, 

företagsbot eller annan särskild rättsverkan. Lagstiftningen förklarar inte närmare 

vad som avses med särskild rättsverkan, men uttrycket kan sägas vara ett 

samlingsbegrepp för sanktioner som kan följa på brott och som inte är 

straffrättsliga påföljder.15 En av anledningarna till att lagstiftaren valde den 

lagtekniska lösningen att utforma företagsboten som en särskild rättsverkan och 

inte som en brottspåföljd var att en omfattande reformering av det straffrättsliga 

systemet annars skulle ha krävts.16 I det svenska rättssystemet kan, som ovan 

nämnts,17 endast fysiska personer begå brott och hållas straffrättsligt ansvariga.  

Den fortsatta framställningen utvisar emellertid att företagsbotsinstitutet till 

sin karaktär inte är helt olikt en straffrättslig påföljd. Vidare är de särskilda 

rättsverkningarna inte helt frånkopplade det straffrättsliga systemet i övrigt. Detta 

ger anledning att inledningsvis kort beröra frågan om varför vi bestraffar och 

vilka olika tankar och syften som ligger bakom det svenska påföljdssystemet. 

Därefter redogörs för bakgrunden till reglerna om företagsbot, vilka argument 

                                            
14 Prop. 2005/06:59 s. 14. 
15 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 54. 
16 Prop. 1985/86:23 s. 19 f. 
17 Avsnitt 1.1  
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som låg bakom den senaste lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2006 och 

slutligen hur nuvarande lagstiftning är utformad.  

 

2.2 Straff och klander 

2.2.1 Preventionsteorier 

Det finns flera teorier om vad som motiverar att individer straffas då de 

överträder de av samhället givna normerna och i det följande redogörs för några 

av huvudinriktningarna. En övergripande indelning kan sägas vara den skillnad 

som görs mellan absoluta och relativa straffteorier.18  Absoluta straffteorier 

betraktas numera som överspelade.19 Enligt teorierna bör ett brott leda till ett 

straff som är direkt likvärdigt med det brott som begåtts. Talionsprincipen (”öga 

för öga och tand för en tand”) kan sägas vara ett uttryck för den extrema, 

absoluta straffteorin.20  

 Enligt relativa straffteorier har straffet ett syfte utöver vedergällning. Detta 

syfte är att förebygga brott.21 De relativa straffteorierna kan i sig delas in i två 

huvudsakliga inriktningar: de som menar att straffet ska verka allmänpreventivt 

och de som menar att det ska verka individualpreventivt. Tanken att straffet ska 

verka allmänpreventivt kan sägas innebära att bestraffningen av den enskilde ska 

sända ett budskap till samhället i stort, dvs. straffet ska verka avskräckande 

och/eller fungera som en anledning för gemene man att välja bort att begå brott.22 

Det sistnämnda innebär med andra ord att straffet verkar moralbildande.23 I 

svensk rätt är den moralbildande funktionen primär och straffets avskräckande 

                                            
18 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 26 och Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 
64.   
19 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 26 f.  
20 A.a. s. 26.  
21 A.a. s. 27. 
22 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 74, Von Hirsch, Proportionalitet och 
straffbestämning, s. 49 och Lernestedt, Kriminalisering – Problem och principer, s. 117. 
23 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 75 och Lernestedt, Kriminalisering – Problem 
och principer, s. 117.  
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effekt ges inte lika hög tilltro.24 Individualpreventiva teorier sätter – till skillnad 

från de allmänpreventiva teorierna – brottslingen i fokus.25 Straffet syftar till att 

förhindra att personen begår nya brott i framtiden. Detta kan ske genom 

avskräckning, inkapacitering och/eller behandling.26  

                       

2.2.2 Proportionalitetsteorier  

Åläggandet av en straffrättslig sanktion ger uttryck för klander.27 Den gärning 

som den åtalade begått är klandervärd i samhällets ögon och förtjänar därför 

någon typ av straffrättslig reaktion.28 Inom det svenska rättssystemet är en viktig 

grundtanke att graden av klandervärdhet och den straffrättsliga reaktionen i så 

stor mån som möjligt ska stå i proportion till varandra. Denna grundtanke ger 

uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen.29  

 Det finns flera sätt att se på proportionalitet, men man kan likt Ulväng inleda 

med att skilja mellan prospektiv och retrospektiv proportionalitet.30 Prospektiv 

proportionalitet behandlar förhållandet mellan det utdömda straffet och straffets 

syfte, dvs. om målet helgar medlet, medan retrospektiv proportionalitet 

behandlar straffets förhållande till brottets svårhet och gärningsmannens 

klandervärdhet.31  

 Det finns ingen formel eller mall som visar vad som är ett proportionerligt 

straff. Inom ramen för detta arbete finns inte utrymme att gå djupt in i en 

proportionalitetsdiskussion, men vissa centrala proportionalitetsteorier kan 

emellertid presenteras. Först kan nämnas den teori som menar att det straff en 

gärningsman förtjänar går att uttrycka i ett precist straffvärde. Denna teori kan 
                                            
24 Jfr SOU 1986:13 s. 14 f. Se även von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 49. 
25 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 83. 
26 Lernestedt, Kriminalisering – Problem och principer, s. 118. 
27 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 36 och Jareborg, Zila, Straffrättens 
påföljdslära, s. 66 f. 
28 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 25. 
29 Ulväng, Om straffrätt och principer, s. 198, Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 67 
och Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 11. 
30 Ulväng, Påföljdskonkurrens, s. 95. Se även Asp, Two notions of proportionality, s. 207 ff. 
31 Ulväng, Påföljdskonkurrens, s. 96, Asp, Two notions of proportionality, s. 207 f. och von 
Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 28.  
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betecknas som tron på absolut proportionalitet, och att proportionaliteten är 

bestämmande.32 Andra anser att den absoluta proportionaliteten är begränsande. 

Med detta menas att straffsystemet sätter upp vissa begränsande ramar inom 

vilka straffet sätts, och proportionaliteten är således inte fullt ut bestämmande.33   

 Enligt min mening är det svårt att uttala sig om vad som är ett 

proportionerligt straff. Det är enklare att peka ut vad som är oproportionerligt och 

orimligt. Rättssystemet har inte stigit ned från ovan, utan är något vi själva har 

konstruerat och satt upp ramarna för. Kanske är ett straff proportionerligt om vi 

säger att det är det och om ett straff i förhållande till straffen vid andra 

brottstyper framstår som väl avvägt.34  Det viktigaste är att domstolarna är 

konsekventa i sin rättsskipning och inte dömer godtyckligt så att två lika 

allvarliga överträdelser av samma brottstyp inte leder till vitt skilda påföljder.  

 

2.2.3 Att klandra en juridisk person 

Nedan, i samband med analysen av NJA 2012 s. 826, framgår att företagsbots-

institutet i icke obetydlig utsträckning kan sägas ha karaktären av en straffrättslig 

påföljd.35 På grund av detta, och i och med att förarbetena stadgar att åläggandet 

av företagsbot innebär ett betydande mått klander,36 finns det anledning att kort 

behandla frågan om en juridisk person verkligen kan klandras för en brottslig 

gärning.37  

 Den moderna straffrätten är baserad på ett individualistiskt synsätt där brott 

begås av enskilda individer.38 För att kunna straffas måste den enskilde på grund 

                                            
32 Ulväng, Påföljdskonkurrens, s. 99. Angående innebörden av absolut proportionalitet, se 
vidare Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 68. 
33 Ulväng, Påföljdskonkurrens, s. 99 och Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 69. 
34 Att proportionalitet ska föreligga mellan straffen för olika typer av brott ger uttryck för tanken 
om relativ proportionalitet. Se vidare Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 56. 
35 Se vidare avsnitt 4.3.2 och 4.4. 
36 Se vidare avsnitt 2.3.1. 
37 Beträffande uttalandet om att företagsbot innebär ett betydande mått klander, se prop. 
1985/86:23 s. 17. 
38 Victor, Ansvar utan klander, s. 369. 
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av uppsåt eller oaktsamhet kunna skuldbeläggas för brottets effekter.39 Först när 

den enskildes skuld står klar kan denne klandras för brottet. Klander förutsätter 

således en aktör som är moraliskt ansvarig. Att klandra en juridisk person är 

därför, på ett sätt, detsamma som att betrakta den juridiska personen som 

någonting som är kapabelt att göra egna val och handla efter eget bevåg; någon 

typ av medveten, formlös entitet. De flesta skulle emellertid hålla med om att en 

juridisk person inte kan företa några handlingar, vare sig uppsåtligen, av 

oaktsamhet eller genom underlåtenhet, och av den anledningen kan den enligt 

min mening inte heller åläggs klander.40 I och med att klander förutsätter skuld 

riktas därmed det klander som företagsboten innefattar i realiteten mot den 

fysiska person som begått brottet i fråga, och inte mot företaget.   

 Det viktigaste är emellertid enligt min mening att sanktionen är tillräckligt 

kännbar och inte att det sammanlagda måttet klander inte är för stort. Ett 

”överskott” av klander blir i praktiken inte ett problem. Det är först när klandret 

”omsätts” till en reaktion av något slag som det får direkt inverkan på den 

enskilde. Däremot bör lagstiftaren tänka över vilken karaktär företagsboten 

egentligen ska ha. Med den utformning av brottsbegreppet vi har idag är det inte 

möjligt att klandra en juridisk person, och att företagsboten ska rikta sig mot 

näringsverksamheten samtidigt som den innefattar ett betydande mått av klander 

rimmar därför illa. Antingen bör företagsboten helt ha karaktären av en särskild 

rättsverkan av brott som inte innefattar klander, eller så måste brottsbegreppet 

formas om. Detta må vara mer ett rättsfilosofiskt än praktiskt problem, men är 

trots detta värt att tänka över. I ett rättssäkert system krävs enligt min mening 

tydliga gränser för vad som definierar ett brott.  

 

 

 
                                            
39 A.a. s. 371. 
40 Vad som åsyftas med klander i denna diskussion är klander i rättslig mening. I media klandras 
juridiska personer i direkta ordalag dagligen. Hennes & Mauritz klandras för att de anställer 
folk till slavlöner i Asien och Lundin Oil klandras för sin verksamhet i Sudan etc. Enligt min 
mening riktas emellertid klandret i sådana situationer i realiteten mot företagets ledning och inte 
mot den juridiska personen.  
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2.3 Bakgrund till företagsbotsinstitutet   

2.3.1 En ny straffrättslig sanktion 

Innan företagsbot infördes i svensk lag var förverkande av eventuell vinst den 

enda straffrättsliga sanktionen som kunde åläggas den juridiska person inom vars 

verksamhet den brottsliga gärningen skett. Företaget ”förlorade” med andra ord 

ingenting på att ekonomisk brottslighet skett inom ramen för dess verksamhet, 

utan gick endast miste om eventuell vinst.41 Förverkande kunde vidare bara röra 

den vinst som gjorts vid tidpunkten för upptäckandet. Utsikterna för framtida 

vinster kunde således inte bli föremål för förverkande.42  

 Det dåvarande systemet kunde, enligt förarbetena, i vissa fall leda till 

stötande låga straff.43 Om dagsböter utdömdes beräknades dessa utifrån den 

enskildes betalningsförmåga, och inte från företagets, vilket kunde leda till att 

sanktionen knappt blev kännbar för företaget i fråga.44 Det antogs inte heller vara 

ovanligt att företaget betalade hela bötesbeloppet för den enskilde, ett belopp 

som i förhållande till företagets ekonomi ofta torde ha varit obetydligt. 45 

Proportionerna mellan de ekonomiska intressen som kunde stå på spel för 

företagen och de faktiskt utdömda påföljderna ansågs således vara bristande.46 

Att företaget i sig inte kunde bli föremål för straffrättsligt klander och att 

eventuella sanktioner mot företaget var näst intill betydelselösa, ansågs 

underlätta för oseriös näringsverksamhet och uppmuntra till chanstagande bland 

seriösa näringsidkare. Systemet hade, kort sagt, väldigt liten preventiv verkan.47 

Det ovan anförda ledde till att det i november 1982 tillsattes en kommitté48 

med uppdrag att utreda hur ekonomisk brottslighet effektivare skulle kunna 

                                            
41 Prop. 1985/86:23 s. 15. 
42 A.a. s. 15. 
43 A.a. s. 14. 
44 A.a. s. 14. 
45 A.a. s. 14. 
46 A.a. s. 14. 
47 A.a. s. 14. 
48 Kommissionen (Ju 1982:05) mot ekonomisk brottslighet.  
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bekämpas och förebyggas.49 Kommittén framlade betänkandet Företagsbot50 

som ledde fram till att bestämmelserna om företagsbot fördes in i det svenska 

rättssystemet 1986. 51  I propositionen konstaterades att företagsboten skulle 

innefatta ett betydande mått klander av företagen i fråga.52 Bestämmelserna 

innebar att företagsbot kunde åläggas näringsidkare för brott som begåtts i 

utövningen av näringsverksamhet. Det krävdes att brottsligheten inneburit ett 

grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som är förenade med 

verksamheten, eller annars var av allvarligt slag.53  

Företagsboten var tänkt att fungera som ett komplement till det individuella 

straffansvaret och var således inte avsedd som en brottspåföljd.54  Institutet 

utformades därför som en särskild rättsverkan av brott. 

 

2.3.2 En effektivisering av systemet 

2.3.2.1 Behovet av en reform 

Bestämmelserna om företagsbot visade sig med tiden inte vara så effektiva som 

lagstiftaren hade hoppats. Under en tid på nästan ett decennium prövades frågan 

om företagsbot endast i ett tjugotal fall. I mindre än hälften av dessa fall dömdes 

företagsbot ut.55 Några av anledningarna till den låga tillämpningsgraden var att 

reglerna var komplicerade till sin utformning och att de kriterier som skulle vara 

uppfyllda för utdömande av företagsbot var alltför svårtolkade.56 Att företagsbot 

endast kunde åläggas vid ett ”grovt åsidosättande” av särskilda skyldigheter 

                                            
49 Prop. 1985/86:23 s. 11. 
50 Ds Ju 1984:5. Företagsbot. 
51 SFS 1986:118. 
52 Prop. 1985/86:23 s. 17.  
53 A.a. s. 31 f.  
54 A.a. s. 21. 
55 SOU 1997:127 s. 16 och Ds 2001:69 s. 41. 
56 Prop. 2005/06:59 s. 17 f. I Ds 2001:69 konstaterades att den låga tillämpningsgraden torde 
bero på att reglerna hade en vag och bred utformning, samt på att åklagarna hade bristfälliga 
kunskaper om regelverket. Samtidigt menade departementet att det inte helt säkert gick att slå 
fast vad som var orsaken/orsakerna. Se vidare Ds 2001:69 s. 38 f. 
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ansågs göra tillämpningsområdet alltför snävt.57 Det framhölls vidare att det var 

svårt att bevisa att en näringsidkare inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för 

att förebygga brottsligheten.58 Vissa remissinstanser59 menade även att okunnig-

het och resursbrister hos åklagarna var en bidragande orsak till att företagsbot 

prövats i så få fall.60  

I juni 1995 beslutade regeringen att tillsätta en utredning61 med uppdraget att 

undersöka hur bekämpningen av ekonomisk brottslighet skulle kunna effek-

tiviseras. I uppdraget ingick att utvärdera systemet med företagsbot samt att 

överväga om reglerna borde ersättas med ett annat system.62 Utredningsarbetet 

resulterade i betänkandet Straffansvar för juridiska personer (SOU 1997:127). 

Utredningen menade att reglerna om företagsbot inte var tillräckliga för att 

önskad effekt skulle uppnås.63 Istället föreslogs ett reformerat system med straff-

ansvar för juridiska personer.64  

Företagsbotutredningens förslag blev väl mottaget, men vissa remiss-

instanser65 menade att utredningen inte i tillräcklig utsträckning hade undersökt 

möjligheterna att utveckla och effektivisera systemet med företagsbot istället för 

att införa ett nytt system med straffansvar för juridiska personer.66 Denna kritik 

ledde till att Justitiedepartementet utredde frågan närmare och framlade sina 

slutsatser i Ds 2001:69. I promemorian föreslogs hur systemet med företagsbot 

skulle kunna reformeras. Det framhölls att reglerna borde bli enklare och 

tydligare till sin utformning. Detta skulle göra reglerna mer lättförståeliga och 

leda till att åklagare valde att pröva frågan om företagsbot i ett större antal fall.67 

  

                                            
57 Ds 2001:69 s. 35 f.   
58 A.a. s. 36.  
59 Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Göteborgs tingsrätt.  
60 Ds 2001:69 s. 39. 
61 Företagsbotsutredningen (dir. 1995:95). 
62 Dir. 1995:95 s. 1. 
63 SOU 1997:127 s. 16. 
64 A.a. s. 238. 
65 Bland annat Riksåklagaren samt Hovrätten över Skåne och Blekinge.  
66 Ds 2001:69 s. 23.  
67 A.a. s. 39. 
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Vidare framhölls i promemorian att tillämpningsområdet borde breddas så 

att företagsbot skulle kunna åläggas näringsidkare även i mindre allvarliga fall. 

Departementet menade att om ett mindre allvarligt brott har skett inom en i övrigt 

seriös verksamhet torde företagsboten ha störst effekt.68  Risken att åläggas 

företagsbot skulle med andra ord minska benägenheten till chanstagning hos 

företagen. Justitiedepartementets promemoria fick ligga till grund för den 

kommande reformen av bestämmelserna om företagsbot.69 

 

2.3.2.2 Internationella åtaganden 

Det var inte bara från svenskt håll det kom påtryckningar för att systemet med 

företagsbot skulle effektiviseras. Genom ett flertal rättsakter från FN, EU och 

Europarådet har det uppkommit ett krav på effektiva sanktioner mot juridiska 

personer för brott begångna inom deras verksamhet.70 Det har bland annat ålagts 

varje medlemsstat att ha en lagstiftning som innebär att juridiska personer kan 

hållas ansvariga för vissa angivna brott som begåtts av personer i ledande 

ställning, om brottet skett till förmån för den juridiska personen.71 

 Tidigare har bedömningen gjorts att de svenska reglerna om företagsbot 

motsvarar de krav som uppställs inom bland annat EU.72 I och med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om 

föroreningar orsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser 

uppkom emellertid krav på vissa förändringar av de svenska bestämmelserna 

avseende företagsbot.73 Bland annat stadgades att påföljder för juridiska personer 

                                            
68 A.a. s. 42.  
69 Jfr Ds 2001:69 s. 8 f. och prop. 2005/06:59.  
70 Exempelvis genom Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande brottslighet, 
New York den 15 november 2000 (art. 10) och EU-rådets rambeslut om förstärkning av skyddet 
mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder 
(2000/383/RIF).  
71 Prop. 2005/06:59 s. 16.  
72 A.a. s. 16 f.  
73 EUT L 255, 30.9.2005 s. 11.  
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ska innefatta böter på vissa miniminivåer som i direktivet anges.74 Detta var en 

ytterligare anledning till att systemet med företagsbot reformerades.  

 

2.4 Nuvarande reglering  

I december 2005 överlämnade regeringen propositionen 2005/06:59 Företagsbot 

till riksdagen. Propositionen byggde i stort sett vidare på promemorian Ds 

2001:69. Regeringens förslag ledde till att reglerna om företagsbot reformerades 

och den 1 juli 2006 trädde de nya bestämmelserna i kraft.75   

Reformen innebar ändringar av 36 kap 7–10 §§ BrB, samt införandet av en 

ny paragraf – 36 kap. 10 a § BrB. I 36 kap. 7 § BrB stadgas att företagsbot, på 

yrkande av allmän åklagare, kan åläggas näringsidkaren för brott som begåtts i 

utövningen av näringsverksamhet om det för brottet är föreskrivet strängare straff 

än penningböter. Vidare krävs det att näringsidkaren inte har gjort vad som 

skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller att brottet har 

begåtts av en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda 

näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller en person 

som annars har haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.  

Förutsättningen att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas 

för att förebygga brottsligheten innefattar relativt högt ställda krav.76 För att 

undvika ansvar krävs att företaget har en god organisation och tydliga strukturer, 

samt att instruktioner och föreskrifter meddelas de anställda.77  

Om näringsidkaren gjort vad som skäligen kunnat krävas kan företaget trots 

detta åläggas företagsbot om en person i ledande ställning har begått brott inom 

ramen för näringsverksamheten. I förarbetena anfördes att det framstod som 

orimligt att varje arbetare inom ett företag, trots ledningens åtgärder, skulle 

                                            
74 Rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005 om förstärkning av det straffrättsliga 
regelverket för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg (art. 6).  
75 SFS 2006:283. 
76 Prop. 2005/06:59 s. 21. 
77 A.a. s. 21. 
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kunna begå brott som föranledde företagsbot.78 Av den anledningen begränsades 

ansvarsområdet till personer i ledande ställning och personer med ett särskilt 

ansvar.  

 I paragrafens sista stycke stadgas att företaget inte kan åläggas företagsbot i 

det fall brottsligheten är riktad mot näringsidkaren i fråga, dvs. i fall då 

näringsidkaren själv skulle kunna vara målsägande.79  

 De efterföljande paragraferna, 36 kap. 8–9 §§ BrB, innehåller bestämmelser 

om straffmätningen. I 8 § stadgas att företagsbot ska fastställas till lägst 5 000 

kronor och högst 10 000 000 kronor. Av 9 § 1 st. framgår att domstolen vid 

bestämmandet av företagsbotens storlek, med beaktande av straffskalan för 

brottet, ska ta särskild hänsyn till den skada eller fara som brottsligheten 

inneburit samt till brottslighetens art, omfattning och förhållande till närings-

verksamheten. Skälig hänsyn ska även tas till om näringsidkaren tidigare ålagts 

att betala företagsbot, vilket framgår av paragrafens andra stycke.   

 I 36 kap. 10 a § BrB stadgas att om ett brott som kan föranleda talan om 

företagsbot har begåtts av oaktsamhet och inte kan antas föranleda annan påföljd 

än böter får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän 

synpunkt. I 36 kap. 10 § BrB finns bestämmelser om jämkning och eftergift av 

företagsbot som behandlas närmare i kapitel 4, i anslutning till diskussionen om 

sanktionskumulation. 

 Slutligen infördes också regler om företagsbot genom strafföreläggande i 48 

kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Denna åtgärd var ett steg i 

effektiviseringen av företagsbotssystemet i och med att tillämpningsområdet 

utvidgades till att omfatta även mindre allvarlig brottslighet.80 Företagsbot får 

åläggas genom strafföreläggande om boten avser ett belopp som inte överstiger 

500 000 kronor.81   

 

 
                                            
78 A.a. s. 24. 
79 A.a. s. 21. 
80 A.a. s. 51. 
81 A.a. s. 53. 
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3. Bestämmande av företagsbot  

 

3.1 Introduktion till kapitlet 

Lagstiftningen avseende företagsbot reformerades på grund av att det ansågs 

finnas ett behov av effektivare rättsmedel vid bekämpandet av ekonomisk 

brottslighet. Detta har framgått av redogörelsen ovan.82 Som ett led i reformen 

justerades beloppsgränserna avseende botens storlek, vilket ledde till att 

företagsbot nu kan åläggas näringsidkare även i mindre allvarliga fall. Även de 

kriterier som skulle vara vägledande vid bestämmandet av företagsbotens storlek 

ändrades.   

I detta kapitel behandlas de regler som styr bestämmandet av företagsbotens 

storlek närmare. Inledningsvis ligger fokus på de faktorer som enligt förarbetena 

ska vara avgörande och hur dessa faktorer enligt min mening bör tolkas. I 

anslutning till detta analyseras den praxis som uppkommit från och med den 

tidpunkt lagen senast ändrades, den 1 juli 2006; syftet med detta är att utreda 

vilka faktorer som står i fokus när domstolarna bestämmer företagsbotens 

storlek. Avslutningsvis framförs vissa synpunkter på praxis så väl som förslag på 

ytterligare faktorer som enligt min mening bör beaktas vid bestämmandet av 

företagsbot. 

 

3.2 Beloppsgränserna avseende företagsbot  

Innan bestämmelserna om företagsbot reformerades låg beloppsgränserna 

avseende företagsbot på lägst 10 000 och högst 3 000 000 kronor. I och med 
                                            
82 Se vidare avsnitt 2.3. 
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reformen sänktes den nedre gränsen till 5 000 kronor och den övre gränsen 

höjdes till 10 000 000 kronor. En anledning till att den lägre gränsen sänktes var 

att slopandet av kravet att brottsligheten ska ha inneburit ett ”grovt 

åsidosättande” skulle leda till att företagsbot blev aktuellt även vid brott med 

lägre straffvärde.83 Att den övre gränsen höjdes så radikalt berodde bland annat 

på att lagstiftaren ville att sanktionen skulle få tillräckligt avskräckande effekt.84 

En del remissinstanser anförde att det inte borde finnas ett övre tak för 

företagsbotens storlek eller att den i vart fall skulle sättas högre, 85  men 

regeringen menade att en sådan reglering av processekonomiska skulle bli 

problematisk i praktiken;86 om beloppet skulle bestämmas i relation till företagets 

omsättning väntades tvister uppstå.87  

Beloppsgränserna justerades emellertid även av hänsyn till internationella 

åtaganden. I och med rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005 om 

förstärkning av det straffrättsliga regelverket för bekämpande av föroreningar 

orsakade av fartyg, uppkom ett krav gällande beloppsnivån för det maximala 

bötesstraffet vid allvarliga fall. Rambeslutet slår fast att påföljder ska innefatta 

bötesstraff med en maximinivå på minst 750 000 euro (artikel 6).    

 

3.3 Avgörande faktorer vid beloppsbestämningen 

3.3.1 Allmänt 

I 36 kap. 9 § 1 st. BrB stadgas att, med beaktande av straffskalan för brottet, 

särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit, samt 

brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten. I 

paragrafens andra stycke fastslås att skälig hänsyn ska tas till om näringsidkaren 

                                            
83 Prop. 2005/06:59 s. 32. 
84 A.a. s. 32. 
85 Ekobrottsmyndigheten Östra avdelningen ansåg att något tak inte skulle finnas. Några av de 
remissinstanser som menade att maximibeloppet borde sättas högre var LO, 
Ekobrottsmyndigheten, Hovrätten över Skåne och Blekinge och Konkurrensverket.  
86 Prop. 2005/06:59 s. 32.  
87 A.a. s. 32. 
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tidigare ålagts att betala företagsbot. Sistnämnda bestämmelse innebär med andra 

ord att företagsboten kan påverkas om den aktuella brottsligheten är ett återfall.  

De förtydliganden förarbetena ger angående beloppsbestämningen är 

knapphändiga, men proposition 2005/06:59 ger ändå viss vägledning. Det nämns 

bland annat att de allmänna principerna om straffmätning i 29 kap. BrB ska vara 

tillämpliga vid bestämmandet av företagsbotens storlek.88 Detta torde exempelvis 

medföra att domstolen vid beloppsbestämmandet ska beakta intresset av en 

enhetlig rättstillämpning i enlighet med 29 kap. 1 § BrB. Vidare ger uttalandet 

viss vägledning angående hur bedömningen ska göras av den skada och fara 

brottet inneburit, vilket behandlas närmare i nästa avsnitt.  

 

3.3.2 Om de objektiva rekvisitens vikt och bedömningen av skadan 

3.3.2.1 Skadebedömningen i allmänhet 

Enligt 36 kap. 9 § BrB:s tidigare lydelse skulle domstolen, vid bestämmandet av 

botens storlek, beakta brottslighetens art. 89  Denna formulering ansågs vara 

olycklig med tanke på reglerna i 30 kap. 4 § BrB och det straffrättsliga 

fenomenet ”artbrott”.90 Vid bedömningen skulle domstolen dels ta hänsyn till 

vilken skada och fara brottet inneburit, dels beakta om brottet begåtts med uppsåt 

eller genom oaktsamhet.91 I prop. 2005/06:59 förklaras emellertid att fokus bör 

ligga på de objektiva rekvisiten snarare än på subjektiva rekvisit som uppsåt och 

oaktsamhet.92 På så sätt blir straffmätningen mindre personrelaterad och mer 

verksamhetsrelaterad. Denna åsikt framlades redan i Företagsbotsutredningens 

betänkande.93 Att fokusera på de objektiva rekvisiten är enligt min mening, med 

beaktande av företagsbotsinstitutets syfte, en rimlig inriktning.94 Till exempel 

                                            
88 A.a. s. 34. 
89 Prop. 1985/86:23 s. 36. 
90 Prop. 2005/06:59 s. 35. 
91 Prop. 1985/86:23 s. 36. 
92 A.a. s. 35. 
93 SOU 1997:127 s. 376 f.  
94 Se även Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 66. 
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borde en individs eventuella oaktsamhet vid förorsakandet av en personskada ses 

som mindre relevant om säkerheten på arbetsplatsen inte varit tillräcklig, i vart 

fall vid bedömningen om företagsbot ska åläggas en näringsverksamhet eller 

inte. Det är den juridiska personen som åläggs företagsbot, inte den enskilda 

individen. Här bör dock inflikas att bedömningen av de subjektiva rekvisiten inte 

är helt utan betydelse – de är endast sekundära till de objektiva rekvisiten.95  

Någon närmare beskrivning av hur bedömningen av den skada eller fara 

brottet inneburit ska gå till ges inte i förarbetena. Som ovan nämnts ska 

emellertid allmänna straffrättsliga principer om straffmätning tillämpas, vilket 

torde innebära att ”skada och fara” i 36 kap. 9 § ska bedömas på samma sätt som 

motsvarande rekvisit i 29 kap. 1 § BrB. Bedömningen i varje enskilt fall bör 

därmed omfatta de omständigheter som är relevanta vid den aktuella 

brottstypen.96 Domstolen bör, likt vad som gäller för straffmätning i övrigt, se till 

den överträdda bestämmelsens skyddsintresse97 och bedöma i vilken utsträckning 

detta intresse angripits genom brottet.98 I och med att företagsbot kan åläggas för 

en rad olika brott vid vilka skadan mäts på mycket olika sätt (till exempel fysisk 

skada å ena sidan och ekonomisk skada å andra sidan) är det svårt att fastställa 

allmängiltiga riktlinjer avseende hur skadan ska bedömas;99 skadebegreppet har 

inom straffrätten en väldigt vid betydelse och olika typer av skador har i många 

fall endast gemensamt att en negativt värderad förändring av något har skett.100  

 Avslutningsvis kan modellen avseende levnadsstandard nämnas. Modellen 

skulle enligt min mening kunna ge viss vägledning vid bedömningen av hur 

allvarlig en skada är. Enligt modellen bör en skada rangordnas i enlighet med hur 

brottet påverkar offrets levnadsstandard.101 Kroppsliga skador anses i regel som 

                                            
95 Jfr prop. 2005/06:59 s. 35. 
96 Jfr Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 124.  
97 Med ”skyddsintresse” avses de värden eller intressen som skyddas av straffbestämmelsen i 
fråga, exempelvis liv och hälsa. Se vidare Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 40.  
98 Jfr Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 124. 
99 Jfr Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 89. 
100 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 89 och Lernestedt, Kriminalisering – problem och 
principer, s. 183. 
101 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 63. Levnadsstandarden kan enligt von 
Hirsch och Jareborg exempelvis graderas i dessa fyra nivåer: (1) överlevnad, (2) minimalt 
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mer allvarliga än materiella på grund av att offrets levnadsstandard ofta mer 

påtagligt påverkas av en fysisk skada.102 Vad som bör framhållas är att modellen 

avseende levnadsstandard endast är tillämpbar när en offerrelaterad skada har 

uppkommit.103 När det rör sig om exempelvis bokföringsbrott så finns sällan 

något enskilt offer. I detta läge skulle emellertid bedömningen kunna grundas på 

i vilken utsträckning gärningsmannens liv påverkats i positiv riktning.104 Den 

vinning gärningsmannen erhållit av brottet skulle således kunna utgöra ett 

alternativ till den offerrelaterade skadan som utgångspunkt.105 Samtidigt kan det 

vara aningen problematiskt att direkt tillämpa detta tankesätt när det gäller 

åläggande av företagsbot; boten åläggs företaget, och det relevanta torde således 

vara att bedöma hur företagets levnadsstandard påverkats positivt. Denna 

bedömning torde i många fall vara svår att göra.106 Det är vidare tveksamt om 

man över huvud taget kan tala om ”levnadsstandard” när det gäller ett företag.  

 Även om levnadsstandardmodellen inte direkt kan tillämpas vid alla typer av 

brott så kan den enligt min mening ge viss vägledning när gäller bedömningen av 

offerrelaterade skador. Vid bedömningen dessa typer av skador borde det enligt 

min mening vara irrelevant om ”gärningsmannen” är en fysisk person eller ett 

företag. Beträffande ekonomisk brottlighet skulle bedömningen kunna grundas 

på det belopp brottsligheten avsett och vilka fördelar brottsligheten inneburit för 

företaget i fråga.  

 

3.3.2.2 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömåls riktlinjer 

När det gäller bedömningen av skadan och företagsbotens storlek vid just 

arbetsmiljöbrott har Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA) 

                                                                                                                                
välbefinnande, (3) ”nöjaktigt” eller ”adekvat” välbefinnande och (4) normalt välbefinnande. Se 
vidare von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 65. 
102 Jfr a.a. s. 151 f. Von Hirsh och Jareborg menar att en misshandel påverkar den drabbades liv 
på ett mer påtagligt sätt än exempelvis en stöld gör.  
103 A.a. s. 63. 
104 Ashworth, Sentencing and criminal justice, s. 107. 
105 A.a. s. 107.  
106 Jfr a.a. s. 110.  
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sammanställt vissa riktlinjer.107 REMA inrättades den 1 januari 2009 och är en 

nationell åklagarkammare som handlägger en stor del av alla miljö- och 

arbetsmiljömål. I riktlinjerna ges vägledning för vilka bötesbelopp olika typer av 

skador kan föranleda. En lindrig skada, till exempel fingerfrakturer eller 

sårskador, bör enligt riktlinjerna föranleda en bot på 100 000 till 200 000 kronor. 

Skador av normalgraden, såsom svårare sår, bör föranleda en bot på 200 000 till 

400 000 kronor. Vid allvarliga skador, som till exempel förlust av kroppsdelar 

eller betydande invalidisering, bör boten hamna någonstans i intervallet 400 000 

till 1 000 000 kronor. Dödsfall kan leda till att företaget i fråga åläggs en bot på 

mellan 1 000 000 och 10 000 000 kronor.  

Att spannet avseende dödsfall är så stort framstår enligt min åsikt som 

märkligt, särskilt med tanke på att lagstiftaren uttalat att de objektiva rekvisiten 

ska stå i fokus när företagsboten bestäms. Om domstolen främst utgår från den 

faktiska skadan – att en person har avlidit – är det enligt min mening svårt att 

motivera att ett visst dödsfall ska leda till 1 000 000 kronor i företagsbot och ett 

annat till en bot på 10 000 000 kronor, särskilt med tanke på att företagets storlek 

inte ska beaktas. Det torde främst vara subjektiva omständigheter som 

exempelvis graden av uppsåt hos gärningsmannen som motiverar att ett brott 

straffas hårdare än ett annat. Med tanke på att sådana omständigheter enligt 

förarbetena inte bör ges för stort utrymme är det enligt min mening olämpligt att 

REMA lämnar ett så stort spann i sina tabeller, särskilt i och med att tabellerna 

fått stort genomslag i praxis. Riskerna med användandet av tabeller diskuteras 

närmare nedan i avsnitt 3.5.2.  

 

3.3.3 Brottets straffskala 

Som ovan nämnts stadgas i 36 kap. 9 § 1 st. BrB att straffskalan för brottet ska 

beaktas vid beloppsbestämningen.108 Varken ur lagstiftningen eller ur förarbetena 

                                            
107  Företagsbot och Straff – riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och 
arbetsmiljöbrott, november 2011, löpnr. 1. 
108 Se avsnitt 3.3.1. 
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framgår dock på vilket sätt straffskalan för brottet ska beaktas. Det framgår till 

exempel inte om straffskalan på något sätt ska ”översättas” till ett 

beloppsintervall inom vilket storleken på företagsboten bestäms. Inget anförs 

emellertid som tyder på att det är tanken. Mer sannolikt är det att straffskalan för 

brottet endast ska ge viss vägledning för hur allvarlig brottsligheten bedöms vara. 

Det faktum att allmänna principer om straffmätning ska tillämpas gör det 

emellertid antagligt att företagsbotens belopp utgångsmässigt bör sättas nära 

straffskalans miniminivå. Detta är i svensk rätt fastslagen praxis.109 Hur straff-

skalan har beaktats i praxis avseende företagsbot behandlas närmare i avsnitt 3.4 

och 3.5.3.  

 

3.3.4 Brottslighetens omfattning och förhållande till verksamheten 

Angående brottslighetens omfattning sades i förarbetena endast att det finns 

anledning att se mer allvarligt på sådan brottslighet som skett systematiskt och i 

större omfattning snarare än enstaka överträdelser.110 I förarbetena uttalas vidare 

att omfattningen ska bedömas oberoende av företagets storlek, även om det är 

naturligt att brottsligheten får större omfattning i ett större än i ett mindre 

företag.111  

 När det gäller brottslighetens förhållande till näringsverksamheten anförs i 

förarbetena att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning näringsidkaren kan 

klandras för brottet. Som exempel nämns att uppenbara åsidosättanden av 

säkerhetsföreskrifter i riskfylld verksamhet ska verka i försvårande riktning.112 

Hänsyn bör även tas till gärningsmannens ställning i företaget och om ledningen 

beordrat brottsligheten.113 

 Att närheten till företagets ledning bör spela en betydande roll står enligt min 

mening klart. Desto mer en skada beror på företagets ledning än på enskilda 

                                            
109 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 137 och prop. 1987/88:120 s. 78.  
110 Prop. 2005/06:59 s. 62. 
111 A.a. s. 62. 
112 A.a. s. 62. 
113 A.a. s. 31. 
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anställdas handlande, desto högre bör den slutgiltiga företagsboten bli. I och med 

att företagsboten enligt förarbetena innebär ett betydande klander som riktas mot 

företaget bör botens storlek påverkas av ledningens klandervärdhet. Ett företag 

som inte har haft någon arbetsmiljöplan över huvud taget bör kunna åläggas en 

högre bot än det företag som haft en ofullständig arbetsmiljöplan då risktagandet 

varit större.  

Bedömningen av brottslighetens förhållande till näringsverksamheten bör 

enligt min mening också påverkas av vad som kan anses ligga inom 

verksamheten. Jämförelser kan göras med skadeståndsrättsliga regler. I 4 kap. 1 § 

skadeståndslagen (1972:207) (SkL) stadgas att arbetstagare ansvarar för skada 

denne vållar genom fel eller försummelse i tjänsten endast om synnerliga skäl 

föreligger med hänsyn till vissa i paragrafen uppräknade rekvisit. Huvudregeln är 

enligt 3 kap. 1 § 1 st. SkL att arbetsgivaren genom så kallat principalansvar ska 

ersätta person- och sakskador som arbetstagaren vållar i tjänsten.114 Arbets-

givarens ansvar påverkas av i vilken utsträckning vållandet har ett samband med 

arbetstagarens arbetsuppgifter.115 Ett sådant tankesätt skulle enligt min mening 

analogt kunna tillämpas beträffande bedömningen av brottslighetens förhållande 

till verksamheten. Det faktum att en fysisk skada uppkommit då en arbetstagare 

utfört uppgifter direkt anknutna till företagets verksamhet bör enligt min 

uppfattning påverka boten i försvårande riktning. I dessa fall bör ledningen i 

regel kunna ses som mer klandervärd än i fall då skadan uppkommit på 

arbetsplatsen men inte i samband med att den anställde utfört sina 

arbetsuppgifter. I förstnämnda fall torde företaget kunna förväntas ha vidtagit 

tillräckliga säkerhetsåtgärder. I situationer som den sistnämnda torde skadan ofta 

vara svårare att förutse, vilket kanske borde verka i förmildrande riktning när 

beloppet på företagsboten bestäms.  

 

                                            
114 Angående principalansvar se vidare Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 151 f., Radetzki, 
Praktisk skadeståndsbedömning, s. 47 ff. samt Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 62. 
115 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 161, Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 49 
samt Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 64. 
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3.3.5 Återfall 

Varken lagtexten eller förarbetena ger någon direkt vägledning angående i vilken 

utsträckning tidigare ålagda företagsböter ska påverka storleken på den nya 

boten. Bestämmelsen i 36 kap. 9 § 2 st. motiveras med att återfall bör vara en 

viktigare faktor vid bestämmande av sanktion mot en juridisk person än det är 

vid straffmätningen mot enskilda individer.116 När en enskild individ återfaller i 

brottslighet kan detta ge konsekvenser vid påföljdsvalet eller vid förverkande av 

villkorligt medgiven frihet.117 Att en näringsidkare tidigare ålagts att betala 

företagsbot kan emellertid endast beaktas vid bestämmandet av företagsbotens 

storlek.118  

 Vidare förklaras i förarbetena att risken för överträdelser är större i stora 

företag, särskilt om företaget har flera verksamhetsgrenar. I dessa fall bör 

återfallet endast beaktas om brottet skett i samma del av verksamheten som 

tidigare.119 

 I förarbetena anförs, som ovan nämnts, att återfallet bör beaktas vid 

straffmätningen eftersom att det inte kan beaktas vid något annat skede. Inget 

anförs emellertid angående varför återfallet ska beaktas över huvud taget. En 

diskussion om återfallsbeaktningens vara eller icke vara skulle emellertid bli 

väldigt omfattande och det är därför, enligt min mening, inte särskilt märkligt att 

någon sådan diskussion inte förs.  

Beaktandet av återfall kan motiveras av subjektiva hänsyn.120 Återfallet kan 

anses visa på en uttalad olydnad och en allmän ovilja att rätta sig efter lagen.121 

Som ovan nämnts ska fokus emellertid ligga på de objektiva rekvisiten när 

företagsbot bestäms, vilket leder till att subjektiva hänsyn kanske inte kan utgöra 

skäl för att återfall ska beaktas vid bestämmandet av företagsbot.  

                                            
116 Prop. 2005/06:59 s. 35. 
117 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 142 f. och s. 164 f., samt Borgeke, Att bestämma 
påföljd för brott, s. 283 och s. 487. 
118 Prop. 2005/06:59 s. 35. 
119 A.a. s. 35 f. 
120 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 108 ff. 
121 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 110 och Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem 
och principer, s. 336. 
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Återfallets betydelse kan även motiveras med att straffskärpningen är en 

konsekvens av ett privilegieringssystem.122 Resonemanget bygger på att alla 

dömda privilegieras vid den första lagföringen på så sätt att de åläggs en 

lindrigare påföljd.123 Om den dömde sedan återfaller i brottslighet minskar 

samhällets tolerans, vilket leder till att denne kan ådömas ett strängare straff.124 

Det sistnämnda synsättet utgör enligt min mening skäl för att beakta återfallet vid 

bestämmande av företagsbot, även om resonemanget rör återfallets betydelse vid 

påföljdsvalet och inte vid straffmätningen. Ett av företagsbotens syften är att den 

ska vara ett incitament till minskat risktagande. Företaget ges genom den första 

företagsboten en chans att ta till sig det klander som företagsboten medför.125 Har 

risktagandet inte minskat så har boten uppenbarligen inte haft den tänka effekten. 

Av den anledningen bör toleransen minska och den andra företagsboten bli mer 

kännbar.  

I förarbetena berörs frågan om vilka faktorer som ska påverka återfallets 

betydelse inte närmare. När det gäller återfallsregleringen avseende enskilda 

individer finns emellertid rekvisit som enligt min mening kan vara vägledande 

även vid bestämmande av företagsbot, med anledning av att det i förarbetena 

anförs att allmänna principer om straffmätning ska tillämpas när företagsboten 

bestäms.126 I 29 kap. 4 § BrB stadgas att rätten ska beakta vilken omfattning den 

tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den 

tidigare och den nya brottsligheten är likartad eller brottsligheten i båda fallen är 

särskilt allvarlig. Även om företagsbot är en särskild rättsverkan av brott och inte 

ett straff, ligger det i min mening inte långt borta att ha dessa rekvisit i åtanke när 

företagsbotens storlek bestäms. Om lång tid har gått och företagets ledning och 

                                            
122 Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 342 och SOU 2008:85 s. 306. Jfr 
även von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 73. 
123 Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 342 och SOU 2008:85 s. 306. 
124 Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 342 och SOU 2008:85 s. 306. 
125 Jfr Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 342. Ulvängs resonemang rör 
återfallsskärpning avseende enskilda individer, men enligt min mening kan resonemanget även 
tillämpas avseende företagsbot. Se även von Hirsh, Proportionalitet och straffbestämning, s. 73.    
126 Prop. 2005/06:59 s. 34. 
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verksamhet har bytts ut och förändrats sedan den första företagsboten ålades 

kanske rätten bör beakta återfallet i mindre utsträckning.  

Vidare kan företagsbot åläggas vid en mängd mycket olika typer av brott. 

För att återfallet ska beaktas till fullo kanske det bör krävas att brottsligheten i 

någon mån är likartad. Återfallet kanske inte bör beaktas om den tidigare 

brottsligheten rört bokföringsbrott och den senare rört arbetsmiljöbrott med 

anledning av att brottstyperna skiljer sig åt så markant. I företag där verksam-

heten är omfattande kanske inte en ålagd företagsbot kan förväntas medföra ett 

incitament för minskat risktagande på alla områden. Typen av brottslighet bör 

därför ha viss betydelse för i vilken utsträckning återfallet ska bestämmandet av 

företagsbot.  

 

3.4 Företagsbot i praxis efter 2006 

3.4.1 Inledning  

Som nämndes i avsnitt 1.3 avgränsas den praxisgranskande delen av denna 

uppsats till arbetsmiljöbrott och bokföringsbrott – två brottstyper med väldigt 

olika skadeverkningar. Syftet med denna del av uppsatsen är att utreda dels vilka 

kriterier som synes ligga till grund för domstolarnas beslut, dels vilka kriterier 

som utmärker sig som viktigast. I detta avsnitt (3.4) analyseras praxis avseende 

de båda brottstyperna separat. Därefter, i avsnitt 3.5, sker en sammanvägande 

analys i anslutning till en diskussion de lege ferenda.   

 Som ovan nämnts behandlas endast domar från hovrätten inom ramen för 

detta kapitel.127 Även om dessa domar inte är prejudicerande så ger de enligt min 

mening viss vägledning avseende vilken prioritet de olika faktorerna har vid 

bestämmande av företagsbot.  

 

                                            
127 Angående avgränsning se avsnitt 1.3.  
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3.4.2 Arbetsmiljöbrott och företagsbot 

3.4.2.1 Allmänt om arbetsmiljöbrott 

I 3 kap. 7–9 §§ BrB finns bestämmelser om vållande till annans död, vållande till 

kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan. I 3 kap. 10 § BrB 

stadgas vidare att om brott, som i 7–9 §§ sägs, har begåtts genom att någon 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljö-

lagen (1977:1160) (AML) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller 

olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs. 

Bestämmelser rörande vilka skyldigheter som åligger arbetsgivaren finns i 3 kap. 

AML där det bland annat stadgas att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

 Även om ingen gärningsman åtalas för brottet kan näringsidkaren åläggas 

företagsbot så länge det står klart att arbetsmiljöbrott är begånget.128 Detta är 

sammanknutet med företagsbotens karaktär som särskild rättsverkan.129  

 

3.4.2.2 Före och efter lagändringen 

I Arbetsmiljöverkets sammanställning över inkomna domar och 

strafförelägganden i arbetsmiljömål 2006 framgår att företagsbot endast 

utdömdes två gånger under det aktuella året. Det totala antalet domar och 

strafförelägganden var 78 stycken.130 I de två fall då företagsbot utdömdes rörde 

det sig om grova åsidosättanden av skyldigheter från näringsidkarens sida som 

fått allvarliga konsekvenser.131  Den låga tillämpningsgraden kan enligt min 

mening ha berott på att lagen hade högt ställda rekvisit i sin tidigare utformning 

                                            
128 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – en kommentar I, BrB 3:10 s. 5. 
129 Särskild rättsverkan behandlas ovan i avsnitt 2.1.  
130 Arbetsmiljöverkets sammanställning av till arbetsmiljöverket inkomna domar och 
strafförelägganden i arbetsmiljömål 2006.   
131 I det ena fallet, Kristianstads tingsrätt mål B 1220-06, hade en anställd på ett företag kapat av 
sig ett finger på grund av att en maskin saknade avskärmningsskydd. Det andra fallet, Svea 
hovrätt mål B 4226-05, rörde en händelse då en besökare på ett sågverk fått en trästock i 
huvudet vilket hade lett till att denne avlidit.  
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då endast de grövsta fallen kunde träffas av bestämmelserna. Som ovan nämnt 

kan även okunskap och resursbrist hos åklagarna ha varit en bidragande faktor.132  

Ur arbetsmiljöverkets sammanställning över 2007 framgår att företagsbot 

utdömdes i tre fall av sammanlagt 60 inkomna ärenden.133 Att statistiken inte 

förändrades mellan 2006 och 2007 berodde till stor del på att de brott som 

prövades 2007 hade begåtts innan lagändringen den 1 juli 2006. I enlighet med 

legalitetsprincipen ska då lagen tillämpas enligt den tidigare lydelsen.134  

 Arbetsmiljöverkets sammanställning över 2008 ser emellertid annorlunda ut. 

Av totalt 85 inkomna domar och strafförelägganden utdömdes företagsbot i 45 

fall.135 Samma siffra för 2009 var 59 av totalt 99136 och 2010 var antalet utdömda 

företagsböter 134 av totalt 158.137 Avseende arbetsmiljöbrott har det således skett 

en kraftig ökning av antalet ålagda företagsböter.  

 

3.4.2.3 Praxis efter 2006 

Som framgått ovan är det totala antalet ålagda företagsböter i samband med 

arbetsmiljöbrott relativt stort. Däremot har endast ett fåtal näringsidkare ålagts 

företagsbot i domstol. I den övervägande andelen av fallen har beslut fattats av 

REMA och företagsbot har då ålagts näringsidkare genom strafföreläggande.  

 I analysen av praxis rörande företagsbot vid arbetsmiljöbrott har två 

huvudsakliga grunder framstått som särskilt centrala för bestämmandet av 

företagsbotens storlek, nämligen REMA:s riktlinjer och brottets straffskala. Av 

dessa grunder framträder REMA:s riktlinjer som den mest frekvent 

förekommande. Utifrån skadan som brottet har föranlett anger tabellerna i 

                                            
132 Se ovan avsnitt 2.3.2. 
133Arbetsmiljöverkets sammanställning av till arbetsmiljöverket inkomna domar och straff-
förelägganden i arbetsmiljömål 2007.   
134 Jfr Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 46 f. 
135Arbetsmiljöverkets sammanställning av till arbetsmiljöverket inkomna domar och straff-
förelägganden i arbetsmiljömål 2008.   
136Arbetsmiljöverkets sammanställning av till arbetsmiljöverket inkomna domar och straff-
förelägganden i arbetsmiljömål 2009.   
137Arbetsmiljöverkets sammanställning av till arbetsmiljöverket inkomna domar och straff-
förelägganden i arbetsmiljömål 2010.   



 

 36 

REMA:s riktlinjer ett beloppsintervall inom vilket domstolen sedan bestämmer 

den slutgiltiga boten. Den faktiskt uppkomna skadan verkar således vara det som 

domstolen fokuserar på. Omfattningen eller förhållandet till näringsverksamheten 

beaktas inte alls i lika stor utsträckning.  

Anledningen till att domstolarna väljer att följa REMA:s riktlinjer är, enligt 

domstolarna själva, att en enhetlig rättstillämpning ska uppnås.138 Detta kon-

stateras bland annat i HovR B 2701-11139. Fallet rör en händelse då en elektriker 

hade blivit överkörd av en hjullastare och avlidit. I domskälen uttalas att: 

 
”Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål har tagit fram riktlinjer för 

bestämmande av företagsbotens storlek. Det kan, i syfte att uppnå en så enhetlig 

rättstillämpning som möjligt, framstå som lämpligt att använda de beloppsintervall 

som anges i riktlinjerna som en utgångspunkt, även om det givetvis måste finnas 

stort utrymme att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Detta synsätt 

har också stöd i ett antal tidigare hovrättsavgöranden (jfr t.ex. Hovrätten över Skåne 

och Blekinges dom den 22 oktober 2009 i mål B 417-09, Svea hovrätts dom den 15 

november 2011 i mål B 1007-11 och B 1008-1 samt Hovrätten för Västra Sveriges 

dom den 16 december 2011 i mål B 4597-10).” 

 

Domstolen hänvisar således även tillbaka till äldre praxis för att visa att 

användandet av riktlinjerna fått efterföljd.140 Samtidigt slås det fast att rikt-

linjerna endast ska användas som utgångspunkt och att hänsyn ska tas till det 

enskilda fallet.141 I de fall där REMA:s riktlinjer har använts har boten emellertid 

aldrig satts över eller under de av tabellerna angivna intervallen. Om skadan till 

exempel varit av normalgraden, vilket enligt tabellen bör medföra en bot på 

mellan 200 000 och 400 000 kronor, tenderar de allvarligaste av dessa fall 

föranleda en bot på 400 000 kronor, medan mindre allvarliga fall ger en bot på 

                                            
138 Se till exempel Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 3027-10, Hovrätten över Skåne 
och Blekinge mål B 2662-10, Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 417-09, Svea hovrätt 
mål B 1007-11 och Hovrätten för Västra Sverige mål B 4597-10. 
139 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2701-11. 
140 Detta gör Hovrätten över Skåne och Blekinge även i mål B 3027-10. 
141 Hovrätten för Västra Sverige gör samma uttalande i mål B 4597-10. 
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200 000 kronor. Som exempel kan HovR B 2662-10142 nämnas. Fallet rör en 

händelse då en arbetare fallit genom ett tak på arbetsplatsen och skadat sig 

lindrigt. I domskälen sägs att: 

 
“I syfte att uppnå en så enhetlig rättstillämpning som möjligt framstår det som 

lämpligt att använda tabellernas beloppsintervall som en utgångspunkt. För 

arbetsmiljöbrott av normalgraden är i tabellerna angivet intervallet 200 000 - 400 

000 kr vid normal skada och intervallet 100 000 - 200 000 kr vid lindrig skada. […] 

den skada som brottsligheten inneburit - kompressionsfraktur - får betecknas som 

lindrig […] Det saknas anledning att frångå det lägre beloppet i riktlinjernas 

intervall. Mot denna bakgrund - och då det inte finns skäl för jämkning - bör 

företagsbotens storlek bestämmas till 100 000 kr.” 

 

Detta visar enligt min mening på att hänsyn tas till det enskilda fallet endast i 

begränsad utsträckning. REMA:s riktlinjer sätter fortfarande ramarna.   

Det finns enligt min mening både positiva och negativa konsekvenser av att 

använda schabloner vid beräknandet av företagsbotens storlek. Å ena sidan är 

principen om ekvivalens grundläggande för påföljdsbestämningen – lika fall ska 

behandlas lika.143 Eftersom att de objektiva rekvisiten ska ligga i fokus vid straff-

mätningen kan en tabell där en viss skada motsvaras av ett visst belopp vara 

vägledande och verka som ett hjälpmedel för att en enhetlig rättstillämpning ska 

uppnås. Samtidigt är inga fall identiska och bedömningen riskerar att bli stelbent 

om för mycket fokus läggs på tabeller. Även om skadan är central så är den inte 

det enda som ska beaktas vid straffmätningen, utan även andra faktorer ska, och 

bör, påverka företagsbotens storlek.144  

                                            
142 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2662-10. 
143 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 26 f. Detta framgår även ur direktiven till 
Straffnivåutredningen, dir. 2007:48 s. 3. Direktiven finns som bilaga till SOU 2008:85. 
144 Prop. 2005/06:59 s. 35. Jfr med vad Magnus Ulväng skriver i sin artikel ”Suum cuique – om 
påföljdsbestämning och behovet av påföljdspraxis”, SvJT 2006 s. 828, s. 7 f., angående 
straffmätningen vid narkotikabrott. Ulväng menar att ett brotts straffvärde inte endast kan 
bestämmas utifrån mängd och art – dvs. vilken typ och kvantitet av narkotika det rör sig om – 
utan att detta ska användas som utgångspunkt. På samma sätt skulle skadan, genom 
användandet av tabeller, kunna fungera som utgångspunkt vid bestämmande av företagsbot. 
Den slutgiltiga boten bör emellertid bestämmas med hänsyn till fler faktorer. 
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Samtidigt är det till viss del förståeligt att domstolarna väljer att lägga så 

stort fokus på den uppkomna skadan. Vid arbetsmiljöbrott rör det sig sällan om 

någon systematisk brottslighet utan ofta om oaktsamhetsbrott utan något 

vinstsyfte. Omfattningen av arbetsmiljöbrott är också sällan större än en enskild 

skada. Av den anledningen finns det sällan fler faktorer att basera bedömningen 

på vid bestämmandet av företagsboten än just den enskilda skadan och den fara 

för allvarligare skada som har förelegat.  

I de fall REMA:s riktlinjer inte har använts har brottets straffskala många 

gånger varit vägledande för vilket belopp företagsboten ska bestämmas till.145 

Ovan har nämnts att det i förarbetena inte närmare förklaras hur straffskalan ska 

tillämpas vid bestämmandet av botens storlek. Inte heller i praxis beskrivs hur 

domstolen har gått till väga i sin bedömning. I domen HovR B 1214-10146 

förklarade hovrätten att straffskalan för brottet (vållande till kroppskada eller 

sjukdom enligt 3 kap. 8 § BrB) är böter till sex månaders fängelse. I det aktuella 

fallet hade en anställd på ett företag rengjort en cistern då det frätande ämnet 

mesa rasade ner från väggarna vilket orsakade svåra brännskador på mannens 

ben. Domstolen bedömde att varken den övre eller nedre delen av straffskalan 

skulle tillämpas och bestämde därefter boten till 300 000 kronor. Det är enligt 

min mening oklart hur domstolen kom fram till detta belopp. Företagsbot kan 

bestämmas till mellan 5 000 och 10 000 000 kronor, och 300 000 kronor hamnar 

förhållandevis långt ner på den skalan. En förklaring till detta kan vara att 

straffskalan för vållande till kroppskada eller sjukdom är relativt låg i förhållande 

till andra våldsbrott.  

Jämförelser kan göras med HovR B 434-11147. Vid byggandet av en järn-

vägsbro gav en träform vika, efter vilket fem arbetare störtade 20 meter ner. Två 

av dem avled, två personer ådrog sig allvarliga skador och en person fick lindriga 

skador. Skanska, som ledde arbetet, ålades en företagsbot på 6 000 000 kronor. I 

förhållande till detta belopp framstår resultatet i ovan nämnda HovR B 1214-10 
                                            
145 Se Hovrätten för Övre Norrland mål B 818-10, Svea hovrätt mål B 9172-12, Hovrätten för 
Nedre Norrland mål B 1214-10. 
146 Hovrätten för Nedre Norrland mål B 1214-10. 
147 Hovrätten för Nedre Norrland mål B 434-11. 
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som rimligt. Samtidigt ges i domskälen ingen närmare förklaring till hur man gått 

till väga. Domstolen har fortfarande att klargöra på vilket sätt straffskalan ska 

beaktas och hur bedömningen ska ske. 

 Avslutningsvis kan nämnas att trots att det vid arbetsmiljöbrott sällan rör sig 

om fler än en enskild personskada lägger domstolen i vissa fall vikt vid det 

faktum att olyckan varit en engångsföreteelse. I domarna HovR B 818-10148 och 

HovR B 420-11149 synes det ha verkat i förmildrande riktning att det endast rörde 

sig om en enskild olycka. Det först nämnda fallet rör en händelse då en man 

skadat handen på ett rullband och det andra fallet behandlar en situation då en 

arbetare träffats av en slang i ansiktet med mycket hård kraft. I inget av dessa fall 

användes REMA:s riktlinjer för bestämmandet av företagsbotens storlek. Det kan 

enligt min mening leda till aningen ojämna resultat om det faktum att det rört sig 

om en engångsföreteelse kan verka i förmildrande riktning i vissa fall samtidigt 

som den enskilda fysiska skadan är vägledande genom användandet av tabeller i 

andra fall. Vid användandet av tabeller utgår domstolen från en skada och det 

faktum att det är en engångsföreteelse spelar vid skadebedömningen ingen roll. 

För att användandet av REMA:s riktlinjer ska leda till den enhetliga 

rättstillämpning som eftersträvas krävs således att rätten använder sig av 

riktlinjerna i samtliga fall, vilket i sin tur, enligt min mening, skulle leda till en 

allt för stelbent rättstillämpning.  

 

3.4.3 Bokföringsbrott och företagsbot 

3.4.3.1 Allmänt om bokföringsbrott 

I 11 kap. 5 § BrB stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 

bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att 

bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att 

lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms för 

                                            
148 Hovrätten för Övre Norrland mål B 818-10. 
149 Hovrätten för Nedre Norrland mål B 420-11. 
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bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. I paragrafens andra stycke stadgas vidare att om 

brottet är grovt, döms den tilltalade för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst 

sex månader och högst två år. När bedömning sker om brottet är grovt ska enligt 

11 kap. 5 § BrB särskilt beaktas om åsidosättandet har avsett mycket betydande 

belopp, om gärningsmannen använt falsk handling, om gärningen ingått som ett 

led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av 

särskilt farlig art.  

Under tidsperioden 2000 till 2007 utdömdes inte företagsbot för bokförings-

brott i något fall. Efter lagändringen 2006 har frågan emellertid prövats ett flertal 

gånger och i ett mindre antal fall har företagsbot även utdömts.  

 

3.4.3.2 Praxis efter 2006 

Trots att det endast finns en begränsad mängd praxis avseende företagsbot vid 

bokföringsbrott skiljer sig de utdömda beloppen åt markant mellan fallen. Vad 

som legat till grund för bestämmandet av företagsbotens storlek framgår ofta inte 

av domskälen, men viss diskussion förs ändå kring vilka utgångspunkter 

domstolen bör ha. Två av faktorerna som stadgas om i 36 kap. 9 § BrB, nämligen 

brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten, behandlas 

inte av domstolarna i någon nämnvärd utsträckning. En anledning till detta torde 

vara att bokföringsbrott till sin art ofta har ett nära samband till 

näringsverksamheten och att omfattningen är densamma som skadan. Nedan 

behandlas och jämförs ett antal domar rörande företagsbot vid bokföringsbrott.   

Inledningsvis kan fallet A150 och fallet B151 nämnas. I båda dessa fall dömdes 

de tilltalade för grovt bokföringsbrott, och företagen inom vilkas verksamhet 

brottsligheten skett skulle åläggas företagsbot. I fallet A hade den tilltalade 

bokfört ett stort antal falska fakturor som ledde till att olja till ett värde av 20 000 

000 kronor inte bokfördes. Domstolen konstaterade att brottsligheten var nära 
                                            
150 Hovrätten för Västra Sverige mål B 3717-11. 
151 Svea hovrätt mål B 4293-11. 
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ansluten till näringsverksamheten och att den skett systematiskt och i stor 

omfattning. Företaget ålades en företagsbot på 1 500 000 kronor. I fallet B hade 1 

700 000 kronor omsatts i företagets verksamhet utan att bokföring skett. 

Företagsboten bestämdes till 300 000 kronor. I domskälen framgår inte på vilka 

grunder domstolen kommit fram till det beloppet.  

 I båda de ovan nämnda fallen rörde det sig om grovt bokföringsbrott, men 

beloppen på de ålagda företagsböterna skiljer sig åt markant.152 Eftersom att 

rätten inte i något av fallen närmare förklarar hur den gått till väga i sin 

bedömning är det svårt att komma med ett svar på varför skillnaden är så stor. 

Möjligtvis har boten beräknats utifrån storleken på den ekonomiska skadan, 

vilken var större i fallet A än i fallet B. Sett till brottets straffskala som sträcker 

sig från sex månader till sex års fängelse – ett relativt långt intervall – borde olika 

fall av grovt bokföringsbrott kunna föranleda företagsböter på ganska vitt spridda 

belopp. Det finns emellertid ingenting i dessa rättsfall som tyder på att domstolen 

tagit brottets straffskala i beaktande och det är således oklart om skadan eller 

straffskalan har vägt tyngst som utgångspunkt.  

Här kan emellertid jämförelser göras med fallet C153 i vilket den tilltalade 

dömdes för bokföringsbrott av normalgraden. Brottet var allvarligt till sin art 

(brottsligheten avsåg ett belopp på över 50 miljoner kronor) men bedömdes inte 

som grovt eftersom att det inte kunde bevisas att det begåtts uppsåtligen. 

Företagsboten bestämdes till 500 000 kronor. Ställer man fallet C mot ovan 

nämnda fallet A och fallet B verkar det vara så att den faktiskt uppkomna 

ekonomiska skadan väger tyngre än brottets straffskala när företagsbotens storlek 

bestäms; företaget i fallet B ålades en företagsbot som var 200 000 kronor lägre 

än den som utdömdes i fallet C, trots att brottet i förstnämnda fall dömdes som 

grovt.  

                                            
152 Här kan även mål Hovrätten för Västra Sverige mål B 1872-12 nämnas. I fallet hade 
personer i ledande ställning dömts till ansvar för flera fall av grovt bokföringsbrott samt för ett 
fall av grovt bidragsbrott. Boten bestämdes till 800 000 kronor. Beloppet hamnar således 
ungefär mitt mellan de ålagda beloppen i ovan nämnda fallet A och fallet B.  
153 Svea hovrätt mål B 3313-11. 
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Sett till förarbetena till den senaste lagändringen framstår det enligt min 

mening som korrekt att lägga större fokus på skadan än på brottets straffskala. 

Objektiva rekvisit ska vara centrala för bestämmandet av företagsbot. I ovan 

nämnda fallet C konstaterar hovrätten att subjektiva faktorer spelar in vid 

bestämmandet av företagsbot eftersom att de påverkar brottets rubricering och 

därmed också vilken straffskala som ska ligga till grund för bedömningen. För att 

de subjektiva faktorerna inte ska få för stor betydelse anser jag således att fokus 

bör ligga på skadan och inte på brottets straffskala, även om sistnämnda 

självklart ska ha viss betydelse.  

Att det är den uppkomna skadan som ska vara utgångspunkt för 

bestämmandet av företagsbot står emellertid inte klart. I domen HovR B 1799-

10154 dömdes den tilltalade för grovt bokföringsbrott. Brottet avsåg transaktioner 

på sammanlagt ca 100 000 000 kronor. I detta fall ålades näringsverksamheten 

inom vilken brottsligheten skett en företagsbot på 200 000 kronor. Skulle endast 

den ekonomiska skadan vara relevant för företagsbotens storlek borde beloppet 

ha blivit långt mycket högre. Inte heller i detta fall förklarar domstolen närmare 

hur beloppet bestämts.  

Avslutningsvis kan även HovR B 4321-12 155  och HovR B 4314-10 156 

nämnas. I förstnämnda fall var den tilltalade ställföreträdare i flera bolag och 

dömdes för bokföringsbrott av normalgraden. Vart och ett av bolagen ålades 10 

000 kronor i företagsbot. I sistnämnda fall föranledde två ringa bokföringsbrott 

företagsböter på 5 000 kronor. Vad som låg till grund för bestämmandet av 

beloppen framgick inte, men skillnaderna i beloppsstorlek mellan dessa två fall 

och de fall av grovt bokföringsbrott som behandlats ovan är väldigt stora. Ett 

ringa bokföringsbrott kan föranleda en företagsbot på 5 000 kronor, bokförings-

brott av normalgraden kan medföra en företagsbot på mellan 10 000 och 500 000 

kronor och ett grovt bokföringsbrott kan leda till en företagsbot på mellan 200 

000 och 1 500 000 kronor. 

                                            
154 Hovrätten för Västra Sverige mål B 1799-10. 
155 Hovrätten för Västra Sverige mål B 4321-12. 
156 Hovrätten för Västra Sverige mål B 4314-10. 
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Av genomgången ovan kan slutsatsen dras att varken brottets straffskala eller 

det belopp brottsligheten avsett verkar vara av konsekvent betydelse vid 

bestämmandet av företagsbotens storlek. Enligt min mening framstår företags-

böterna som relativt godtyckligt bestämda. Inte i något fall förklarar domstolen 

hur de gått till väga i sin bedömning och jämförs domarna med varandra framstår 

ingen grund som mer betydelsefull än någon annan. Detta har lett till att praxis 

uppvisar väldigt spretiga resultat.  

 

3.5 Synpunkter på praxis – hur bör bedömningen göras? 

3.5.1 Allmänna synpunkter  

Som konstaterats ovan tenderar domstolarna att vara relativt kortfattade i sina 

bedömningar. Vissa av de faktorer som enligt lagtexten ska vara vägledande 

berörs inte i någon nämnvärd utsträckning av domstolen. Inget av de analyserade 

fallen har rört återfall i brott och inte i något fall behandlas brottslighetens 

omfattning eller förhållande till näringsverksamheten närmre. Angående 

förhållandet till näringsverksamheten konstateras i en del fall endast att det 

föreligger en koppling till verksamheten i fråga. Denna bedömning är emellertid 

sammanhörande med ansvarsfrågan enligt 36 kap. 7 § BrB och har inte direkt 

påverkat företagsbotens storlek i något fall.  

 Fokus i domstolarna har således legat på skadan och faran och brottets 

straffskala. Nedan följer vissa synpunkter på domstolarnas tillvägagångssätt. I 

anslutning till detta framförs förslag på ytterligare faktorer som enligt min 

mening bör vara avgörande då företagsboten bestäms. 

 

3.5.2 Schablonmässiga kontra individuellt inriktade bedömningar  

Arbetsmiljöbrott och bokföringsbrott är två brottstyper med väldigt olika 

skadeverkningar. När det gäller arbetsmiljöbrott har överträdelsen i många fall 

resulterat i en fysisk skada medan skadan vid bokföringsbrott är av ekonomiskt 
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slag. Skillnader mellan brottstyperna har även visat sig vid bestämmandet av 

företagsbotens belopp. Ovan, genom analyserna under avsnitt 3.4.2.3 och 3.4.3.2, 

har framgått att domstolen vid arbetsmiljöbrott gör en schabloniserad bedömning 

medan bedömningen vid bokföringsbrott är mer individuellt inriktad. Frågan är 

om det är lämpligt att det ser ut så och vilken av dessa bedömningstyper som ter 

sig lämpligast med hänsyn till företagsbotens syfte och straffrättsliga grund-

principer i allmänhet. 

Att lika fall ska behandlas lika och att vi i Sverige ska ha en enhetlig 

rättstillämpning talar för användande av schabloner. Av 29 kap. 1 § BrB framgår 

att straff ska bestämmas med beaktande av intresset av en enhetlig 

rättstillämpning. I och med att allmänna principer om straffmätning i 29 kap. BrB 

ska tillämpas så torde detsamma gälla vid åläggande av företagsbot.  

Enligt min uppfattning är det emellertid tveksamt hur mycket vikt tabellerna 

bör ges, särskilt med tanke på att tabeller inte finns för alla brott som kan 

föranleda företagsbot.157 Ett alternativ skulle kunna vara att utveckla tydligare 

riktlinjer även på andra områden. Schabloner på den ekonomiska brottslighetens 

område skulle kunna utformas på så sätt att det belopp som brottsligheten avsett 

motsvaras av ett visst belopp avseende företagsbot. Ett sådant system skulle dock 

vara alldeles för stelbent. Skadan bör vara central vid bedömningen, men är 

enligt 39 kap. 9 § BrB inte det enda av betydelse. Viss differentiering bland 

ålagda företagsböter kanske är någonting eftersträvansvärt i och med att 

reaktionen ska bli kännbar för företaget i varje enskilt fall. 

Jämförelser kan göras med den nya praxisen avseende straffmätning vid 

narkotikabrott. I narkotikamål har påföljderna i stor utsträckning bestämts enligt 

tabeller som utgår ifrån arten och mängden av narkotikan.158 I och med att 

narkotikabrottslighet med tiden börjat omfatta större och större mängder 

narkotika har tabellerna utökats, vilket i sin tur har lett till att maxstraffet för 

                                            
157 Här kan inflikas att REMA:s riktlinjer även täcker olika typer av miljöbrott.    
158 Jfr NJA 2011 s. 357 i vilket HD inledningsvis konstaterar att det finns positiva aspekter av 
användandet av tabeller.  
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narkotikabrott (tio år) inte sällan har dömts ut av domstolen.159 I NJA 2011 s. 357 

konstaterade HD att det inte är eftersträvansvärt med en allt för mekanisk 

tillämpning av tabeller och att det är viktigt att fler faktorer tas med i 

straffmätningen.160 Efter att HD kommit med ovan nämnda dom följde fler fall 

där liknande uttalanden gjordes. I 2011 s. 675 I och II anges att det är ”angeläget 

att omständigheter vid sidan av art och mängd tillmäts större betydelse vid 

bestämningen av straffvärdet än vad som ofta har skett”.161  

Även om användandet av tabeller på arbetsmiljöbrottens område ännu inte 

lett till att maximibeloppet avseende företagsbot ålagts näringsidkare så finns det 

anledning att ta lärdom av HD:s praxis i narkotikamål. Enligt min mening finns 

det risker med att allt för mycket fokus läggs på den uppkomna skadan. 

Beloppsintervallet avseende dödsfall i REMA:s tabeller sträcker sig mellan 1 000 

000 och 10 000 000 kronor. Med tanke på att den faktiskt uppkomna skadan är 

den centrala faktorn vid användandet av tabellerna skulle det enligt min mening 

kunna leda till olyckliga resultat om ett dödsfall föranledde en bot på 1 000 000 

kronor medan ett annat ledde till en bot på 10 000 000 kronor. En sådan 

differentiering kan enligt min mening endast motiveras om bedömningen skett 

med hänsyn till övriga faktorer, dvs. brottets straffskala, brottslighetens 

omfattning och förhållande till näringsverksamheten och om näringsidkaren 

tidigare ålagts företagsbot. Även subjektiva faktorer som graden av oaktsamhet 

hos näringsidkaren skulle utgöra skäl för differentiering av de ålagda beloppen, 

även om dessa faktorer ska anses som sekundära. För att domstolen inte ska bli 

allt för bunden av tabeller krävs således att även andra faktorer än den uppkomna 

skadan tas med i bedömningen när företagsboten bestäms.    

Om valet står mellan schablonbaserade och individuellt inriktade bedöm-

ningar framstår således de individuellt inriktade bedömningarna som lämpligare. 

Samtidigt är det enligt min mening olämpligt att resultaten blir så olika som de 

blivit på bokföringsbrottens område. Domstolarna bör ha någon typ av gemen-
                                            
159  Nilsson Hjort, Förändringar i narkotikapraxis, s. 846. Se även Träskman, Narkotika-
straffrätten, s. 152. 
160 NJA 2011 s. 357 p. 27. 
161 NJA 2011 s. 675 I och II p. 24.  
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sam utgångspunkt när företagsboten bestäms, annars uppkommer praxis som inte 

på något sätt är vägledande. Av denna anledning skulle schabloner kunna 

användas som utgångspunkt, även om den slutgiltiga företagsboten bör 

bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.162  

 

3.5.3 Beaktandet av brottets straffskala  

Varken förarbetena eller praxis ger någon närmare förklaring av på vilket sätt 

brottets straffskala ska beaktas när företagsboten bestäms, men det verkar i vart 

fall inte vara fråga om någon ”direktöversättning” av ett abstrakt straffvärde till 

ett pengabelopp. Detta visar sig vid en jämförelse mellan ålagda företagsböter 

avseende arbetsmiljöbrott och grovt bokföringsbrott. Har någon på grund av 

arbetsmiljöbrott avlidit på arbetsplatsen ska straffskalan avseende vållande till 

annans död tillämpas enligt 3 kap. 10 § BrB. Det är även denna straffskala som 

ska beaktas vid bestämmande av företagsbot. Grovt bokföringsbrott och vållande 

till annans död av normalgraden kan båda maximalt leda till två års fängelse. 

Enligt REMA:s riktlinjer ska dödsfall på grund av arbetsmiljöbrott föranleda en 

bot på minst 1 000 000 kronor, medan analysen ovan har visat att grovt 

bokföringsbrott kan föranleda en bot så låg som 200 000 kronor. Detta trots att 

miniminivån för grovt bokföringsbrott ligger på sex månaders fängelse, medan 

den avseende vållande till annans död ligger på 14 dagars fängelse, eller – om 

brottet är ringa – på bötesnivå. De olika brottens straffskalors förhållande till 

varandra återspeglas således inte i beloppen på de utdömda företagsböterna.    

 Även om det är svårt att tolka hur domstolarna gått till väga i sin bedömning 

är det enligt min mening rimligt att svåra personskador i många fall leder till en 

högre bot än ekonomisk brottslighet. En enskild persons livssituation påverkas i 

regel mer ingripande av en fysisk skada än av en ekonomisk skada.163 Den 

                                            
162 Jämförelser kan göras med narkotikamålet NJA 2012 s. 144. I målet tar HD utgångspunkt i 
narkotikans sort och mängd, men konstaterar att även andra faktorer bör spela in i 
bedömningen.  
163 Här kan paralleller dras till diskussionen om levnadsstandard i avsnitt 3.3.2.1. 
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ekonomiska brottslighetens effekter kan på rättslig väg lindras genom 

exempelvis förverkande, medan en fysisk skada riskerar att bli permanent. Enligt 

min mening är en bedömning som tar sin utgångspunkt i den faktiskt uppkomna 

skadan lämpligare än en bedömning som utgår från brottets straffskala, även om 

skadan, som ovan nämnts, inte är det enda som ska spela in i bedömningen. Om 

brottets straffskala ska användas som utgångspunkt krävs i vart fall pre-

judicerande domar som förtydligar på vilket sätt straffskalan ska beaktas, då 

nuvarande praxis visar upp väldigt spretiga resultat som inte ger någon direkt 

vägledning. 

 

3.5.4 Företagets storlek  

För att företagsboten ska få tillräckligt avskräckande effekt i alla lägen finns det 

enligt min mening anledning att fundera över om företagets storlek borde ha 

betydelse vid bestämmandet av företagsbot. Förarbetena nämner att 

företagsboten ska fungera som ett incitament till minskat risktagande och att 

boten ska vara ”kännbar”.164 Av den anledningen kanske det krävs att boten 

bestäms med beaktande av näringsverksamhetens omsättning. Liknande 

riktlinjer165  finns beträffande dagsbot, vilken enligt 25 kap. 2 § 2 st. BrB bestäms 

utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid den tidpunkt som dagsboten 

skall bestämmas. Nuvarande reglering kan enligt min mening komma att leda till 

vissa orimliga resultat. Om två liknande brott sker inom två olika företag – ett av 

det större slaget och ett av det mindre slaget – och båda åläggs lika stora 

företagsböter, kan boten få förödande konsekvenser för det mindre företaget 

medan effekterna för större företaget knappt blir märkbara. Som exempel kan 

nämnas de företagsböter som ålades Ringhals AB och Boarps Blommor AB. 

Ringhals AB hade underlåtit att inge säkerhetsrapport, medan Boarps Blommor 

                                            
164 Prop. 1985/86:23 s. 15. 
165 Riksåklagarens riktlinjer RåR 2007:2, p. 1.1.  
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AB underlåtit att upprätta en arbetsmiljöplan.166 Båda näringsverksamheterna 

ålades en företagsbot på 25 000 kronor, trots att Boarps Blommor hade en 

årsomsättning som motsvarade mindre än en tusendel av Ringhals AB:s 

omsättning.167  

I förarbetena anförs, som ovan nämnts, att hotet om företagsbot ska verka 

som ett incitament för minskat risktagande, samt att den ålagda företagsboten ska 

vara kännbar. Företagsboten kan således sägas ha både ett allmänpreventivt och 

individualpreventivt syfte. För att företagsboten ska bli kännbar, såväl som ett 

slagkraftigt incitament till minskat risktagande för alla näringsverksamheter, 

krävs således att företagets storlek beaktas i viss utsträckning, trots att detta 

skulle innebära att lika brott föranleder olika stora sanktioner.   

Principerna om humanitet168 och likabehandling169 väger enligt min mening 

inte lika tungt när det gäller åläggande av företagsbot som när det gäller 

utdömande av straffrättslig påföljd eftersom att företagsboten riktar sig mot den 

juridiska personen och inte den fysiska. Dessa principer har vuxit fram i ett 

system där endast fysiska personer straffas. Så länge det är näringsverksamheten 

som står för betalningen och så länge konsekvenserna inte blir för stora för de 

fysiska personerna inom näringsverksamheten torde humanitetsprincipen vara av 

endast begränsad betydelse. Beträffande likabehandling och ekvivalens är det, 

enligt min mening, av större vikt att företagsboten får önskad effekt på närings-

verksamheten i fråga än att botens belopp blir lika stort för lika brott i alla lägen. 

Företag är, precis som vi människor, inte alla lika känsliga för sanktioner. För att 

företagsboten ska få en avskräckande effekt i alla lägen krävs därför enligt min 

mening att boten blir större för större företag.  

 Avslutningsvis kan nämnas att brottslighetens omfattning i många fall kan 

vara sammankopplad med företagets storlek, vilket innebär att storleken i viss 

                                            
166  Bourner, Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 499. 
Hänvisningar görs i nämnda arbete till strafföreläggandena AM-78979-07 (Ringhals AB) och 
AM-127843-08 (Boarps Blommor AB).  
167 A.a. s. 499. 
168 Humanitetsprincipen kan sägas innebära att det vid bestraffning finns ett generellt krav på 
måttlighet och rimlighet. Se vidare Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 107.  
169 Principen om att lika fall ska behandlas lika.  
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utsträckning indirekt beaktas enligt nuvarande lagstiftning. I förarbetena anförs 

som exempel att en mindre avvikelse i ett större företag kan få större 

konsekvenser än en liknande avvikelse i ett mindre företag.170 I praxis har 

brottslighetens omfattning emellertid inte haft någon direkt betydelse vid 

bestämmandet av företagsboten. Det bör enligt min mening vara av betydelse om 

det förelegat fara för att två personer skulle kunnat skada sig eller om 200 

personer kunnat skadas. Att större företag ansvarar för många fler individer 

borde medföra högre satta krav på säkerhet.  

  

 

  

 

 

 

 

  

                                            
170 Prop. 2005/06:59 s. 62.  
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4. Företagsbot vid sanktionskumulation 

 

4.1 Introduktion till kapitlet 

När en enskild näringsidkare begår brott inom ramen för näringsverksamheten 

kan denne dömas till straffrättslig påföljd för detta. Detta utesluter emellertid inte 

att näringsidkaren även åläggs företagsbot. Sanktionerna kan således dömas ut 

vid sidan av varandra. Vid sådana situationer sker så kallad sanktionskumulation, 

vilket alltså innebär ett samtidigt bruk av mer än ett straff eller annan negativ 

reaktion på brott.171  

Kapitel 3 berör frågan om vilken inbördes relation faktorerna avseende 

bestämmande av företagsbot har. I detta kapitel behandlas frågan om 

företagsbotens förhållande till straffrättsliga påföljder, närmare bestämt på vilket 

sätt domstolen ska beakta negativa effekter av sanktionskumulation vid 

bestämmande av företagsbot. Med negativa effekter av sanktionskumulation 

avses situationer då den sammanlagda reaktionen framstår som oproportionerligt 

sträng i förhållande till den tilltalades skuld. Det föreligger i sådana situationer 

en risk för dubbelbestraffningsliknande effekter. I förarbetena anförde lag-

stiftaren att problemet skulle lösas genom nedsättning av den straffrättsliga 

påföljden,172 medan praxis utvisar att det är företagsboten som bör jämkas.173 

Frågan analyseras, och diskuteras därefter de lege ferenda.  

  

 

                                            
171 Ds 2006:17 s. 119. Se även Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 64. 
172 Prop. 2005/06:59 s. 38 f. 
173 Se vidare avsnitt 4.3.2. 
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4.2 Om jämkning och straffnedsättning  

4.2.1 Reglerna om jämkning  

I 36 kap. 10 § BrB finns regler om jämkning och eftergift av företagsbot. I 

paragrafens första stycke stadgas att företagsbot får sättas lägre än vad som borde 

ha skett med tillämpning av 36 kap. 9 § BrB om 1) brottet medför annan 

betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren och den 

samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng, 2) om 

näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de 

skadliga verkningarna av brottet, 3) om näringsidkaren frivilligt angett brottet, 

eller 4) om det annars finns särskilda skäl för jämkning. Rekvisiten är alternativa, 

och det räcker således att ett av dem är uppfyllt för att jämkning ska kunna 

komma till stånd. Lagrummet reglerar som tidigare nämnts både jämkning och 

eftergift och enligt förarbetena kan en företagsbot efterges endast i de fall 

jämkning inte är tillräckligt.174  

Punkt 1 avser de fall då brottsligheten har lett till att näringsidkaren ålagts, 

eller kommer att åläggas, en sanktionsavgift. Även skadeståndsskyldighet 

hamnar inom punktens tillämpningsområde.175 I och med att sanktionsavgifter 

kan ha samma effekt som en företagsbot kan boten jämkas av hänsyn till att den 

samlade reaktionen annars skulle bli oproportionerligt sträng. Innan lagen 

ändrades den 1 juli 2006 tog punkt 1 sikte på situationen då en enskild 

näringsidkare åläggs att betala företagsbot samtidigt som denne också bär ett 

individuellt straffansvar för brottet.176 Företagsboten och påföljden för brottet 

kan då i praktiken komma att drabba samma person.177 Detta kan även ske då 

vissa mindre bolag åläggs företagsbot. Med hänsyn till att den samlade 

reaktionen inte skulle bli oproportionerligt hård gavs således visst utrymme att 

sätta ned beloppet.  

                                            
174 Prop. 2005/06:59 s. 38. 
175 A.a. s. 62. 
176 Prop. 1985/86:23 s. 44. 
177 Jfr Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 64. 
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Detta jämkningsskäl togs emellertid bort i och med lagändringen. I 

förarbetena förklarades samtidigt att om ingen hänsyn tas till negativa effekter av 

sanktionskumulation kan en typ av dubbelbestraffningseffekt uppkomma. 178 

Lagstiftaren anförde att övervägande skäl talade för att en eventuell 

sanktionskumulation istället borde beaktas vid bestämmandet av påföljd för den 

enskilde.179 Bland annat framfördes att delägare i ett fåmansföretag skulle kunna 

”tjäna” på att någon dömdes till individuellt ansvar för brottet om detta 

resulterade i en jämkning av företagsboten.180 Regeringen beslutade att risken för 

dubbelbestraffningseffekter istället borde beaktas vid tillämpningen av billighets-

skälen i 29 kap. 5 § BrB.181  

 

4.2.2 Billighetsskälen  

I 29 kap. BrB finns regler om straffmätning och påföljdseftergift. Den paragraf 

som främst är av intresse för den aktuella framställningen är 29 kap. 5 § BrB, i 

vilken billighetsskälen regleras. Billighetsskälen innebär att vissa omständigheter 

hänförliga till gärningsmannens person kan beaktas i lindrande riktning vid 

straffmätningen.182 Trots att reglerna har placerats i 29 kap. kan de ha stor 

betydelse även för valet av påföljd, vilket framgår av 30 kap. 4 § 1 st. BrB.183 

Billighetsskälen kan sägas ge uttryck för en humanitetstanke;184 det skulle vara 

orättfärdigt att inte beakta vissa omständigheter.185  

 I och med att ingen av punkterna i 29 kap. 5 § BrB uttryckligen stadgar att 

påföljden kan påverkas av att den åtalade blivit föremål för särskild rättsverkan 

av brott, exempelvis företagsbot, är det något oklart vilken punkt som ska 

                                            
178 Prop. 2005/06:59 s. 38. 
179 A.a. s. 38. 
180 A.a. s. 38. 
181 A.a. s. 39. 
182 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 189 och Holmqvist, Billighetshänsyn, s. 190. 
183 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 189 och Holmqvist, Billighetshänsyn, s. 188. 
184  Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 222. Se även Jareborg, Zila, 
Straffrättens påföljdslära, s. 129. Jareborg och Zila menar att billighetsskälen har att göra med 
att brottslingen ska behandlas rättvist, trots att de inte påverkar straffvärdet.   
185 Prop. 1987/88:120 s. 47 och Holmqvist, Billighetshänsyn, s. 190. 
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tillämpas av domstolen vid en eventuell sanktionskumulation. Den enda punkt i 

29 kap. 5 § BrB som är mera allmänt hållen är punkt 8 i vilken det stadgas att 

rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning ska beakta om någon annan 

omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än 

brottets straffvärde motiverar. Det är enligt min mening troligt att det är med 

hjälp av denna punkt som lagstiftaren menar att påföljden ska kunna sättas ned 

om detta är nödvändigt för att den samlade reaktionen ska framstå som 

proportionerlig.186 Denna slutsats vinner visst stöd i SOU 2005:117 där det 

nämns att sanktionskumulation genom t.ex. beslut om förverkande kan beaktas 

under punkt 8.187 Detta torde innebära att även andra särskilda rättsverkningar av 

brott, så som åläggande av företagsbot, kan räknas in under samma punkt.  

 Enligt 29 kap. 6 § BrB kan rätten meddela påföljdseftergift, om det med 

hänsyn till någon av omständigheterna i 29 kap. 5 § BrB skulle vara oskäligt att 

döma den åtalade till påföljd. I dessa fall döms den åtalade till ansvar, men 

slipper påföljd. Detta skedde i en dom från Växjö Tingsrätt i vilken en ung man 

omkommit på sin arbetsplats.188 En person dömdes till ansvar för olyckan, men i 

och med de särskilda omständigheterna (den åtalade var den avlidnes far), så 

meddelade tingsrätten påföljdseftergift. Företagsboten jämkades emellertid inte, 

utan bestämdes till 1 000 000 kronor.  

 

4.3 Sanktionskumulation 

4.3.1 Allmänt om förbudet mot dubbelbestraffning 

Innan straffmätningen vid sanktionskumulation analyseras och diskuteras finns 

anledning att kort titta närmre på förbudet mot dubbelbestraffning och vad syftet 

                                            
186 Se även Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 132.   
187 SOU 2005:117 s. 68. 
188 Växjö tingsrätt mål B 2153-12 
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med detta förbud är. Det är nämligen just på grund av risken för 

dubbelbestraffningsliknande effekter som sanktionskumulation måste beaktas.189  

 Förbud mot dubbelbestraffning finns i artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). I artikeln stadgas att var och en har rätt att 

inte bli straffad eller lagförd två gånger för samma brott.  

 Även i brottsbalken finns ett generellt förbud mot dubbelbestraffning. I 30 

kap. 2 § BrB stadgas att ingen får dömas till flera påföljder för samma brott, om 

inte något annat är föreskrivet. Undantag är bland annat att skyddstillsyn, 

villkorlig dom och ungdomsvård kan dömas ut i kombination med böter.190 Vad 

som avses med påföljd framgår av 1 kap. 3 § BrB och i begreppet inräknas böter 

och fängelse samt överlämnande till särskild vård, villkorlig dom och 

skyddstillsyn.  

 Att en enskild näringsidkare både åläggs att betala företagsbot och döms till 

individuell påföljd är således inte dubbelbestraffning i den mening som avses i 

brottsbalken, då företagsbot är en särskild rättsverkan av brott och inte en 

påföljd. Vidare riktas sanktionerna, i vart fall formellt sett, mot olika subjekt och 

av den anledningen rör det sig inte om dubbelbestraffning i strikt mening. 

Effekterna kan trots detta likna dubbelbestraffning, och enligt min mening finns 

därför anledning att utreda frågan närmare. Företagsboten har även, enligt min 

uppfattning, många likheter med en straffrättslig påföljd, vilket behandlas 

närmare senare i detta kapitel.  

 

4.3.2 Praxis  

4.3.2.1 Bokföringsbrottsfallet – NJA 2012 s. 826 

Frågan om företagsbot kontra individuellt straffansvar har endast prövats av HD 

en gång sedan lagändringen 2006. Denna dom behandlas här närmare. Fokus 

                                            
189 Prop. 2005/06:59 s. 38. 
190 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 236. 
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ligger på den del av domskälen som behandlar påföljdsfrågan, då det endast är 

den delen som är av intresse för den efterföljande analysen.  

 Den tilltalade, J.W., dömdes i tingsrätten till ansvar för grovt 

bokföringsbrott. J.W. drev företaget Tirami AB. T.X. hade vid ett flertal tillfällen 

tagit ut pengar från bolagets konto och därefter lämnat över dem till J.W. som i 

sin tur underlåtit att bokföra transaktionerna. Påföljden för J.W. bestämdes till tre 

års fängelse. Fråga var även om J.W., som var enskild näringsidkare, skulle 

åläggas företagsbot i och med att brottsligheten skett inom ramen för dennes 

verksamhet. Tingsrätten beslutade att J.W. skulle åläggas företagsbot på 1 100 

000 kronor. Domen överklagades till hovrätten.  

 Hovrätten hänvisade till att företagsboten har en bestraffande och inte 

vinsteliminerande funktion. När ett långt fängelsestraff döms ut tillsammans med 

företagsbot, som i det aktuella fallet, riskerar det att få viss 

dubbelbestraffningseffekt. Hovrätten uttalade att effekterna av sanktions-

kumulationen i detta fall inte kunde beaktas i tillräcklig utsträckning genom 29 

kap. 5 § BrB och meddelade istället eftergift av företagsboten med stöd av 36 

kap. 10 § BrB 2 st.191 Fängelsestraffet sänktes dessutom till två år. Domen 

överklagades och togs upp till HD.  

 HD går igenom frågan om sanktionskumulation grundligt. Det konstateras 

att företagsbot, i och med lagändringen 2006, har företräde framför det 

straffrättsliga ansvaret. Ordningen var tidigare den motsatta. Enligt HD ska först 

utredas om förutsättningar för åläggande av företagsbot föreligger. Därefter 

bestäms företagsbotens storlek, och till sist utreds om förutsättningar för 

jämkning eller eftergift föreligger. När detta är utrett ska eventuell straffrättslig 

påföljd för den enskilde bestämmas. Sist av allt ska beslutas om den 

straffrättsliga påföljden ska efterges eller sättas ner på grund av företagsboten.  

 Domstolen anför att lagen enligt förarbetena fokuserar på situationer då brott 

begåtts inom en i övrigt seriös verksamhet och att ordningen i vilken 

företagsboten har företräde framför den straffrättsliga påföljden är utformad efter 

                                            
191 Innebörden av dessa lagrum redogörs för ovan. Angående 29 kap. 5 § BrB, se avsnitt 4.2.2. 
Beträffande 30 kap. 10 § BrB, se avsnitt 4.2.1. 
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sådana situationer. Enligt HD har ordningen inte bäring i fall som det aktuella, då 

näringsidkaren i en oseriös verksamhet begår ett allvarligt brott och döms till 

fängelse för detta.  

 I nästa steg går domstolen vidare till att göra jämförelser med 

påföljdsbestämningsreglerna i brottsbalken. HD konstaterar att det för brott 

endast ska utdömas en påföljd (30 kap. 2 § BrB) och att denna regel kan vara av 

intresse även vid åläggande av företagsbot. Detta motiveras med att 

företagsboten i förarbetena sägs innefatta påtagligt klander och är att likna vid ett 

bötesstraff.192 Domstolen menar vidare att jämförelsen med påföljdsbestämnings-

reglerna är särskilt relevant då enskilda näringsidkare döms till både straffrättslig 

påföljd och åläggs företagsbot på grund av att den enskildes och företagets 

ekonomi ofta är densamma. 

  Svårigheter dyker enligt domstolen upp när den näringsidkare som ålagts 

företagsbot även döms till fängelse i och med att 30 kap. 2 § BrB, som ovan 

nämnt, stadgar att det för brott endast ska utdömas en påföljd.193 I nämnda 

paragraf ges vissa möjligheter till undantag från huvudregeln (skyddstillsyn kan 

till exempel kombineras med böter), men inte i något fall är det möjligt att 

kombinera fängelse med böter. Domstolen hänvisar till 1 kap. 5 § BrB och 26 

kap. 2 § BrB som slår fast att fängelse ska anses som ett svårare straff än böter 

och att böter ska motsvara 14 dagars fängelse om fängelse döms ut som 

gemensamt straff. HD anför vidare att om företagsboten alltid skulle motsvara 14 

dagars fängelse så skulle resultaten i många fall framstå som otillräckliga. Med 

detta torde HD syfta på det faktum att beloppsskalan avseende företagsbot 

sträcker sig från 5 000 till 10 000 000 kronor och att det skulle framstå som 

märkligt om såväl det minsta som det maximala företagsbotsbeloppet alltid 

ansågs motsvara 14 dagars fängelse.194  

 Avslutningsvis konstaterar HD att om fängelsestraffet sattes ned så skulle 

det i vissa fall kunna leda till ett rent bortfall av en straffrättslig reaktion. 

                                            
192 Prop. 1985/86:23 s. 17 och NJA 2012 s. 826 p. 46. 
193 Resonemanget utgår från hypotesen att företagsboten liknar en straffrättslig påföljd. 
194 Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 76 f.  
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Domstolens slutsats blev att i fall då brott begåtts av en enskild näringsidkare och 

påföljden blir fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde 

framför företagsboten. J.W. dömdes till två års fängelse och ingen företagsbot 

ålades honom. 

 

4.3.2.2 Övrig praxis  

Hovrätterna kom i ett antal fall195 till samma slutsats som i NJA 2012 s. 826, trots 

att alla domar meddelades innan 2012 års fall. I samtliga fall var de tilltalade 

enskilda näringsidkare och i med att långa fängelsestraff utdömdes ansågs det att 

rimliga resultat inte kunde uppnås genom tillämpning av 29 kap. 5 § BrB. Därför 

eftergavs företagsboten med stöd av 36 kap. 10 § 2 st. BrB. Det individuella 

straffansvaret gavs i samtliga fall företräde framför företagsboten. I NJA 2012 s. 

826 fastslogs således vad som redan i viss utsträckning blivit ett vedertaget 

förfaringssätt.  

 Ett fall där företagsboten, trots att fängelse utdömdes, inte eftergavs med 

hjälp av 36 kap. 10 § 2 st. BrB, är HovR B 5878-11196. I detta fall rörde det sig 

om ett fåmansföretag och boten sattes ner från 500 000 till 250 000 kronor på 

grund av att den tilltalade dömdes till fängelse och omfattande skadestånds-

skyldighet. Det är oklart om företagsboten helt hade eftergivits om den tilltalade 

hade varit enskild näringsidkare, men enligt min mening är det troligt med tanke 

på hur domstolarna har resonerat i övriga domar. Fråga är emellertid varför 

domstolen i detta fall valde att jämka företagsboten istället för att sätta ner den 

straffrättsliga påföljden. Inget tyder på att domstolen övervägde den möjligheten. 

Det är möjligt att det främst var den omfattande skadeståndsskyldigheten som 

ledde till att företagsboten sattes ner då detta är en särskild jämkningsgrund i 36 

                                            
195 Hovrätten för Västra Sverige mål B 3332-11, Svea hovrätt mål B 5877-11, Hovrätten för 
Nedre Norrland mål B 938-11, Hovrätten för Västra Sverige mål B 3924-12 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge mål B 1487-12. 
196 Svea hovrätt mål B 5878-11. 
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kap. 10 § BrB, men i och med att domstolen inte förklarar sitt beslut närmare är 

det svårt att dra några egentliga slutsatser.  

 Slutligen kan RH 2009:41 nämnas. Även detta fall rörde ett fåmansföretag 

vars tre ägare dömdes till fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, 

medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott, medhjälp till 

försvårande av skattekontroll och osant intygande. Fråga var om företaget skulle 

åläggas företagsbot. Domstolen anförde att i och med att inga direkta medel 

fanns i företaget skulle företagsboten bli ett ”slag i luften” och inte en kännbar 

reaktion. Fängelsestraffen sattes inte ned och yrkandet om företagsbot ogillades. 

 

4.4 Analys av praxis  

4.4.1 Att jämka eller efterge 

I domen från HD som redogjordes för ovan, NJA 2012 s. 826, eftergavs 

företagsboten med hänvisning till att det rörde sig om ett allvarligt brott som 

föranledde fängelsestraff. Detta torde emellertid bara bli utgången om påföljden 

är just fängelse. HD:s dom förhindrar inte att en tilltalad som döms till 

skyddstillsyn eller villkorlig dom samtidigt åläggs företagsbot; i detta läge bör 

rättsläget vara att den straffrättsliga påföljden ska sättas ner i den utsträckning det 

är nödvändigt för att den samlade reaktionen ska framstå som proportionerlig. 

Varken HD eller förarbetena förklarar emellertid närmre hur och i vilken mån 

nedsättningen av den straffrättsliga påföljden ska göras i de fall det inte är fråga 

om eftergift.  

 En av anledningarna till att domstolen väljer att helt efterge företagsboten 

istället för att sätta ner fängelsestraffet torde vara att det är oklart hur 

företagsboten ska ”översättas” till ett straffvärde, dvs. hur många dagar, månader 

eller år i fängelse som företagsboten kan anses motsvara. Högsta domstolen 

behandlar, som ovan redogjorts för, denna fråga i viss utsträckning i 2012 års 

fall. Domstolen kommer fram till att företagsbot inte kan anses motsvara 14 

dagar i fängelse, trots att företagsboten är att likna vid bötesstraff och att 26 kap. 
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2 § BrB slår fast att böter ska motsvara 14 dagars fängelse om fängelse döms ut 

som gemensam påföljd.197 Denna slutsats är enligt min mening riktig, även om 

jag anser att domstolen här har gjort för långtgående jämförelser med straff-

rättsliga påföljder.198 Företagsbot är trots allt inte, lagtekniskt sett, detsamma som 

böter.199 Till skillnad från vanliga bötesstraff är spannet mellan högsta och lägsta 

möjliga belopp avseende företagsbot väldigt stort. 200  Det skulle enligt min 

mening framstå som tämligen orimligt om både en företagsbot på 5 000 kronor 

och en bot på 10 000 000 kronor satte ned ett fängelsestraff med 14 dagar.201   

 

4.4.2 Risken för dubbelbestraffningsliknande effekter  

I förarbetena slås fast att företagsbot ska fungera som en särskild rättsverkan av 

brott som kan åläggas vid sidan av straffrättslig påföljd.202 Samtidigt nämns att 

företagsboten innefattar påtagligt klander och att allmänna principer om 

straffmätning ska tillämpas då företagsboten bestäms.203 Detta, menar HD, leder 

till att företagsboten kan jämföras med en straffrättslig påföljd.204  

 Enligt min mening gör domstolen rätt i att jämföra åläggandet av företagsbot 

med det straffrättsliga påföljdssystemet. Utmärkande för ett straff är att det ger 

uttryck för klander.205 Det är det som skiljer exempelvis skatt och bötesstraff åt. 

Båda ålägger den enskilde att betala pengar, men endast bötesstraffet innefattar 

klander.206 I och med att företagsboten både innefattar klander och har ett 

repressivt syfte kan den enligt min uppfattning sägas likna de straffrättsliga 

                                            
197 Angående uttalandet om att företagsbot är att likna vid bötesstraff, se NJA 2012 s. 826 p. 46.  
198 Jfr Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 76 f. 
199 Jfr a.a. s. 77. 
200 Det maximala bötesbeloppet är 150 000 kronor, se 25 kap. 2 § BrB. Om straff ådöms 
gemensamt för flera brott kan bötesbeloppet uppgå till 200 000 kronor, se 25 kap. 6 § BrB i 
kombination med 25 kap. 2 § BrB. Se vidare Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 31.   
201 Se även Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 76. 
202 Prop. 1985/86:23 s. 18 och prop. 2005/06:59 s. 14.  
203 Angående uttalandet om att företagsboten innefattar klander, se prop. 1985/86:23 s. 17. 
Beträffande tillämpningen av allmänna principer vid straffmätning, se prop. 2005/06:59 s. 34. 
204 Se NJA 2012 s. 826 p. 46. 
205 Von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 36.  
206 A.a. s. 36.  
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påföljderna i sådan utsträckning att det föreligger risk för dubbelbestraffnings-

liknande effekter.  

 Vad som här bör påminnas om är att den straffrättsliga påföljden och 

företagsboten formellt sett åläggs olika subjekt och av den anledningen kan det 

inte sägas röra sig om dubbelbestraffning i strikt mening. Som ovan nämnt kan 

emellertid sanktionskumulation i vissa fall få effekter som liknar dubbel-

bestraffning och av den anledningen är det av intresse att kort behandla frågan 

närmare.  

Tanken med företagsboten är att den ska åläggas näringsidkaren och inte den 

enskilde individen som begått brottet i fråga.207 Men när det gäller enskilda 

näringsidkare är näringsverksamhetens ekonomi ofta väldigt nära samman-

kopplad med näringsidkarens personliga ekonomi,208 vilket kan leda till att 

företagsboten i praktiken åläggs den enskilde. Detta kan få konsekvensen att 

reaktionen blir oproportionerligt kraftig i förhållande till den tilltalades skuld. 

Vidare kan hävdas att företagsboten i viss utsträckning avviker från sitt syfte när 

den drabbar en enskild näringsidkare, i och med att den till sin karaktär blir mer 

bestraffande än ett incitament till minskat risktagande.209  

Det är enligt min mening en aning problematiskt att två straffrättsliga 

reaktioner, som båda innefattar påtagligt klander, kan drabba en enskild 

näringsidkare. Risken för dubbelbestraffningsliknande effekter blir överhängande 

då ”två delar klander” ska läggas i samma vågskål. Det kan framstå som att den 

tilltalade klandras två gånger för samma brott. Detta blir inte ett problem i de fall 

företagsboten efterges, men frågan är hur den egentliga avvägningen mellan det 

klander som tillhör det individuella straffansvaret och det klander som hör till 

företagsboten görs om varken den straffrättsliga påföljden eller företagsboten 

sätts ner eller jämkas till noll. Samtidigt kan ifrågasättas vad som är viktigast – 

att det sammanlagda måttet klander som åläggs den enskilde inte är för stort, 

eller att sanktionen står i proportion till den enskildes skuld. Straff implicerar 

                                            
207 Prop. 1985/86:23 s. 23. 
208 Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 63. 
209 Jfr Iseskog, Företagsbot – en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 35.  
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klander, men klander implicerar inte straff, och det bör således kunna finnas ett 

”överskott” av klander som inte motsvaras av en sanktion.210 Problemet med de 

dubbelbestraffningsliknande effekterna uppkommer först när de utdömda 

sanktionerna är oproportionerligt ingripande.  

Åläggandet av företagsbot vid sidan av straffrättslig påföljd strider 

emellertid inte mot förbudet mot dubbelbestraffning i tilläggsprotokoll 7 artikel 4 

EKMR. Sett till artikelns ordalydelse skyddas den enskilde från att straffas på 

nytt för brott den blivit slutligt frikänd eller dömd för. Av den anledningen kan 

situationen med företagsbot och straffrättslig påföljd inte sägas bryta mot 

konventionen. Åläggandet av båda sanktionerna sker inom utrymmet för en och 

samma rättegång, vilket artikeln i tilläggsprotokollet inte reglerar.  

Det föreligger i praktiken inte heller någon risk att förfarandet bryter mot 

bestämmelsen i 30 kap. 2 § BrB som stadgar att ingen får dömas till flera 

påföljder för samma brott. Företagsbot är utformad som en särskild rättsverkan 

av brott och omfattas således inte av bestämmelsen. Som ovan konstaterats har 

företagsboten emellertid många likheter med en straffrättslig påföljd och av den 

anledningen medför det nuvarande systemet en överhängande risk för 

dubbelbestraffningsliknande effekter. Enligt min mening är det därför förståeligt 

varför domstolarna har dömt på sådant sätt som de har gjort. Med hänsyn till 

rättssäkerheten och till att den samlade reaktionen på brottet inte ska bli alltför 

sträng är det ett bättre alternativ att helt efterge företagsboten i de fall då enskild 

näringsidkare även döms till fängelse.  

 

4.4.3 Fängelsestraffets längd  

En fråga som 2012 års fall väcker är hur långt ett fängelsestraff ska vara för att 

räknas som ”ett längre fängelsestraff”. Kan ett fängelsestraff på två månader leda 

till att företagsboten efterges? Eller ett fängelsestraff på åtta månader? Det är 

                                            
210 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 235. 
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möjligt att det är gränsen för presumtionen mot fängelse som åsyftas.211 Att det 

finns en presumtion mot fängelse framgår ur 30 kap. 4 § 1 st. BrB där det stadgas 

att rätten vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som 

talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Denna presumtion kan emellertid 

brytas med beaktande av brottslighetens straffvärde och art, eller om den 

tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Angående brottslighetens 

straffvärde har lagstiftaren uttalat att gränsen för när presumtionen mot fängelse 

bryts är då straffvärdet uppgår till ett år eller mer.212 Därefter vänds pre-

sumtionen, och det föreligger således då en presumtion för fängelse. Det är 

möjligt att det är straffvärden som hamnar över denna gräns och leder till 

fängelse som åsyftas när HD talar om ett ”längre fängelsestraff”. Sett till den 

praxis som finns angående eftergift av företagsbot vid fängelsestraff så har 

fängelsestraffets längd i samtliga fall varit ett år eller längre. I HovR B 3332-11 

var längden på fängelsestraffet exempelvis ett år och tre månader och i HovR B 

5877-11 blev straffet ett års fängelse.  

HD har emellertid att klargöra vad som kan räknas vara ett längre 

fängelsestraff. Det finns i nuläget ingenting som direkt talar emot att ett 

fängelsestraff på exempelvis sex eller åtta månader kan medföra att företagsboten 

efterges. Det borde emellertid, enligt min mening, ske någon sorts stegvis 

sänkning av företagsboten istället för att den vid ett visst straffvärde efterges helt. 

Att den som döms till elva månaders fängelse åläggs företagsbot medan 

företagsboten helt efterges för den som döms till ett års fängelse är inte rimligt. 

Alternativt borde det kanske till och med vara så att varje fängelsestraff medför 

en eftergift av företagsboten. Det är trots allt så att denna typ av problem främst 

blir aktuellt då brott begås av en enskild näringsidkare, och fängelse kanske kan 

ses som en tillräckligt ingripande åtgärd i dessa fall. Ett undantag från denna 

regel skulle kunna vara att i fall då det vore uppenbart orimligt att helt efterge 

företagsboten skulle den istället kunna jämkas till en rimlig nivå.   

                                            
211 Jfr Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 79. 
212 Se prop. 1987/88:120 s. 100. 
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 Sett till företagsbotens syfte är det kanske rimligt att företagsboten alltid, om 

det inte framstår som uppenbart orimligt, efterges när det gäller enskilda 

näringsidkare som även döms till fängelse; företagsboten ämnar förhindra att 

brottslighet sker med en näringsverksamhet som ”täckmantel”. När den enskilde 

näringsidkaren döms till fängelse blir företagsboten en i förhållande till denne 

överflödig reaktion. Ett sådant system skulle gå rakt emot vad som sades i 

förarbetena – att det i första hand är den straffrättsliga påföljden som ska sättas 

ner. Det är ju först när rimliga resultat inte kan uppnås med tillämpning av 29 

kap. 5 § BrB som företagsboten kan efterges med hjälp av 36 kap. 10 § BrB. 

Samtidigt har HD redan börjat tillämpa ett annat synsätt vilket kanske är ett 

tecken på att undantag i vissa situationer är nödvändiga.  

 Avslutningsvis kan någonting nämnas angående förhållandet mellan 

fängelsestraff och företagsbot när det rör sig om fåmansföretag. Ett av problemen 

med tidigare lagstiftning var att fåmansföretag i vissa fall skulle kunna ”tjäna” på 

att någon dömdes för brottet om det ledde till eftergift av företagsboten. Detta 

motverkades emellertid genom lagändringen 2006. I och med att 2012 års fall rör 

en enskild näringsidkare torde rättsläget avseende fåmansföretag inte vara 

förändrat. Problematiken med negativa effekter av sanktionskumulation torde 

emellertid kunna dyka upp även när det rör sig om fåmansföretag. Enligt min 

mening väger risken för dubbelbestraffningsliknande effekter tyngre än risken 

för att fåmansföretag ska klara sig för lindrigt undan och därför är det rimligt att 

domstolen sätter ned företagsboten istället för den straffrättsliga påföljden. 

Företagsboten bör sättas ned i den mån domstolen anser lämpligt för att den 

samlade reaktionen inte ska framstå som oproportionerligt sträng.   

 

4.5 Den nya ordningen – ett steg i rätt eller fel riktning?  

Av analysen ovan framgår att HD genom NJA 2012 s. 826 har ”vänt” på 

ordningen avseende de åtgärder domstolen kan vidta för att den sammanvägda 

reaktionen inte ska bli oproportionerligt sträng. Denna omvända ordning gäller 
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emellertid endast enskilda näringsidkare som både döms till fängelsestraff och 

åläggs företagsbot. Redan innan HD kom med sitt avgörande hade hovrätterna i 

många fall kommit till samma slutsats. Frågan är om den nya omvända 

ordningen är bättre än den som anfördes om i förarbetena, eller vice versa.  

 Det är enligt min mening lite oklart varför lagstiftaren vid lagändringen 2006 

valde att vända på ordningen avseende tillämpningen av 29 kap. 5 § BrB och 30 

kap. 10 § BrB. Visserligen visades i förarbetena på de olyckliga resultat som kan 

uppkomma då fåmansföretag åläggs företagsbot och företagsboten efterges eller 

jämkas i och med att en delägare ådöms straffrättslig påföljd.213 Detta problem 

kvarstår emellertid inte när det rör sig om enskilda näringsidkare. Företagsboten 

är vidare inte avsedd att åläggas enskilda personer, utan näringsidkare.214 Att den 

straffrättsliga påföljden enligt förarbetena ska sättas ner istället för att 

företagsboten jämkas ger därför, enligt min mening, en tämligen skev bild av hur 

fysiska respektive juridiska personers straffansvar ska vägas mot varandra. 

Sanktionen mot den juridiska personen bör inte kunna konkurrera ut sanktionen 

mot den fysiska personen eller vice versa, i och med att deras mål är helt åtskilda. 

När företagsboten får alltför påtagliga konsekvenser för den enskilde fysiska 

personen har sanktionen förlorat fokus från sitt syfte. Den sammanvägda 

reaktionen riskerar i sådana fall att bli allt för ingripande. 

 NJA 2012 s. 826 ger enligt min mening viss vägledning angående vilka 

subjekt som institutet främst riktar sig mot; större företag, snarare än enskilda 

näringsidkare. Domen torde medföra att en enskild näringsidkare som gjort sig 

skyldig till allvarlig brottslighet aldrig kan åläggas företagsbot, trots att samma 

brott i en större verksamhet skulle kunna föranleda en företagsbot på ett mycket 

högt belopp. Mot bakgrund av det ovan anförda gällande företagsbotens syfte 

anser jag att HD:s dom är ett steg i rätt riktning, då den drar en gräns som enligt 

min mening tydligare borde ha dragits i förarbetena – företagsboten ska fungera 

som en sanktion mot näringsidkare och inte mot enskilda individer. 

                                            
213 Prop. 2005/06:59 s. 38 f. 
214 Prop. 1985/86:23 s. 23. 
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Avslutningsvis kan påminnas om att företagsboten är utformad som en 

särskild rättsverkan av brott. Det finns ett syfte med att institutet är utformat på 

det sättet och inte som ytterligare en straffrättslig påföljd. I förarbetena till 1986 

års lagändring konstaterades att om företagsboten utformades som brottspåföljd 

skulle det krävas vittgående ingrepp i den straffrättsliga systematiken i och med 

att sanktionen riktar sig mot juridiska personer.215 Genom att utforma företags-

boten som en särskild rättsverkan kringgick man en omfattande reformering av 

det straffrättsliga systemet. Som jag tidigare nämnt har företagsboten emellertid 

väldigt många likheter med en straffrättslig påföljd. Det är enligt min mening 

inte rimligt att kravet på legalitet och rättssäkerhet ska kunna kringgås bara 

genom att kalla en sanktion för ”särskild rättsverkan”, trots att den i realiteten 

liknar ett straff. Denna lagtekniska lösning riskerar leda till att enskilda personer 

straffas oproportionerligt strängt.  

Med beaktande av vad som har redogjorts för här ovan, menar jag att 

huvudregeln bör vara att företagsbot inte ska åläggas en enskild näringsidkare om 

det uppstår konkurrens med individuellt straffansvar – den sammanvägda 

reaktionen skulle i många fall framstå som allt för ingripande. Skulle det vara 

uppenbart orimligt att helt efterge företagsboten bör den istället jämkas. Det 

viktigaste är att den sammanlagda reaktionen inte framstår som oproportionerligt 

sträng.216 Vidare är företagsboten tänkt att vara riktad mot näringsidkaren, men 

när det gäller enskilda näringsidkare är den fysiska och juridiska personen så 

nära sammanlänkade att företagsboten i princip blir en ytterligare sanktion mot 

den enskilde.217 Jag anser därför att HD i NJA 2012 s. 826 kom till rätt slutsats 

när den beslutade att efterge företagsboten, trots att lagändringen medförde ett 

omvänt förfaringssätt. Den ordning som gällde innan lagändringen, att negativa 

effekter av sanktionskumulation beaktas genom nedsättning av företagsboten, 

framstår enligt min mening som lämpligare och bör tillämpas när företagsbot 

vägs mot individuellt straffansvar.  

                                            
215 A.a. s. 19. 
216 Jfr Friberg, Företagsbot och individuellt straffansvar, s. 78. 
217 Jfr a.a. s. 64. 
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5. Avslutning 
 

5.1 Sammanfattning 

I detta arbete har institutet företagsbot behandlats. Fokus har legat på tiden efter 

2006 då bestämmelserna avseende företagsbot reformerades. I kapitel 3 utreddes, 

med praxis som utgångspunkt, vilka faktorer som står i centrum när beloppet på 

företagsboten bestäms. Kapitel 4 behandlade bestämmande av företagsbot i 

situationen då en enskild näringsidkare åläggs företagsbot samtidigt som att 

denne även döms till straffrättslig påföljd – så kallad sanktionskumulation. Lagen 

stadgar att sanktionskumulation ska beaktas genom 29 kap. 5 § BrB i första hand, 

medan HD fastslagit att företagsboten i sådana situationer ska jämkas eller sättas 

ned – i vart fall när den enskilde döms till ett långt fängelsestraff.218  

Angående bestämmandet av företagsbot låg fokus på praxis rörande 

arbetsmiljöbrott och bokföringsbrott. 219  Analysen visade på väldigt spretiga 

resultat. Vid arbetsmiljöbrott tenderar domstolarna att använda sig av schabloner, 

medan bedömningarna vid bokföringsbrott är mer individuellt inriktade.220 Enligt 

min mening är det lämpligare att företagsbot bestäms genom individuellt 

inriktade bedömningar även om schabloner kan användas som utgångspunkt.221 

Användandet av schabloner kan leda till en allt för stelbent rättstillämpning och 

till att den uppkomna skadan blir det enda som ligger till grund för 

bestämmandet av företagsbot. Även om den faktiskt uppkomna skadan är och bör 

vara central är det enligt min mening viktigt att även andra faktorer vägs in i 

bedömningen. 

                                            
218 Se vidare avsnitt 4.3.2.1. 
219 Angående avgränsning, se vidare avsnitt 1.3.  
220 Se vidare avsnitt 3.4.2.3 och 3.4.3.2. 
221 Se vidare avsnitt 3.5.2. 
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Vidare har analysen visat att domstolarna synes lägga större vikt vid skadans 

art än vid brottets straffskala.222 Offerrelaterade skador tenderar leda till högre 

företagsböter än skador utan identifierbart offer trots att straffskalorna för de 

bakomliggande brotten talar för det omvända. Detta är enligt min mening en 

rimlig inriktning. Brottets straffskala bör kunna ge viss vägledning avseende 

brottets allvarlighetsgrad men bör inte binda domstolarna till nackdel för den 

individuella bedömningen.  

Brottslighetens omfattning och förhållande till verksamheten bör också spela 

in i bedömningen. I den praxis som analyserats inom ramen för detta arbete har 

dessa faktorer inte haft någon central betydelse vid bestämmandet av företagsbot. 

I och med att företagsboten enligt förarbetena sägs innefatta ett betydande mått 

klander är det enligt min mening rimligt att botens storlek påverkas av hur 

klandervärd företagets ledning är.223 

Sammanfattningsvis kan sägas att med utgångspunkt i de faktorer som enligt 

nuvarande lagstiftning ska vara vägledande vid bestämmande av företagsbot bör 

skadan, faran och förhållandet till verksamheten vara centrala. Bedömningarna 

bör främst vara individuellt inriktade och inte schablonbaserade. Om institutet 

reformeras ännu en gång är det min uppfattning att även företagets storlek bör bli 

en avgörande faktor. Företagsboten är menad att fungera som ett incitament till 

minskat risktagande och för att boten ska få den tänkta effekten krävs att den 

sätts till ett sådant belopp att den blir effektiv i varje enskilt fall.224  

När det gäller bestämmandet av företagsbot vid sanktionskumulation står det 

enligt min mening klart att den ordning avseende nedsättning av straffrättslig 

påföljd kontra jämkning av företagsbot som HD fastslagit är lämpligare än den 

ordning som förarbetena stadgar.225 Den straffrättsliga påföljden bör således vara 

den primära sanktionen när företagsbot åläggs enskild näringsidkare. Enligt min 

åsikt är det tveksamt om företagsbot över huvud taget bör åläggas en enskild 

näringsidkare som döms till fängelse. Sanktionen har många likheter med en 
                                            
222 Se vidare avsnitt 3.5.3. 
223 Se vidare avsnitt 3.3.4. 
224 Se vidare avsnitt 3.5.4.  
225 Se vidare avsnitt 4.5.  
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straffrättslig påföljd, vilket leder till att risken för dubbelbestraffningsliknande 

effekter blir överhängande.226 Vidare anser jag att företagsbotens syfte går om 

intet om en enskild näringsidkare samtidigt döms till en ingripande straffrättslig 

påföljd. Sanktionen framstår i sådana situationer som överflödig.227  

 

5.2 Avslutande synpunkter  

Företagsbot åläggs näringsverksamheter i mycket större utsträckning idag än före 

lagändringen – både genom strafföreläggande och genom domar.228 I detta arbete 

har emellertid visats på ett antal brister i företagsbotens nuvarande utformning. 

Dessa problem har behandlats närmare under kapitel 3 och 4, och en upprepning 

av diskussionen är här inte nödvändig.  

Avslutningsvis kan nämnas att lagändringen avseende bestämmelserna om 

företagsbot var ett steg i rätt riktning. Reglerna blev långt mycket effektivare än 

tidigare och företagsbot har kunnat åläggas näringsidkare även för mindre 

allvarlig brottslighet. Samtidigt bör lagstiftaren fundera över vilken karaktär 

sanktionen ska ha. Som framgått i diskussionen under kapitel 4 har företagsboten 

många likheter med en straffrättslig påföljd, och även om de dubbel-

bestraffningsliknande effekterna främst uppkommer då enskild näringsidkare 

åläggs företagsbot så leder företagsbotens utformning till oklarheter även i andra 

situationer – främst ur en teoretisk synvinkel. Det jag åsyftar med detta är främst 

det faktum att företagsboten innefattar ett betydande mått klander. Att 

företagsboten går under beteckningen ”särskild rättsverkan av brott” är till viss 

del missvisande, och lagstiftaren bör se över utformningen av institutet för att 

rättssäkerheten inte ska sättas ur spel.  

 

 

                                            
226 Se vidare avsnitt 4.4.2. 
227 Se vidare avsnitt 4.4.3. 
228 Se vidare avsnitt 3.4.2.2 och 3.4.3.1.   
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