
Juridiska institutionen  

Vårterminen 2014 

  

 

Examensarbete i straffrätt, 

30 högskolepoäng 

 

 

Korruption i Sverige och den nya 

mutbrottslagstiftningen 
 

 

Författare: Christer Nylander 

Handledare: Professor Magnus Ulväng



 2 

Förkortningar 

 

BrB   Brottsbalk (1962:700) 

Näringslivskoden Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i 

näringslivet 

IMM  Institutet mot mutor 

TI  Transparency International 

HD   Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

RiR  Riksrevisionen 

FN Förenta Nationerna 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling 

JustR Justitieråd 

GRECO Gruppen av stater mot korruption inom EU 

MFL Marknadsföringslagen 

  



 3 

Innehåll 
1.	   INLEDNING ...................................................................................................................... 5	  

1.1	   BAKGRUND ....................................................................................................................... 5	  
1.2 	   KORRUPTIONENS SKADEVERKNINGAR I SAMHÄLLET .................................................. 6	  
1.3	   SYFTE & FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................ 8	  
1.4 	   AVGRÄNSNING ................................................................................................................. 8	  
1.5	   METOD .............................................................................................................................. 8	  

2. 	   DEN SVENSKA KORRUPTIONSLAGSTIFTNINGEN – EN KRONOLOGISK 

TILLBAKABLICK .................................................................................................................. 9	  

2.1	   INLEDNING ........................................................................................................................ 9	  
2.2	   REGLERING AV OFFENTLIG- OCH PRIVAT SEKTOR FÖRE BROTTSBALKENS 

INFÖRANDE ....................................................................................................................... 9	  
2.3 	   SKAPANDET AV BROTTSBALKEN .................................................................................. 12	  
2.3.1 LAGREFORM ÅR 1977 ...................................................................................................... 13	  
2.3.1.1	   Lagtext efter lagreformen år 1977 ............................................................................. 14	  
2.3.2 	  KRITIK OCH INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN ................................................................ 14	  
2.4 	   VÄGEN TILL 2012 ÅRS REFORM ................................................................................... 15	  
2.4.1 	  LAGÄNDRINGENS SYFTE OCH SKYDDSINTRESSE ............................................................ 16	  

3.	   GÄLLANDE RÄTT ........................................................................................................ 17	  

3.1 	   INLEDNING ..................................................................................................................... 17	  
3.2	   ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR SVENSK STRAFFRÄTT ........................................ 17	  
3.2.1 	  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRAFFANSVAR ...................................................................... 17	  
3.2.2	    UPPSÅT & OAKTSAMHET ............................................................................................... 18	  
3.2.2.1	   Avsiktsuppsåt ............................................................................................................ 18	  
3.2.2.2	   Insiktsuppsåt .............................................................................................................. 19	  
3.2.2.3	   Likgiltighetsuppsåt .................................................................................................... 19	  
3.2.2.4	   Medveten oaktsamhet ................................................................................................ 20	  
3.2.3	    SVENSK LAGS TILLÄMPLIGHET ...................................................................................... 20	  
3.2.4	    ANSVAR FÖR JURIDISKA PERSONER ............................................................................... 21	  
3.2.5	    ÅTALSREGLER ............................................................................................................... 22	  
3.3 	   DEN NYA LAGTEXTEN ................................................................................................... 22	  
3.3.1	    INLEDNING ..................................................................................................................... 22	  
3.3.2 	  TAGANDE AV MUTA OCH GIVANDE AV MUTA ................................................................ 23	  



 4 

3.3.3 	  GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA ........................... 25	  
3.3.4	     HANDEL MED INFLYTANDE ........................................................................................... 26	  
3.3.5	     VÅRDSLÖS FINANSIERING AV MUTBROTT .................................................................... 28	  

4 	   OTILLBÖRLIG FÖRMÅN ........................................................................................... 31	  

4.1 	   INLEDNING ..................................................................................................................... 31	  
4.2 	   MUTAN ........................................................................................................................... 31	  
4.3 	   VAD INNEBÄR OTILLBÖRLIGHET ................................................................................. 33	  
4.3.1 	  BAKGRUND ..................................................................................................................... 33	  
4.3.2 	  UPPDRAGS- ELLER ARBETSGIVARENS SAMTYCKE ......................................................... 35	  
4.3.3 FÖRMÅNENS EKONOMISKA VÄRDE .................................................................................. 36	  
4.3.4 BETYDELSEN AV MOTTAGARENS TJÄNST, UPPDRAG ELLER ANSTÄLLNING .................... 39	  
4.3.4.1	   Offentlig sektor ......................................................................................................... 39	  
4.3.4.2	   Privat sektor .............................................................................................................. 41	  
4.3.5 	  BETYDELSEN AV EN PERSONLIG RELATION MELLAN GIVARE OCH MOTTAGARE ........... 41	  
4.3.6   ÖPPENHET ...................................................................................................................... 43	  
4.4	   TANKAR OCH REFLEKTIONER KRING REKVISITET OTILLBÖRLIG FÖRMÅN .............. 44	  

5. 	   DEN UTÖKADE PERSONKRETSEN ........................................................................ 45	  

5.1	   HANDEL MED INFLYTANDE ........................................................................................... 45	  
5.1.1	    BAKGRUND .................................................................................................................... 45	  
5.1.2	     RELATIONEN TILL GIVANDE OCH TAGANDE AV MUTA ................................................. 46	  
5.1.3	     NÄRSTÅENDE TILL EN BESLUTSFATTARE ..................................................................... 47	  
5.1.4     EUROPARÅDETS OCH FN:S BESTÄMMELSER ................................................................ 48	  
5.2	   VÅRDSLÖS FINANSIERING AV MUTBROTT .................................................................... 49	  

6. 	   ANALYS ......................................................................................................................... 50	  

6.1 	   UTGÅNGSPUNKTER ....................................................................................................... 50	  
6.2	   GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ................................................................................... 51	  
6.3	   NYKRIMINALISERINGEN ................................................................................................ 52	  
6.4 AVSLUTNING ...................................................................................................................... 52	  

7. KÄLLFÖRTECKNING: ................................................................................................... 54	  

 

  



 5 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

När korruption och mutor diskuteras är det ofta i samband med en diskussion om 

organiserad brottslighet, och tankarna förs snabbt till länder långt bort såsom Mexiko, 

Colombia, Brasilien eller till de geografiskt mer närliggande länderna Italien, 

Grekland och Turkiet. Dessa länder är långt ifrån de värsta utan snarare ett urval av 

länder som alla har större problem än Sverige med just korruption inom offentlig 

sektor1. 

Hos den svenska allmänheten kan därför problemen med korruption tyckas 

avlägsna då Sverige, i stor utsträckning, är ett land som ännu ej drabbats så hårt av 

organiserad brottslig som de ovan angivna. Men vad innebär egentligen korruption? 

Är det ett begrepp som gemene man bör förknippa med organiserad brottslighet eller 

har det en vidare betydelse och större inverkan på det svenska samhället än vad någon 

vid första anblick kan tro?  

Ordet korruption är i sig mångtydigt och kan syfta till vitt skilda förfaranden av 

både omoraliskt slag och straffbart beteende. Två enkla exempel kan vara att någon 

genom “svågerpolitik” gynnar släktingar eller vänner i bostadsköer eller att någon ber 

en polis att ”titta åt andra hållet” för en mindre summa pengar vid en 

nykterhetskontroll.2  Med hänsyn till att begreppet är mångtydigt kan det vara svårt att 

sammanfatta dess betydelse i en enkel mening men, som generell slutsats, kan sägas 

att någon missbrukar ett visst förtroendeuppdrag till följd av någon form av ersättning 

(muta).  Korruption kan därför sägas vara ”ett medel att otillbörligen inverka på 

besluts- och handlingsprocesser i samhället”3.  

Med detta i bakhuvudet kan man fråga sig hur det egentligen ligger till med 

korruptionen i Sverige. Ser man till internationella jämförelser, och då framförallt den 

som utförs av Transparancy International (TI), så ligger Sverige väldigt bra till. 

Utifrån den rapport som publicerades 2012 framgår att Sverige ligger på fjärde plats i 
                                                
1 Offentlig sektor används som samlingsnamn för statlig och kommunal sektor. 
2 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s 13. 
3 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s 17. 
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världsrankningen i deras Corruption Perceptions Index (CPI) som inkluderar 

sammanlagt 174 länder.4  Undersökningen mäter nivåer av korruption inom varje 

enskilt lands offentliga sektor och således bör slutsatsen kunna dras att vi i Sverige, 

sett till omvärlden, ligger i framkanten av arbetet mot korruption.  

Om rapporten från TI 2012 tas som utgångspunkt för hur det ser ut i dagens 

Svenska samhälle verkar korruption inte vara ett speciellt stort problem. Men är det 

fallet i verkligheten? Är vi i Sverige skyddade från den korruption som existerar i 

stora delar av vår omvärld? Är vi ett föregångsland utan märkbara problem? 

Vid en enkel granskning av nyhetsrapporteringen under 2000-talet och framåt så 

verkar den uppmålade bilden av Sverige som föregångsland emellertid få sig ett par 

törnar. Ett exempel är den muthärva som upptäcktes vid Telia Sonera i samband med 

deras affärskontakter med den Uzbekiska staten under december 2007.5 Ett annat 

exempel värt att nämna är den mutskandal som upptäcktes i Göteborg av SVT:s 

uppdrag granskning 2010, där tjänstemän på Göteborgs kommun och Göteborgs 

Energi mottagit tjänster och bonusar från lokala entreprenörer till följd av beställda 

arbeten.6 Som ytterligare exempel kan omnämnas den mutskandal som omfattat Saab 

i dess försök att sälja Jas 39 Gripen till Tjeckien 2007, samt mutskandalen som 

omfattat bygget av Friends Arena i Solna 2011.7 8 

 

1.2  Korruptionens skadeverkningar i samhället 
 

De ovan beskrivna fallen är dessvärre bara axplock från de senaste 10 årens 

nyhetsrapporteringar och det framgår att även vi i Sverige har - och har haft- problem 

med mutor och korruption inom offentlig förvaltning och mellan privata 

näringsidkare. Vid en granskning av statistik från Riksenheten mot korruption 

framgår att mellan år 2003 och år 2011 finns 684 avslutade ärenden och 1 248 

påstådda gärningspersoner. Detta är emellertid bara en bild av den synliga 

                                                
4 Transparancy International, Annual report 2012 
5 Dagens Nyheter, Misstankar om mutor står fast, Pia Gripenberg, 2013-02-05  
6 Sveriges Radio, Fler inblandade i muthärvan i Göteborg, Lisa Sofia Larsson, Ekot Göteborg 
7 Dagens Nyheter, Saab frångick egen policy mot mutor i Jas-affären, Carina Lundberg 2007-03-22 
8 Dagens Industri, Sex delgivna för mutbrott i arenabygget, Tidningarnas telegrambyrå 2011-03-18 



 7 

korruptionen i Sverige, dvs. det som upptäcks och anmäls.9  Det som vidare gör 

korruption till ett samhällsproblem är att dess skadeverkningar drabbar flera olika 

segment av samhället.  

På myndighetsnivå kan den som mottar en muta göra sig skyldig till tjänstefel 

som direkt eller indirekt går ut över enskilda medborgare. Ser man på problemet ur ett 

större perspektiv så riskerar korruption att göra myndighetsverksamhet ineffektiv, 

långsam och dyrbar. En första muta leder ofta till en upprepning vilket i sin tur 

urholkar allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet och den offentliga 

sektorn. Ser man till den privata sektorn innebär en acceptans av korruption lätt till en 

snedfördriven konkurrenssituation mellan företag som söker samma kontrakt från en 

tredje part.10 I betänkandet mutbrott11 förklaras att: 

 
”i länder som plågas av korruption går effektiva och livsdugliga företag under i konkurrensen 

med korrupta företag som använder mutor när de gör affärer. Ännu allvarligare är det när 

korruptionen tränger in i förvaltningen och påverkar den att agera i strid med regeringsformens krav 

på att den i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.12 

 

Att korruption och mutor utgör ett allvarligt hot mot den Svenska välfärdsstaten och 

mot den fria marknaden är ett faktum som inte kan förbises. Detta har även 

uppmärksammats av regeringen, som under 2009 tillsatte en utredning om mutor13 

som sedermera utvecklades till betänkandet Mutbrott14. Betänkandet resulterade i sin 

tur till en lagändring 201215 där samtliga korruptionsbestämmelser samlats under 

samma kapitel i BrB, 10 kap 5a-5e §.16 En annan åtgärd som vidtagits är att det sedan 

2003 inom Åklagarmyndigheten finns en nationell funktion för bekämpning av 

korruptionsbrott, Riksenheten mot korruption.17 

                                                
9 Brå rapport 2013:15 s. 7. 
10 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 17 ff.  
11 SOU 2010:38. 
12 SOU 2010:38 s. 222. 
13 Ju 2009:05 
14 SOU 2010:38 
15 SFS 2012:301 
16 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 22. 
17 Brå rapport 2013:15 s. 5. 
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Den nya lagstiftningen har, bortsett från bestämmelsernas omplacering, inneburit 

att det straffbara området utökats till att gälla tre nya gärningstyper. Vid tagande av 

muta, som regleras i 10 kap 5 a §, har personkretsen utökats till att nu även omfatta 

deltagare och funktionärer i en tävling som är föremål för allmänt anordnad 

vadhållning. I 10 kap 5 d § har det nya brottet handel med inflytande reglerats och i 

10 kap 5 e§ har en bestämmelse rörande vårdslös finansiering av mutbrott skapats.18 

Något som emellertid inte justerats i samband med lagändringen är det bärande 

rekvisitet om otillbörlighet som alltjämt förblir svårtolkat. 

 

1.3 Syfte & frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för den nya korruptionslagstiftningen, hur de nya 

bestämmelserna ska tolkas, och i vilken utsträckning den utökade personkretsen 

kommer leda till ett mer effektivt arbete mot korruption i Sverige. Då syftet är att 

redogöra för den nya korruptionslagstiftningen kommer även en historisk tillbakablick 

över tidigare svenskt lagstiftningsarbete att presenteras. Vidare avser uppsatsen att 

redogöra det omdebatterade rekvisitet otillbörlig förmån i ett försök att finna klarhet i 

det som tidigare ansetts vara en juridisk gråzon. 

 

1.4  Avgränsning 
 

Inom ramen för denna uppsats avser jag att utreda hur de nya 

mutbrottsbestämmelserna ska tolkas och i vilken utsträckning det går att finna en 

definition för rekvisitet otillbörlig. Framställningen kommer däremot ej att närmare 

diskutera den utökade personkretsen i 10 kap 5 a § med hänsyn till avsaknad av 

relevant praxis på området. Vidare kommer framställningen ej att beröra frågor som 

om påföljd eller de bestämmelser om mutbrott som återfinns i MFL.  

 

1.5 Metod 
 
                                                
18 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 22. 
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Valet av metod för denna uppsats har varit en klassisk rättsdogmatisk metod. Under 

skrivandet av denna uppsats har jag studerat förarbeten, motiv, rättspraxis, doktrin 

och myndighetsskrivelser för att underlätta i tolkning och analys av nu gällande rätt. 

Uppsatsen presenterar en genomgång de lege lata och avslutas med en diskussion 

kring de lege ferenda. 

2.  Den svenska korruptionslagstiftningen – en 

kronologisk tillbakablick 

2.1 Inledning 
 

Då uppsatsen avser att redogöra för den nya korruptionslagstiftningen och skälen som 

låg till grund för lagändringen är det nödvändigt att se hur tidigare lagstiftning på 

området växt fram sedan tiden för landskapslagarna.  Avsnittet kommer visa hur 

lagstiftningen gått från att beröra enbart ämbetsmän till att sedermera beröra den 

privata sektorn samt syftet lagändringen år 2012. 

2.2 Reglering av offentlig- och privat sektor före brottsbalkens 

införande 
 

De korrupta förfaranden som vi brottas med i dagens industrialiserade samhälle är 

inte någon ny företeelse i sig. Det civiliserade samhällets problem med korruption kan 

sägas sträcka sig tillbaka ända till romarriket, om inte längre. Det är nämligen från 

latinets Corrumpere – som betyder fördärva, vanära, besticka, muta, förleda - som 

ordet korruption härstammar.19  

Om fokus flyttas till Sverige så har korruptionsbrott inom offentlig sektor varit 

kriminaliserade sedan lång tid tillbaka. De tidigaste formerna av reglering återfinns i 

medeltidens landskapslagar där straffansvar fanns för domare och, i vissa 

sammanhang, även för fogdar och länsmän. 20  Genom 1734 års lagreform gällde 

                                                
19 Leijonhufvud, M, Korruption – ett svenskt problem?, JT 1996-97, s. 942. 
20 SOU 2010:38 Mutbrott, s. 45. 
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ansvaret för korruptionsbrott bara domare och landshövdingar som tog emot mutor.21 

Vid denna tidpunkt var alltså personkretsen som kunde dömas till ansvar för 

korruptionsbrott synnerligen begränsad. Den kom emellertid att utökas allt eftersom. 

Enligt 1864 års strafflag upptogs i 25 kap 5-7 § tre nya bestämmelser som 

utsträckte mutansvaret till att gälla mutor och andra förmåner som ämbetsmän tog 

emot eller betingade sig. Ur dessa tre bestämmelser framgår bland annat att en 

ämbetsman som tagit eller betingat sig av en muta för att främja orätt i sitt ämbete 

riskerade att straffas med böter eller i värsta fall med uppsägning av sitt uppdrag. 

Lagen kom sedermera att utvecklas ytterligare till att inbegripa dels straff för 

bestickning för den som till ämbetsman utlovade eller erbjöd muta dels att den som 

blivit avsatt på livstid också kunde dömas till fängelsestraff.22 Personkretsen av 

ansvarssubjekt var dock fortfarande begränsad. Även om lagen talar om ämbetsmän, 

så är det de högre befattningshavarna som avses. 23 

 
 5 § Har embetsman tagit eller betingat sig muta, för att i ämbetet orätt främja; warde, ändå att ingen 

skada skedde, avsatt och förklarad owärdig att i rikets tjenst widare nyttjas. Tager eller betingar han 

sig eljest för sin embetsåtgärd någon belöning eller sportel, dertil han ej berättigad är; straffas med 

mistning av embete på wiss tid eller böter: äro omständigheterna synnerligen förswårande; må till 

avsättning dömas. 

 

6§ Embetsman, som, för egen winning, sjelf eller genom annan, intalar eller förleder rikets innewånare 

till sammanskott, utgift, kostnad eller arbete, dömes till avsättning, mistning av embete på wiss tid eller 

böter. Tager han sådant emot, då det såsom af fri wilja bjudes; ware straffet böter. 

 

7 § Muta eller annat, som embetsman, den der efter 5 eller 6 § straffas, olofligen tagit, tillfalle kronan. 

 

Strafflagen från år 1864 inriktades sig på den offentliga sektorn. Först år1919 infördes 

bestämmelser om mutbrott och bestickning inom privat sektor genom lag (1919:446) 

med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens.24 Bestämmelser för den privata 

sektorn reglerades således i en separat lag istället för att ändra den rådande 

strafflagen. Lagen innehöll ansvarsregler för bestickning. En muta ansågs enligt lagen 

                                                
21 Cars, T, s. 21. 
22 SOU 2010:38 s. 45. 
23 Cars, T, s. 21. 
24 SOU 2010:38 s. 46. 
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föreligga om någon lämnade, utlovade eller erbjöd gåva eller annan förmån till en 

arbetstagare för att påverka dennes handlande. Ansvarsreglerna gällde bara då gåva 

eller förmån utlovades till vissa anställda inom näringsverksamhet. 25 Personkretsen 

blev därigenom restriktiv. Vidare blev det enligt lagen möjligt att straffa den passive 

parten, dvs. den som tog emot, lät åt sig utlova eller begärde annan gåva eller förmån. 

Straffbestämmelserna i 1919 års lag överfördes sedermera oförändrade till lag 

(1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. 

Nästa förändring av lagstiftningen för den offentliga sektorn skedde år 1941 då 

straffbestämmelsen om muta och otillbörlig belöning förändrades i strafflagen. Under 

andra världskriget kom nämligen värnpliktiga och andra tillfälligt anställda att sköta 

upphandling inom försvaret.26 De tidigare straffbestämmelserna kom att lämpa sig 

mindre väl under denna tid av två huvudsakliga anledningar. För det första så påtalade 

den så kallade Krisrevisionen 27  att en förmån som lämnades vid en serie 

upphandlingar kom att bedömas som en efterföljande belöning snarare än en åtgärd 

avsedd att främja en framtida orätt, vilket i sin tur enligt den då gällande 

lagstiftningen, skulle bedömas enligt den lindrigare bestämmelsen om otillbörlig 

belöning. Ytterligare ett problem med den dåvarande lagstiftningen var kravet på 

direkt uppsåt, vilket sällan gick att påvisa. Det handlade snarare om olämpligt 

handlande än uppsåt att främja orätt. För det andra så konstaterades att risken för 

avsättning från tjänst inte var en verksam påföljd för någon som var tillfälligt 

anställd.28 Dessa omständigheter fick följden att 26 kap 5 § strafflagen ändrades och 

fick följande lydelse: 

 
Ämbetsman, som för sin ämbetsutövning mottager, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan 

otillbörlig belöning, dömes till avsättning eller till sådant straff jämte fängelse eller straffbarhet i högst 

två år. Äro omständigheterna mildrande, må till mistning av ämbete på viss tid eller böter utdömas. 

Den som till ämbetsman lämnar, utlovar eller erbjuder sådan belöning, dömes till fängelse eller 

straffarbete i högst två eller, där omständigheterna äro mildrande, till böter.29 
                                                
25 Se SOU 2010:38 s. 46 där det framhålls enskilda uppdragstagare och dricks till tjänstefolk hölls 

utanför lagstiftningen. Som skäl angavs att lagstiftaren inte ville kränka de privata hushållen utan 

istället rikta fokus mot företag och stiftelser som bedrev näringsverksamhet. 
26 NJA II 1941 s. 484. 
27 Statens krisrevision, se NJA II 1941 s. 483. 
28 SOU 2010:38 s. 47. 
29 NJA II 1941 s. 489. 
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Det mest anmärkningsvärda med lagändringen var att rekvisitet otillbörlig infördes i 

lagtexten. I lagens förarbete nämns att just kravet på att belöningen skall vara 

otillbörlig inte i sig utgjorde någon skillnad mot tidigare gällande rätt, men att vad 

som anses tillbörligt och vad som anses otillbörligt inte generellt kan bestämmas utan 

överlämnas till praxis att bedöma i enlighet med sund ordning.30 Att tolka begreppet 

och avgöra vad som i sig utgör en otillbörlig förmån eller belöning har med tiden visat 

sig väldigt svårt och i avsaknad av en tydlig gränsdragning har en ”gråzon” uppstått. 

Det är emellertid något som kommer diskuteras längre fram i framställningen.31 

 Den sista förändringen av korruptionslagstiftningen före Brottsbalkens skedde 

1944 i och med att straffrättskommitténs förslag (SOU 1944:69) genomförts. 

Ikraftträdande bestämmelser om bestickning överfördes till 10 kap. om brott mot 

allmän verksamhet medan passiv bestickning omvandlades till tagande av muta och 

förblev i 25 kap. om ämbetsbrott.32 

2.3  Skapandet av brottsbalken 
 

År 1962 flyttades bestämmelserna om tagande av muta och bestickning över från den 

tidigare strafflagen till den nya brottsbalken33 och placerades i 17 kap. 7 § och 20 kap. 

2 §.  Förändringen innebar emellertid inte någon större ändring av den då rådande 

lagtexten. Viss diskussion förekom om att byta ut ordet belöning mot förmån, men på 

inrådan av lagrådet gjordes aldrig någon sådan förändring. En annan fråga som 

diskuterades i under riksdagsbehandlingen var om det straffbara området borde utökas 

till att gälla personer inom kommersiell idrott. Frågan om sådan reglering ifrågasattes 

dock av första lagutskottet. Lagutskottet ansåg det som osannolikt att någon i 

förhoppning om vinst skulle försöka påverka deltagare i tävlingar med belöningar. 

Som stöd för denna uppfattning hänvisade lagutskottet främst till den form av 

självreglering som förekom hos de aktörer som vid tiden sysslade med vadhållning.34 

Argumentationen och avvägningen som lagutskottet förde kan givetvis kritiseras 

                                                
30 NJA II 1941 s. 487. 
31 Se avsnitt 4. 
32 SOU 2010:38 s. 48. 
33 Brottsbalk (1962:700) 
34 SOU 2010:38 s. 49. 
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utifrån den reglering som nu gäller. Dock får det ställningstagandet ses mot bakgrund 

av att möjligheten för vadhållning i dagens samhälle inte är jämförbar med situation 

som rådde år 1962.  

År 1966 tillkallade chefen för justitiedepartementet fem sakkunniga att bilda 

ämbetsansvarskommittén för utredning av frågan om ämbetsansvar och disciplinärt 

ansvar i offentlig tjänst. Kommitténs syfte, efter tilläggsdirektiv, var att utreda 

införandet av allmänna regler om straff för bestickning och tagande av muta avsedda 

för både offentlig- och privat sektor. 35  Kommitténs arbete utmynnade i 

slutbetänkandet Ämbetsansvaret II36 vilket i sin tur ledde till betänkandet Mut- och 

bestickningsansvaret37. Betänkandet Mut- och bestickningsansvaret låg sedermera till 

grund för lagändringen som skedde år 1977. 

2.3.1 Lagreform år 1977 
 

De sista stora förändringarna av korruptionslagstiftningen före 2012 års reform kom 

under den senare hälften av 1970-talet. År 1976 avskaffades det så kallade 

ämbetsmannaansvaret. Med tidigare lagstiftning var det de högre befattningshavarna 

inom statlig och kommunal förvaltning, de högre tjänstemännen, som omfattades av 

straffbestämmelserna. När ämbetsmannaansvaret avskaffades utsträcktes 

straffbestämmelserna om mutbrott till att omfatta samtliga arbets-och uppdragstagare 

inom stat och kommun. Den andra omvälvningen under senare hälften av 1970-talet 

inträffade år 1977. Då införlivades gemensamma regler i brottsbalken för mutor och 

bestickning för privat- och offentlig sektor. 38  I samband med denna ändring 

upphävdes bestämmelserna om bestickning och mutbrott i 1931 års lag om illojal 

konkurrens. Resultatet av 1977 års förändring var att alla anställda inom offentlig och 

privat sektor omfattades av BrB:s bestämmelser om bestickning och mutbrott.  

Bakgrunden till denna reform var bland annat att det allmänna i ökad omfattning 

kommit att inrikta sin verksamhet på andra uppgifter än ren myndighetsutövning.39 

Framförallt sådana uppgifter som sedan tidigare fullgjorts av den privata sektorn. 
                                                
35 SOU 1972:1 s. 4. 
36 SOU 1972:1 
37 SOU 1974:37 
38 Lag 1977:103 
39 Prop 1975/1976:176 s. 30. 
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Tankarna förs främst till offentligägda företag såsom Telia, Vattenfall, Samhall som 

utförde samma näringsdrivande verksamhet som andra privata bolag. Parallellt med 

utvecklingen inom offentlig sektor hade den privata sektorn fått en mer 

myndighetsbetonad verksamhet vilket minskat valfriheten för den enskilde individen. 

Här förs tankarna främst till bank- och försäkringsbranschen. 40 

2.3.1.1 Lagtext efter lagreformen år 1977 

 

Bestämmelsen för den aktiva delen av korruptionsbrott, dvs. då någon lämnar en 

muta, förblev i 17 kap 7 § BrB. Den passiva delen av korruptionsbrott, dvs. då någon 

tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning, förblev i 20 kap 2 § BrB.  

 
7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för 

denne själv eller för annan, muta eller otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestickning 

till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst 

sex år. 

2 § Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller 

annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två 

år. Detsamma skall gälla om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter 

det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

 

I 20 kap 2 § 2 st. görs en uppräkning av den personkrets som skall jämställas med 

arbetstagare i 1 st. och är den del av 1977 års lagstiftning som genomgått 

förändringar. Bland denna personkrets kan nämnas ledamot av styrelse, verk, nämnd, 

kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten samt på den som på grund 

av förtroendeställning fått till uppgift att sköta en rättslig eller ekonomisk 

angelägenhet. 

2.3.2  Kritik och internationella åtaganden 
 

Sedan skapandet av 1977 års lagstiftning har regleringen av mutbrotten fått utstå 

varierande kritik. Kritiken som framfördes mot då gällande bestämmelser tog sikte 

dels på regleringens innehåll dels på dess semantiska och systematiska art. I fråga om 

dess systematik gjordes gällande att tagande och givande av muta borde vara reglerat i 
                                                
40 Cars, T, s. 21 ff. 
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samma kapitel i BrB. Angående dess semantik anfördes att begreppet bestickning var 

svårförståeligt för allmänheten och således borde utmönstras. Kritiken mot 

regleringens innehåll riktade sig mot att lagstiftningen var otydlig och att det således 

var svårt att utläsa av lagtexten vad som var tillåtet och vad som var otillåtet. Just 

svårigheten att utläsa vad som var tillåtet och otillåtet hänfördes till det abstrakta 

rekvisitet otillbörlig. Vidare anfördes att den personkrets som omfattas av 

mutansvaret inte bör bestämmas utifrån arbetstagarbegreppet och den uppräkning av 

uppdragstagare som återfanns i 20 kap. 2 § 2 st. utan istället skulle förankras i en 

legaldefinition som sätter mottagarens tjänst, uppdrag eller ställning i centrum. 

Dessutom efterlystes ett tydligare klargörande av vilka intressen 

mutbrottslagstiftningen avser att skydda.41 

På internationell nivå ökades intresset för global korruptionsbekämpning. Sverige 

har sedan 1977 års lagstiftning tillträtt ett flertal internationella instrument, som 

exempel FN:s konvention mot korruption42, OECD:s konvention om bekämpande av 

bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden 

samt Europarådets straffrättsliga och civilrättsliga konventioner mot korruption43.  Av 

artikel 12 i Europarådets straffrättsliga konvention om korruption framgår att staterna 

ska kriminalisera handel med inflytande, vilket Sverige länge reserverade sig emot.44 

Det övervakningsorgan som utvärderar staternas efterlevnad av 

Europarådskonventionen mot korruption – GRECO – har sedan Sveriges reservation 

rekommenderat en omprövning. 

2.4  Vägen till 2012 års reform 
 

Med hänsyn till den kritik som framförts och samlats i Dir. 2009:15 samt Sveriges 

internationella åtaganden med där tillhörande kritik från GRECO för att Sverige inte 

implementerat en bestämmelse om handel med inflytande tillsattes år 2009 en 

utredning som utmynnade i betänkandet Mutbrott45. Uppdraget för utredningen bestod 

huvudsakligen av tre delar med syftet att åstadkomma en modern, ändamålsenlig och 
                                                
41 Dir. 2009:15 s. 3. 
42 Se Prop. 2006/07:74 
43 Se Prop. 2003/04:70 
44 Dir. 2009:15 s. 4 ff. 
45 SOU 2010:38 
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lättillgänglig reglering av mutbrotten med tydligare gränser för vad som är 

straffbart.46 Den första delen var att se över regleringen av mutbrott och bestickning. 

Därefter skulle utredningen bedöma och vid behov föreslå en straffrättslig reglering 

av handel med inflytande. Den tredje delen av utredningen var att tillsammans med en 

arbetsgrupp ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet.47   

Betänkandet Mutbrott blev sedermera grunden för regeringens proposition kallad 

En reformerad mutbrottslagstiftning48 . Enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 

juli 201249 så har bestämmelserna om mut- och bestickningsbrott, 20 kap 2 § och 17 

kap 7 §, upphävts och istället ersatts av de nya korruptionsbestämmelserna i 10 kap 

BrB. Bortsett från att bestämmelserna nu samlats i 10 kap BrB har även förändringar 

gjorts av själva lagtexten och den personkrets som kan ställas till ansvar för 

korruptionsbrott.  De nya paragraferna har förts in efter straffbestämmelsen om 

trolöshet mot huvudman, 10 kap 5 § BrB, och har ordnats enligt följande; 5 a § om 

tagande av muta, 5 b § om givande av muta, 5 c § om grovt tagande respektive 

givande av muta, 5 d § om handel med inflytande och 5 e § om vårdslös finansiering 

av mutbrott. Skillnaderna mot tidigare gällande rätt kommer mer ingående att 

diskuteras i nästa avsnitt där gällande rätt avhandlas. 

2.4.1  Lagändringens syfte och skyddsintresse 
 

Som skäl för en reformering av mutbrottslagstiftningen anför regeringen att 

mutbrottsligheten angriper beslut som någon anförtros att fatta på någon annans 

vägnar. Av mutbrottens skadeverkningar är den mest påtagliga att någon gör sig 

skyldig till en oriktig tjänsteutövning som kan ha inverkan på ekonomiska beslut, 

användandet av samhällets tvångsmakt eller den korrekta tillämpningen av samhällets 

beslutade lagstiftning. Själva syftet med mutan är att givaren av densamma ska få en 

fördel av att beslut inte fattas på sakliga grunder eller i den ordning som i vanliga fall 

föreskrivs. Lagens skyddsintressen omfattar således både den privata och den 

offentliga sektorn. Vidare utsträcks lagens skyddsintresse till att omfatta mottagarens 

huvudman och dennes anseende.  Det finns ett behov likväl för myndigheter som för 
                                                
46 SOU 2010:38 s. 13. 
47 SOU 2010:38 s. 43. 
48 Prop, 2011/12:79 
49 SFS 2012:301 
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privata företag att förmedla en bild till av att beslut fattas på korrekta grunder. 

Eftersom skyddsintresset hänför sig till både privat- och offentlig sektor är en av 

utgångspunkterna med reformen att skapa straffbestämmelser som resulterar i 

ändamålsenliga och lättillgängliga regleringar som står sig över tiden.50  

3. Gällande rätt 

3.1  Inledning 
 

Innan de olika straffbestämmelserna i 10 kap 5 a-e § presenteras och redogörs för kan 

det vara nyttigt att kort återanknyta till några grundläggande utgångspunkter för 

svensk straffrätt i allmänhet. 

3.2 Allmänna utgångspunkter för svensk straffrätt 

3.2.1  Förutsättningar för straffansvar 
 

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning 

och för vilken straff är föreskrivet.51 Det som lagtexten anger är att brott är detsamma 

som en straffbelagd gärning. Definitionen av brott i 1 kap 1 § BrB är dock ej 

uttömmande, vilket framgår av 1 kap 2 § BrB där det stadgas att ett brott skall täckas 

av uppsåt om inte annat är särskilt föreskrivet.52  

De stadganden om brott som återfinns i BrB eller annan lagstiftning innehåller en 

beskrivning av den straffbelagda gärningen, dvs. rekvisit, som måste vara uppfyllda 

för att ansvar ska kunna aktualiseras i det enskilda fallet. Dessa rekvisit kan i sin tur 

delas upp i två huvudgrupper; nämligen rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för 

personligt ansvar.53 

Rekvisit för otillåten gärning kan sägas utgöra de faktiska omständigheter som 

måste föreligga för att ett brott skall anses som utfört. Som exempel gäller för brottet 

                                                
50 Prop 2011/12:79  s. 19 ff. 
51 1 kap 1 § Brottsbalken 
52 Kriminalrättens grunder, s. 15. 
53 Kriminalrättens grunder, s. 58. 
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mord att gärningsmannen ”berövar annan livet”.54 Om omständigheterna är sådana 

att ingen har berövats livet kan gärningsmannen inte åtals för mord. Den utförda 

handlingen eller underlåtenheten måste vara brottsbeskrivningsenlig, alltså uppfylla 

de krav som brottsbeskrivningen uppställer.55 

Rekvisit för personligt ansvar utgörs av uppsåt (dolus) och oaktsamhet (culpa). 

Enligt den så kallade täckningsprincipen krävs att huvudsaklig kongruens föreligger 

mellan gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet och den otillåtna gärningen.56 Det 

innebär att de rekvisiten för den otillåtna gärningen skall vara täckta av 

gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet. 

 

3.2.2  Uppsåt & oaktsamhet 
 

I 1 kap 2 § BrB anges att en gärning skall, om ej annat är särskilt föreskrivet, anses 

som brott endast då den begås uppsåtligen. Utgångspunkten för svensk rätt är således 

att gärningar måste begås uppsåtligen för att föranleda straffansvar. Som undantag till 

denna huvudregel framgår att om det är särskilt föreskrivet i den aktuella 

bestämmelsen kan oaktsamhet föranleda straffansvar.  

Vad som ryms inom uppsåtsbegreppet framgår inte av brottsbalken eller annan 

lag utan ledning för dess närmare innebörd och avgränsning får istället sökas inom 

praxis och doktrin. I den juridiska doktrinen framgår att det inom svensk rätt finns tre 

former av uppsåt; nämligen avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.57 

 

3.2.2.1 Avsiktsuppsåt 

 

Avsiktsuppsåtet är normalt den mest kvalificerade formen av uppsåt. Avsiktsuppsåt 

kan sägas föreligga om en gärning utförs med en viss avsikt. En medveten och 

kontrollerad gärning utförs för att en viss följd ska inträffa. Ett enkelt exempel på när 

                                                
54 Se 3 kap 1 § BrB. 
55 Kriminalrättens grunder, s. 60. 
56 Kriminalrättens grunder, s. 64. 
57 Asp, Ulväng, Jareborg, kriminalrättens grunder, s. 286. 
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avsiktsuppsåt föreligger är då A skjuter B med en pistol för att B ska dö. Om B till 

följd av att ha blivit skjuten dör så har A berövat B livet med avsiktsuppsåt.58 

 

3.2.2.2 Insiktsuppsåt 

 

Med insiktsuppsåt avses den situationen då gärningsmannen inte hyser några 

egentliga tvivel om att en följd kommer inträffa som en konsekvens av den utförda 

gärningen. Gärningsmannen kan visserligen inte haft för avsikt att åstadkomma en 

viss effekt men har ändå uppfattat den som nödvändig, dvs säkert förbunden med en 

åsyftad följd.59 

 

3.2.2.3 Likgiltighetsuppsåt 

 

Likgiltighetsuppsåt utgör det som kan sägas vara definitionen av uppsåtets nedre 

gräns i förhållande till medveten oaktsamhet. I NJA 2004 s. 176 gjorde HD följande 

bedömning angående när likgiltighetsuppsåt anses föreligga: 

 
För att en gärningsman skall kunna anses ha varit likgiltig på ett sådant sätt att det föreligger 

förutsättningar för att döma för uppsåtligt brott är det inte tillräckligt att gärningsmannen allmänt 

sett kan betecknas som likgiltig, i den meningen att han handlat utan att beakta att gärningen 

inneburit en kränkning av straffrättsligt skyddade intressen. Redan den omständigheten att 

gärningsmannen insett att det förelåg en risk för att gärningen skulle medföra en viss effekt eller 

att en viss omständighet förelåg innefattar ett mått av likgiltighet. För att uppsåt till effekten eller 

omständigheten skall anses föreligga krävs dock likgiltighet inte endast till risken utan också till 

förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten. Detta förutsätter inte att 

gärningsmannen värderat förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten på 

visst sätt. Även om han skulle beklaga att effekten inträdde eller att omständigheten förelåg kan 

han ha varit likgiltig i den meningen att han varit beredd att uppoffra det av rättsordningen 

skyddade intresse som uppsåtsprövningen avser. Det avgörande är således att förverkligandet av 

effekten eller förekomsten av omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för 

gärningsmannen relevant skäl för att avstå från gärningen. Har gärningsmannen handlat i förlitan 

på att effekten inte skulle förverkligas eller gärningsomständigheten föreligga har han inte varit 

likgiltig i denna mening även om hans inställning kan framstå som lättsinnig. I sak motsvarar ett 
                                                
58 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 288. 
59 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 289. 
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på detta sätt uppfattat likgiltighetsuppsåt vad som ovan sagts angående direkt och indirekt uppsåt i 

de fall som gärningsmannen inte insett att effekten skulle inträda utan endast att det förelåg en 

risk för detta. 

 

Likgiltighetsuppsåt kan sägas bestå av en kombination av uppfattad sannolikhet och 

likgiltighet inför följden och omständigheterna. 60 

 

3.2.2.4 Medveten oaktsamhet 

 

Att dra en gräns mellan likgiltighetsuppsåt och medveten oaktsamhet är inte alltid det 

lättaste. Det som skiljer mellan de två är att en gärningsman anses som medveten 

oaktsam om han är likgiltig inför risken av en handling men inte till dess följd. I 

doktrin presenteras följande exempel för att tydliggöra skillnaden mellan uppsåt och 

medveten oaktsamhet: En jägare sitter i skogen under ett jaktpass. Jägaren ser att 

något rör sig i ett buskage längre bort och tycker sig höra en nysning och att någon 

säger något. Jägaren utgår ändå från att det som befinner sig i buskaget är ett vilt som 

kommit in på hans jaktområde. Jägaren lägger an och skjuter mot vad han tror är ett 

rådjur. Efter skottet avlossats inser jägaren att han skjutit en jaktkamrat istället för det 

han trodde var ett rådjur. I situationen hade jägaren med sin kontrollerade och 

medvetna handling haft för avsikt att döda det som fanns i buskaget. Men i 

förhållande till att döda sin jaktkamrat har han inte uppsåt. Utifrån omständigheterna 

är han medveten om risken för att det kan vara en människa i buskaget. Däremot har 

han inte accepterat eller godtagit följden.61 

 

3.2.3  Svensk lags tillämplighet 
 

Enligt 2 kap 1 § BrB ska svensk lag tillämpas och svensk domstol är behörig att döma 

i brottmål om den brottsliga handlingen till någon del begåtts i Sverige. Detsamma 

gäller, om det är ovisst var brottet förövats men skäl finns för att det är begånget i 

Sverige. Lagrummet ger uttryck för den s.k. territorialitetsprincipen.  

                                                
60 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 291. 
61 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 341. 
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För korruptionsbrotten62 så gäller att de i sin nuvarande lydelse är mycket vida 

och omfattar även förfaranden som skulle kunna betecknas som försök eller 

förberedelse till brott. Endast om samtliga led i mut-transaktionen är begånget utanför 

Sverige anses det som begånget utomlands.63  

Om brottet är begånget utomlands är svensk domstol ändå behörig om brottet 

begåtts av en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige. Det kräver 

dock att den gärningen är straffbar i det land där den begåtts. Det kallas för den 

dubbla straffbarhetens princip och förutsätter att det finns en motsvarande 

lagstiftning i det andra landet som uttryckligen förbjuder samma förfarande. 64 

 

3.2.4  Ansvar för juridiska personer 
 

Enligt svensk rätt kan endast en människa begå brott. Straff eller annan brottspåföljd 

kan således ej ådömas en juridisk person. Däremot kan brott förövas inom en juridisk 

persons verksamhet men, då måste verksamhetens straffrättsliga ansvar läggas på 

fysiska personer.65 Om ett brott begås i utövningen av näringsverksamhet av en 

näringsidkare66 kan denne under vissa förutsättningar åläggas företagsbot enligt 36 

kap 7-10 § BrB. Företagsbot är en ekonomisk sanktion som är avsedd att tjäna som 

stöd för seriösa näringsverksamheter genom att möjligheten till konkurrens på lika 

villkor ökas.67 Enligt 36 kap 7-10 § kan näringsidkare åläggas företagsbot för brott 

som kan ge strängare straff än böter och har begåtts i utövningen av 

näringsverksamheten om näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för 

att förebygga brottsligheten eller om brottet begåtts av en person i ledande ställning 

eller av en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i 

                                                
62 Begreppet korruptionsbrott kommer i fortsättningen att användas som samlingsnamn för brotten 

angivna i 10 kap 5 a-e § BrB. 
63 Cars, T, s. 166. 
64 2 kap 2 § 1 p. BrB 
65 Jareborg, N, Straffrättens gärningslära, s. 64. 
66 Se Prop. 2005/06:59 s. 21 där med näringsidkare avses fysiska eller juridiska personer som 

yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten är inriktad på vinst eller 

inte.  
67 Prop. 2005/06:59 s. 1. 
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verksamheten.  Med personer i ledande ställning avses de som ingår i företagets 

ledning eller rapporterar direkt till ledningen. Brottet i sig ska ha en anknytning till 

den verksamhet som bedrivs av gärningsmannen i hans egenskap av antingen 

näringsidkare eller företrädare eller anställd hos den som bedriver näring. 68 Någon 

aktiv medverkan från företagsledningen krävs ej för att företaget ska åläggas 

företagsbot. För att boten ska aktualiserar räcker det med brott av anställd personal 

som kan tillskrivas företaget genom organisatoriska brister, ofullständig ordergivning, 

bristfällig ordergivning eller om ledningen i det tysta accepterar förfarandet.69 

 

3.2.5  Åtalsregler 
 

Efter lagändringen den 1 juli 2012 gäller för korruptionsbrott enligt 10 kap 10 § 3 st. 

att tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslösfinansiering 

av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

Undantaget är bestämmelsen om grovt tagande av muta och grovt givande av muta 

som ligger under allmänt åtal enligt 20 kap 5 § 1 st. BrB, vilket innebär att åklagare 

har en rätt och skyldighet att åtala om tillräcklig bevisning föreligger i fallet. Så är 

också fallet om givaren eller mottagaren av mutan genom brottet åsidosätter vad som 

åligger denne som arbetstagare hos staten eller kommun.70 

 

3.3  Den nya lagtexten 

3.3.1  Inledning 
 

Även om de tidigare paragraferna har upphävts så spelar motiven bakom dem 

fortfarande en viktig roll i tillämpningen av de nya bestämmelserna. Tidigare praxis 

och doktrin får ses i ljuset av den samhällsutveckling som skett.71 

                                                
68 Prop. 1985/86:23 s. 28. 
69 Cars, T, s .149. 
70 Cars, T, s. 134. 
71 Prop. 2011/12:79 s. 42, praxis får exempelvis en avgörande betydelse vid tolkning av det besvärliga 

rekvisitet otillbörlig. 
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I det föregående avsnittet presenterades en historisk tillbakablick över den 

utveckling som skett i Sverige vad gäller lagstiftarens bekämpning av 

korruptionsbrott. Fokus i det tidigare avsnittet har medvetet lagts på utvecklingen och 

viktiga milstolpar snarare än att ingående diskutera och presentera skillnaderna mot 

nu gällande rätt. I detta avsnitt kommer däremot nu gällande lagstiftning att 

presenteras. 

 

3.3.2  Tagande av muta och givande av muta 
 

Tagande av muta regleras i 10 kap 5 a § och den nya paragrafen motsvarar delvis den 

tidigare bestämmelsen i 20 kap 2 § BrB. Den nya bestämmelsen skiljer sig emellertid 

på ett par punkter. I den tidigare paragrafen avsåg ansvarsområdet – utöver alla 

arbetstagare – endast vissa uppräknade typer av uppdragstagare, vilket skiljer sig mot 

den nya paragrafens generella tillämplighet på såväl arbetstagare som uppdragstagare.  

Vidare har det straffbara området utvidgats i den nya paragrafen till att innefatta 

deltagare och funktionärer i tävlingar som är föremål för allmänt anordnad 

vadhållning.72  Av 10 kap 5 a § följer att: 
 

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en 

otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter 

eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är 

föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller 

hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen. 

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning 

som avses där eller efter det att den upphört. 

 

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte 

om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. 

 

Utifrån den presenterade lagtexten kan tre huvudsakliga rekvisit urskiljas för att 

straffansvar skall uppstå. Först och främst förutsätts att mottagaren innehar en särskild 

ställning, dvs. att mottagaren är arbetstagare eller utövar uppdrag, och mottar, godtar 

eller begär en förmån. Nästa steg i bedömningen blir att avgöra huruvida förmånen 

                                                
72 Cars, T, s. 27. 
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mottagits eller begärts i utbyte mot mottagarens utövning av sina uppgifter. Om dessa 

två förutsättningar föreligger blir nästa steg att avgöra om förmånen är otillbörlig.73 

Denna bedömning i tre steg kan synas klar vid första anblick, men så är emellertid ej 

fallet. En av de allra svåraste bedömningarna är just vad som ryms inom begreppet 

otillbörlig. Av förarbetet till lagen följer att ”bedömningen av förmånens 

otillbörlighet ska göras med beaktande av samtliga omständigheter som omger 

gärningen. Otillbörlig är varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att 

påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur 

uppgifter utförts”.74 

Som framgår av texten har lagstiftaren valt att vara vag i sin beskrivning av vad 

som utgör en otillbörlig förmån. En orsak till denna vaghet är främst att bestämmelsen 

träffar både offentlig och privat sektor och på så sätt tillgodoser olika 

skyddsintressen75. Ledning av vad som i en ”normal” situation utgör en otillbörlig 

förmån får snarare hämtas ur praxis. Det är dock en fråga som jag kommer 

återkommer till i avsnitt 3 i uppsatsen. 

Givande av muta regleras i 10 kap 5 b § BrB och är den bestämmelse som ersatt 

den tidigare bestämmelsen i 17 kap 7 § om bestickning. Såsom framgår av lagtexten 

är bestämmelsen en spegelbild av bestämmelsen om tagande av muta.   

 
Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande 

av muta till böter eller fängelse i högst två år. 

 

Enligt bestämmelsen föreligger straffansvar för den som lämnar, utlovar eller erbjuder 

otillbörlig förmån i fall som presenteras i 5 a §, alltså till arbetstagare och 

uppdragstagare inom offentlig och privat sektor samt deltagare och funktionärer i en 

tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning.  Av motiven bakom 

lagstiftningen framgår att förutsättningarna för straffansvar är desamma som för en 

mottagare enligt 5 a §.76 Med hänsyn till framförallt det abstrakta rekvisitet otillbörlig 

                                                
73 Cars, T, s. 29. 
74 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
75 För lagstiftningens olika skyddsintressen se avsnitt 1.1 
76 Prop. 2011/12:79 s. 46. 
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är det därför värt att närmare utvärdera vad som egentligen krävs för straffansvar. 

Ledning hämtas då främst ur praxis och doktrin.77 

 

3.3.3  Grovt tagande av muta respektive grovt givande av muta 
 

För reglering av grovt brott som avses i 5 a § eller 5 b § har en ny paragraf skapats, 

nämligen 5 c §. Paragrafen påvisar den straffskala som är tillämplig och de 

omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömning av om begånget brott enligt 

5 a § eller 5 b § skall anses som grovt.  Den straffskala som hänvisas till i paragrafen 

är identisk med den som gällde för grova fall av mutbrott och bestickning i de nu 

upphävda paragraferna i 20 kap 2 § och 17 kap 7 §.78 För grovt brott gäller således: 

 
Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt 

givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull 

ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större 

omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. 

 

Av lagtexten framgår att vid brottsrubricering så skall fyra omständigheter särskilt 

beaktas, även om en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter sker. 

Först skall beaktas om gärningen ”innefattat missbruk av eller angrepp på 

särskilt ansvarsfull ställning”. Det som avses är, enligt motiven, att vissa arbets- och 

uppdragstagares arbetsuppgifter kräver ett starkare integritetsskydd än andra. 

Begreppet tar således sikte på de mer centrala beslutsfunktionerna i samhällstoppen. 

De exempel som anges i förarbetet är riksdag, regering, riksbanken och personer med 

möjlighet att påverka rättsstatens funktionssätt. Det som kan sägas vara gemensamt 

för samtliga dessa positioner är att de påverkar allmänheten genom beslut av olika 

slag. Till denna grupp hör även personer med inflytande över offentliga 

upphandlingar eller stora investeringsbeslut i näringslivet.79 

                                                
77 Se avsnitt 7 
78 Prop. 2011/12:79 s. 46. 
79 Prop. 2011/12:79 s. 47. 
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Två andra faktorer som nämns i lagtexten är om gärningen avsett betydande 

värde, d.vs. om förmånen haft ett stort ekonomiskt värde , eller om gärningen ingått i 

en brottslighet som utförts systematiskt.  

Den sista omständigheten som föranleder en hårdare bedömning är om gärning 

har varit av särskilt farlig art. Att avgöra om en gärning är av särskilt farlig art är 

uppenbarligen inte lika enkelt som att avgöra om exempelvis en muta har stort 

ekonomiskt värde. Som ledning för bedömningen framgår i motiven att gärningen är 

av särskilt farlig art då någon använt sig av falska handlingar eller vilseledande 

bokföring alternativt vid krävandet av en muta utnyttjat någons beroendeställning 

eller om dennes huvudman åsamkats en synnerligen kännbar ekonomisk eller 

förtroendemässig skada.80 Som exempel för när grovt brott föreligger kan ledning 

hämtas från praxis; 
 

I NJA 2012 s. 307 dömdes en trafikinstruktör vid trafikverket av HD för grova mutbrott enligt då 

gällande 20:2 BrB.  Som motivering anförde HD att som trafikinstruktör hade gärningsmannen 

haft en särskild förtroendeställning och mutbrottsligheten hade ägt rum i samband med 

myndighetsutövning. Brottsligheten hade pågått under en längre tidsperiod och vid upprepade 

tillfällen samt att ersättningarna som mottagits hade uppgått till betydande belopp. Vidare hade 

den verksamhet som gärningsmannen företagit varit viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. I samband 

med processen mot trafikinstruktören dömdes även två andra personer för grova bestickningsbrott 

enligt då gällande 17:7 BrB. Brottsligheten avsåg lägre belopp, färre muttillfällen och kortare 

tidsperiod men ansågs likväl utgöra grova brott eftersom mutorna lämnats i syfte att påverka 

beslutsfattande vid myndighetsutövning av viktigt slag samt att dessa personer hade varit 

initiativtagare. 

 

3.3.4   Handel med inflytande 
 

Handel med inflytande är en av de nya bestämmelserna och regleras i 10 kap 5 d § 

BrB. Någon motsvarande kriminalisering har inte tidigare gällt inom svensk rätt utan 

bestämmelsen är snarare en reaktion på internationella åtaganden81 från svensk sida. 

Av lagtexten följer: 

 

                                                
80 Prop. 2011/12:79 s. 47. 
81 Se avsnitt 2.3.2 
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För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som i annat fall än som 

avses i 5 a eller 5 b § 

1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller 

åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller 

2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans 

beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. 

 

Enligt lagtexten är bestämmelsen subsidiär till bestämmelserna om tagande och 

givande av muta i 5 a § och 5 b §. Framförallt blir bestämmelsen aktuell då någon – i 

annat fall än som avses i 5 a § och 5 b § - tar emot, godtar ett löfte om eller begär 

respektive lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att påverka 

en tredje parts beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. 

Det bestämmelsen således tar sikte på är exempelvis då mottagaren av en otillbörlig 

förmån visserligen är arbetstagare eller uppdragstagare – samma rekvisit som för 5 a-

b § - men inte inom ramen för sitt uppdrag eller sin anställning kan påverka beslutet 

direkt. Tankarna förs i dessa sammanhang till medarbetare på ett kontor eller någon 

som befinner sig i en position direkt under en beslutsfattare med möjlighet att 

tillhandahålla sina synpunkter innan beslut tas. En annan typsituation är då 

mottagaren är närstående till beslutsfattaren för det aktuella ärendet. Som framgår av 

lagstiftningen så krävs för straffansvar enligt 5 d § att den otillbörliga förmånen ges 

eller tas emot för att påverka tredje parts beslut vid myndighetsutövning eller offentlig 

upphandling. Av motiven avses en objektiv förutsättning för mottagaren att utöva 

påverkan på tredje part. Om situationen är sådan att mottagaren tagit emot en 

otillbörlig förmån men ej i realiteten har möjlighet att utöva påverkan föreligger alltså 

ej längre brott enligt nämnda paragraf. 82 

Vidare tar bestämmelsen sikte på offentlig verksamhet. Med kriminalisering av 

handel med inflytande söker lagstiftaren skapa ett skydd för offentlig verksamhets 

korrekta och okorrumperade funktionssätt, både vid förvaltning som vid den politiska 

arenan. Den klandervärda handlingen består i att någon utger en muta med syftet att 

olämpligt inflytande skall utövas i det fördolda över någon som erhåller en position 

med visst beslutsfattande.83 

                                                
82 Prop. 2011/12:79 s. 47 ff. 
83 Cars, T, s. 38. 
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En fråga värd att ställa i samband med redogörelsen för bestämmelsen om handel 

med inflytande är vilken effekt denna får på olika former av lobbying. 84  Av 

bestämmelsen framgår att det måste finnas ett korrupt uppsåt. Således kommer 

bestämmelsen ej att drabba seriösa och erkända former av lobbying eftersom då de 

faller utanför kriminaliseringen.85 

3.3.5   Vårdslös finansiering av mutbrott 
 

Regleringen av vårdslös finansiering av mutbrott, som återfinns i 10 kap 5 e §, är, 

precis som bestämmelsen om handel med inflytande, ny i svensk reglering av 

korruptionsbrott.  

Av 10 kap 5 e § framgår följande: 

 
En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder 

näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, 

grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 5 d § 2 i den angelägenheten döms 

för vårdslös finansiering av mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. 

 

Som framgår av lagtexten ovan kan vis form av oaktsam medverkan till olika 

mutbrott leda till straffansvar. På detta sätt skiljer sig bestämmelsen från tidigare 

reglering av just medverkansansvar. I tidigare reglering har personer kunnat dömas 

för medverkan till mutbrott genom medverkansansvaret i 23 kap 4 § BrB. Enligt 23 

kap. 4 § föreligger straffansvar för den som med ”råd eller dåd” främjar gärningen. 

För att straffansvar ska föreligga kräver emellertid 23 kap 4 § att medhjälparen haft 

uppsåt att främja gärningen, dvs att personen tillhandahållit pengar eller andra 

tillgångar för just detta ändamål. Med hänsyn till korruptionsbrottens komplexitet86 i 

                                                
84 Med ordet lobby avses i allmänhet en påtryckning på en beslutsfattare i mer informella former. Vad 

gäller riksdagsarbete så används orden lobby och lobbying ibland för den påverkan som sker genom att 

en representant för en näringsidkare eller organisation företräder inför ett helt utskott och därvid 

lämnar synpunkter och upplysningar inom en viss sakfråga, se RH 1995:99. 
85 Prop. 2011/12:79 s. 32. 
86 Det är inte ovanligt att den enda bevisning som finns för att ett korruptionsbrott begåtts är en mängd 

indicier, omständigheter eller pusselbitar som inte var för sig räcker till åtal men som sammanställda 

ger en övertygande bild om att åtal är styrkt. Se Cars, T, s. 83. 
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bevishänseende har därför lagstiftaren utvidgat straffansvaret till att omfatta även 

sådana fall där sådant uppsåt inte kan påvisas.87 

De situationer som medför straffansvar, enligt den nu lydande bestämmelsen, är 

om en näringsidkare88 tillhandahåller pengar eller andra tillgångar till den som 

företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet 

främjar givandet av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den 

angelägenheten. För att skapa en bättre överblick över bestämmelsen kan den brytas 

ned i beståndsdelar för att enklare utröna huruvida en viss handling medför 

straffbarhet eller ej. 

Det första rekvisitet i bestämmelsen är frågan om någon tillhandahållit pengar 

eller andra tillgångar. Med detta menas att en förmögenhetsmassa ställts till 

förfogande genom exempelvis ett konto eller en kassa. En andra förutsättning är att 

mottagaren av denna förmögenhetsmassa är antingen en juridisk eller fysisk person 

som i eller utanför Sverige företräder näringsidkaren. Företrädarskapet kan grunda sig 

på avtal men även ställning, dvs om mottagaren på något sätt är anställd av 

näringsidkaren. I motiven hänvisas till det enkla exemplet att ett exportföretag anlitar 

en utomstående konsult i samband med en större upphandling till följd av konsultens 

kännedom om den lokala marknaden. Ett andra exempel är ett moderbolag som 

tillhandahåller medel till ett dotterbolag.89 

För att straffansvar skall föreligga kräver det andra rekvisitet att åtgärden att 

tillhandahålla tillgångar främjat givande av muta, grovt givande av muta eller handel 

med inflytande enligt bestämmelserna 10 kap 5 b-d §. Detta innebär i sin tur att 

företrädaren handlat på ett sådant sätt att någon av dessa straffbelagda gärningar 

objektivt har kommit till utförande. För att straffbarhet skall vara aktuellt för 

näringsidkaren krävs emellertid inte att företrädaren rent faktiskt fälls, eller kan fällas, 

till ansvar för någon av de ovan nämnda gärningarna, precis som vid en bedömning av 

medverkansansvar enligt 23 kap 4 § BrB. Ett skäl till detta ställningstagande kan vara 

att gärningen begåtts utomlands och svensk domsrätt ej kan aktualiseras enligt 2 kap 2 

                                                
87 Prop. 2011/12:79 s. 50. 
88 Med näringsidkare avses enligt principerna om företagsansvar inte bara den som i egen person är 

näringsidkare utan även personer som ingår i en avgränsad verkställande ledning hos en juridisk 

person, se prop. 2011/12:79 s. 49. 
89 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
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§ BrB. Som bekant kan ej svensk domsrätt aktualiseras om det inte finns en 

lagstiftning i landet där gärningen begåtts som uttryckligen förbjuder korruption av 

det slag som gärningen gäller. 90  När det gäller att avgöra huruvida den 

utomlandsplacerade företrädaren på objektiva grunder begått något av de brott som 

återges i 10 kap 5 b-d § kan fråga uppkomma kring vilken betydelse lokala 

förhållanden har vid bedömningen av det gemensamma rekvisitet ”otillbörlig 

förmån”.91 Utifrån motiven till den äldre lagstiftningen92 framgår att synen på vad 

som anses tillbörligt att lämna som gåva i samband med affärer skiftar från land till 

land. Således går det ej att bortse från den praxis som utvecklats i det aktuella landet. 

Dock så innebär detta i sig inte att vad som helst är tillbörligt bara för att det är 

sedvänja eller accepterad kutym. 93  Avgörande för bedömningen är som alltid 

helhetsbilden och det skyddsintresse som föreligger i det aktuella fallet.94 

Som sista rekvisit för straffansvar förutsätts grov oaktsamhet från näringsidkarens 

sida. Näringsidkaren skall ha varit oaktsam i en mer kvalificerad utsträckning och ha 

avvikit från vad som kan anses vara ett normalt aktsamt beteende för den aktuella 

situationen. Det innebär att det straffbara ligger i att tillhandahåll pengar eller andra 

ekonomiska medel till företrädaren med avsaknad av tillräckliga kontroll- och 

försiktighetsåtgärder. Bortsett från situationer där de tillhandahållna tillgångarna har 

obetydligt ekonomiskt värde eller där företrädaren agerar rutinmässigt måste 

näringsidkaren bilda sig en klar uppfattning om företrädaren, de motparter som 

företrädaren kan antas ha kontakt med och hur företrädaren avser att utnyttja de 

tillhandahållna tillgångarna. Ytterligare en faktor som inverkar på 

oaktsamhetsbedömningen och påkallar en högre nivå av försiktighets- och 

kontrollåtgärder är om företrädaren agerar i ett land eller en region där 

korruptionshandlingar anses vara en vanlig företeelse. Om företrädaren är anställd hos 

näringsidkaren påverkar även de interna rutinerna och instruktioner som finns 

etablerade för personalens handlande. Om dessa anses som bristfälliga kan det 

                                                
90 Cars, T, s. 167. 
91 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
92 SFS 1962:700 
93 JuU 1976/77:17 s. 9 ff. 
94 Frågan om vad som anses som otillbörligt är något som diskuteras mer ingående i avsnitt 3 
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föranleda bedömningen att företagsledningen ej gjort tillräckligt i sitt förebyggande 

av mutbrott och att grov oaktsamhet föreligger.95 

4  Otillbörlig förmån 

4.1  Inledning 
 

I det föregående avsnittet har gällande rätt presenterats och beskrivits utifrån 

lagstiftningens bakomliggande motiv. Vid denna redogörelse finns det framförallt ett 

rekvisit som är återkommande i framställningen, nämligen otillbörlig förmån. 

Rekvisitet finns uppställt i 10 kap 5 a §, 10 kap 5 b § och 10 kap 5 d § samt hänvisas 

till indirekt som förutsättning för straffbarhet i 10 kap 5 e §. Rekvisitet har en central 

betydelse vid avgörandet om ett brott har begåtts eller ej och således finns det ett 

intresse av att närmare utröna vad som ryms inom rekvisitet enligt doktrin och praxis. 

Innan lagändringen 2012 var – som tidigare nämnts – mutbrotten reglerade i 17 

kap 7 § och 20 kap. 2 § BrB. I dessa två tidigare bestämmelser användes orden ”muta 

eller annan otillbörlig belöning” istället för det nya rekvisitet otillbörlig förmån av 

den anledningen att det tidigare var fråga om två olika brott. En otillbörlig belöning 

erhölls som tack för en redan utförd tjänst medan mutan avsågs som ersättning för 

tjänsteutövning i framtiden. Vid tillämpning av de två bestämmelserna gjordes 

emellertid ingen skillnad mellan muta och annan otillbörlig belöning och vid 2012 års 

reform saknades skäl att behålla distinktionen. Skillnaden i terminologi är däremot 

inte ämnad att ha saklig betydelse utan begreppet muta kan ses som synonymt med 

otillbörlig förmån.96 Ur förarbetet till den senaste lagändringen nämns att ”otillbörlig 

är varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av 

vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts”.97 

4.2  Mutan 
 

                                                
95 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
96 Cars, T, s. 78. 
97 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
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Att försöka sig på en uttömmande uppräkning av alla de förmåner, materiella och 

immateriella, som kan anses utgöra en muta är knappast möjligt av den enkla 

anledningen att listan skulle bli näst intill oändlig. Enklast är därför att nämna några 

av de mer kända formerna av förmåner som kan anses utgöra mutor. Det vanligaste 

exemplet av en materiell förmån som kan anses utgöra en muta är kontanter, som – 

föga förvånande – anses som särskilt avslöjande i mutbrottssammanhang.98 Men 

mutan kan också utgöras av presentkort, varor, tjänster av olika slag såsom 

reparationstjänster, sjuk- och tandvård, byggnadstjänster med flera. Andra former av 

förmåner såsom provisioner, premier, inköpsrabatter, resor, restaurang- och 

nattklubbsbesök kan också anses som muta.99 Det kan även anses som en muta att 

erhålla eller bibehålla en välbetald anställning eller att givaren begår eller åtar sig att 

begå ett brott som är till fördel för mottagaren.100 101  

Även om de ovan nämnda förmånerna på ett eller annat sätt har ett specifikt 

ekonomiskt värde innebär inte det automatiskt att bara förmåner med ett ekonomiskt 

värde för mottagaren kan betraktas som mutor. Andra former av förmåner som 

tillfredsställer mottagarens fåfänga, ärelystnad eller njutningslystnad – som sexuella 

tjänster – kan också utgöra mutor.102 Det kan vara erbjudande om medlemskap i en 

exklusiv klubb eller ett föremål av stort affektionsvärde för mottagaren. Även föremål 
                                                
98 Se SOU 1974:37 s. 144, Prop. 2011/12:79 s. 43. 
99 Cars, T, s. 79. 
100 Se HovR för Västra Sverige mål B 3069-02/2003 där en tjänsteman med upphandlingsansvar vid en 

statlig myndighet hade kontakter med ett konsultföretag där hans fru var anställd.  Hustrun var varslad 

om uppsägning och i ett försök att avstyra uppsägningen utövade tjänstemannen påtryckningar mot 

företaget. Tjänstemannen dömdes för mutbrott till villkorlig dom och 60 dagsböter. 
101 Se Svea HovR mål B 5329-10, En anställd direktör hos två ideella organisationer utställde oriktigt 

fakturor, från firmor han själv kontrollerade, på två andra företag som med påslag vidarefakturerade de 

ideella organisationerna. Systemet var uppbyggt så att en del av ersättningarna som utbetalades från de 

ideella föreningarna tillkom företagens ägare och resterande del gick till direktören.  Företagarnas 

vidarefakturering och erhållande av ersättning samt utgivande av merparten av ersättningarna till 

direktören utgjorde en otillbörlig förmån för direktörens tjänsteutövning. Direktören hade nämligen 

möjlighet att beställa tjänster från företagen. Företagarna dömdes för bl.a. grov bestickning medan 

direktören dömdes för bl.a. grovt mutbrott. 
102 Se Svea HovR, avd. 9, DB 66/1990 där pengar och ”annan valuta” utlovats till en tjänstgörande 

polisman av en passagerare vid en alkoholutandningskontroll. Passageraren bad polismannen att släppa 

hennes väninna och erbjöd polismannen att komma hem till henne och ”ha lite skoj” samtidigt som hon 

uppvisade ett par tusenlappar. Passageraren dömdes därvid för bestickning till fängelse i en månad. 
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och andra förmåner som inte har något värde på den legala marknaden men jämväl ett 

värde på svarta marknaden – t.ex. ett andrahandskontrakt på en hyresrätt – kan utgöra 

en muta.103 

4.3  Vad innebär otillbörlighet 

4.3.1  Bakgrund 
 

Det som är avgörande vid givande eller mottagande av en förmån - ur ett straffrättsligt 

perspektiv – är huruvida förmånen i sig är otillbörlig. Bedömningen är därför svår då 

gränsen mellan en acceptabel och legal gåva, godtagbar representation eller annan 

vänlighetsgest och en muta är vag och tämligen flytande mellan olika branscher. Det 

existerar en gråzon mellan det tillåtna och det otillåtna.104 Att utröna vad som gör en 

potentiell gåva otillbörlig är således inte det lättaste.  Av motiven till lagstiftningen 

framgår vagt att ”vad som är otillbörligt ska bestämmas på grundval av en samlad 

bedömning av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet ” samt att 

otillbörligheten är knuten till förmånen.105 Det går ej heller att genom förarbetet hitta 

en enhetlig definition för begreppet otillbörlig. 106  Förarbetet ger emellertid andra 

möjligheter till att tolka, konkretisera och utveckla begreppet. Vägledning för 

bedömningen går nämligen att hitta i praxis, lagens motiv, föreskrifter och 

instruktioner samt i uppförandekoder107 som upprättats för både privat och offentlig 

verksamhet.108 Viss ledning går även att finna från motiven till 10 kap 5 a § BrB som 

nämner att ”otillbörlig är varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att 

                                                
103 Cars, T, s 83. 
104 Cars, T, s. 83. 
105 Prop. 2011/12:79 s. 27. 
106 Se Prop. 2011/12:79 s. 21 där kritik som riktats mot att otillbörlighetskravet ger otillräcklig 

vägledning för gränsdragningen mellan vad som är mutor och vad som är godtagbar kontakt- och 

relationsbefrämjande förmåner bemöts. Lagstiftaren uppger att ett tillgodoseende av kritiken skulle 

innebär att lagens otillbörlighetsbegrepp förankrades i olika yttre, faktiska omständigheter såsom 

förmånens art eller ekonomiska värde och att dessa tillmäts avgörande betydelse. Det är emellertid 

uteslutet av det skälet att transaktionens otillbörlighet måste bestämmas på grundval av en samlad 

bedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. 
107 Se som exempel Näringslivskoden 
108 Prop. 2011/12:79 s. 21. 
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påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur 

uppgifter utförts”.109 Vilket innebär att en given eller mottagen förmån är otillbörlig 

om den är ägnad att påverka mottagarens tjänsteutövning eller om situationen är 

sådan att det föreligger en risk för påverkan. Det saknar betydelse om handlingen 

objektivt sett ej är ägnad att påverka mottagaren, det kan ändå föreligga straffansvar 

till följd av att det ses som ett angrepp på tjänstens integritet.110 

Huruvida en gåva eller annan förmån är otillbörlig avgörs alltså inte utifrån dess 

egna preferenser utan snarare på de yttre omständigheter som omgärdar fallet. 

Givetvis underlättas bedömningen av om en förmån utgör en muta utifrån dess 

ekonomiska värde; om det ekonomiska värdet av förmånen är betydande så finns 

indikationer på att det är en muta precis som ett mindre ekonomiskt värde talar för det 

motsatta. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte finns en fixerad värdegräns för 

vad som anses utgöra en muta och vad som inte anses utgöra en muta.  En annan 

omständighet som också spelar in vid bedömningen av om en förmån är otillbörlig är 

skillnaden mellan offentlig- och privat sektor. I dessa sammanhang spelar sedvänja in 

och utrymme finns för vissa förmåner om de kan anses som ett led i vedertagna 

umgängesformer inom näringslivet eller inom någon specifik bransch.111 
Med hänsyn till rekvisitets komplexitet så är det av intresse att närmare undersöka dessa faktorer - yttre 

omständigheter - som påverkar om förmånen skall anses som otillbörlig. Det framhålls i motiven att 

om transaktionen i sig inte har en tydlig eller konkret inriktning på pliktstridighet får andra faktorer bli 

avgörande för bedömningen. Dessa kan kort sammanfattas i punktform enligt följande: 112 

 

• Värdet av förmånen och om förmånen avser att påverka mottagarens tjänsteutövning, 

• Anknytningen mellan mottagarens anställning eller uppdrag och förmånen,  

• Relationen mellan dels förmånsgivaren och mottagaren men även mellan mottagaren och 

mottagarens uppdrags- eller arbetsgivare,  

                                                
109 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
110 Cars, T, s. 84. 
111 Cars, T, s. 84, se även Prop. 2011/12:79 s. 44 där det påpekas att en förmån av obetydligt värde 

oftast ej är av beskaffenheten att kunna påverka eller belöna en arbets- eller uppdragstagare i deras 

tjänsteutövning. Detsamma kan vara fallet – beroende på omständigheterna – för en förmån av inte helt 

obetydligt värde om den har ett socialt eller verksamhetsmässigt berättigande, dvs. att förmånen faller 

inom ramen för vanlig artighet, accepterad kutym i seriös näringsverksamhet eller allmän sedvänja. 
112 Se SOU 2010:38 s. 63 ff.  



 35 

• Frågan om förmånens offentlighet, i vissa fall påverkas bedömningen av om förmånen 

erbjuds öppet eller om den erbjuds till många anställda istället för en specifik person,  

• Inom privat sektor har allmän sedvänja och branschpraxis inverkan på bedömningen. 

4.3.2  Uppdrags- eller arbetsgivarens samtycke 
 

När det kommer till frågan om en huvudmans samtycke eller vetskap gör en mottagen 

förmån tillbörlig så är utgångspunkten nekande. Huvudmannens samtycke eller 

vetskap är däremot en omständighet som påverkar bedömningen. 113 Den enkla 

förklaringen är att kriminaliseringen av mutbrott inte har som mål att skydda 

huvudmannen mot illojal tjänsteutövning utan snarare att skydda allmänheten mot 

snedvriden konkurrens och upprätthålla förtroendet för den svenska välfärdsstaten.114 

Angående huvudmannens samtycke och vetskap finns det en distinktion mellan 

offentlig- och privat sektor som bör beaktas. Det framgår nämligen av praxis att för 

offentlig sektor så finns det ingen huvudman vars vetskap eller samtycke kan leda till 

att den mottagna förmånen av bara den omständigheten blir rättsenlig. 115  Som 

ytterligare exempel bör nämnas NJA 1981 s. 1174; 

 
I NJA 1981 s. 1174 hade ett byggföretag bjudit kommunala förtroendemän och tjänstemän i 

Skåne på en studieresa till Stockholm, för att närmare studera byggprojekt med olika energi- och 

värmeförsörjningslösningar för bostadshus. Resan betalades av byggföretaget och omfattade en 

och en halv dag med övernattning i Stockholm med tillhörande lunch och middag. Frågan var om 

ansvar kunde aktualiseras för mut- och bestickningsbrott. HD anförde i sina domskäl 

inledningsvis att ”blotta föreställningen om att det allmännas verksamhet kan påverkas av mutor 

kan rubba förtroendet för offentliga organ. Lagstiftningen syftar därför till att förhindra att ens 

misstankar av sådant slag skall behöva uppkomma. Detta medför att stränga krav måste 

uppställas när det gäller att bedöma vad som i olika sammanhang kan godtas såsom tillbörligt”. 

Angående förhållandena i det aktuella målet så påpekade HD att studieresan var att betrakta som 

ett led i byggnadsföretagets marknadsföring och att de inbjudna hade en sådan ställning inom 

kommunen att bestickning kunde bli av betydelse. Att resan skedde med kommunstyrelsens 

vetskap är inte en omständighet som föranleder ansvarsbefrielse. Det utgör dock en omständighet 

som bör beaktas vid bedömningen av samtliga omständigheter i fallet.  HD valde i slutändan ändå 

                                                
113 SOU 1974:37 s. 115-116. 
114 Se Leijonhufvud, JT 1996-97 s. 959 samt RiR 2006:8 s. 9. 
115 Se RH 1993:74 samt Prop. 1975/76 s. 37. 



 36 

att bedöma förmånen som tillbörlig med hänsyn till att studiebesöket ansågs utgöra ett naturligt 

och nyttigt led i utövningen av de deltagandes befattningar hos kommunen. 

 

Inom privat sektor är situationen emellertid en annan då huvudmannens samtycke ofta 

ses som en så pass förmildrande omständighet att lagföring ej bör ske, förutsatt att 

förmånen ej är till skada för givarens konkurrenter och bidrar till en snedvriden 

konkurrenssituation. I fall där det anses påkallat av allmänt intresse att väcka åtal kan 

åklagaren använda sig av åtalsregeln 10 kap 10 § 3 st. BrB.116 

4.3.3 Förmånens ekonomiska värde 
 

I regel blir bedömningen av en förmåns otillbörlighet mer invecklad om det inte finns 

en uttrycklig inriktning på pliktstridighet.117 Frågan blir då istället om förmånen är av 

den karaktären att den påverkar eller är ägnad att påverka mottagarens tjänsteutövning 

på det sättet att man kan tala om en tacksamhetsskuld mellan givare och mottagare. 

Huruvida det föreligger en sådan tacksamhetsskuld blir i sin tur beroende av hur den 

mottagna förmånen kan värderas. Ett stort ekonomiskt värde samt mottagarens insikt 

om värdet talar tydligt för påverkan medan ett lågt ekonomiskt värde innebär föga risk 

för påverkan. 118  Förklaringen kan låta logisk och klargörande ur ett teoretiskt 

perspektiv men vad innebär det i praktiken? I motiven till lagstiftningen framhålls att 

värden över 1 000 kr ofta anses innefatta en otillbörlig påverkan, men beroende av 

omständigheterna i fallet kan både lägre och högre värden sättas som gräns.119 Någon 

fixerad värdegräns existerar således ej med hänsyn till alla de skiftande förhållanden 

och skillnaden mellan skyddsintressen för offentlig- och privat sektor. Ytterligare en 

anledning till att det ej existerar en viss värdegräns är att det riskerar att skapa ett 

sanktionerat drickspenningssystem där gåvor under ett visst belopp summariskt 

tilldelas myndighetstjänstemän för deras tjänsteutövning.120 Istället är det främst 

praxis som ger ledning för under vilka omständigheter en given eller mottagen förmån 

av visst värde anses tillbörlig för en person av en viss ställning.  

                                                
116 Cars, T, s. 89. 
117 Prop. 1975/76:176 s. 36. 
118 Cars, T, s. 92 ff. 
119 SOU 2010:38 s. 235. 
120 Se Cars, T, s. 92. 
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I NJA 1993 s. 539 hade ett företag som säljer kontorsutrustning sänt ut ett stort antal erbjudanden 

till både offentliga och privata arbetsplatser. Erbjudandena var adresserade till namngivna 

arbetstagare och i erbjudandena utfäste sig företaget att skänka en freestyle-apparat med angivet 

värde på 450 kr – värdet i detaljhandeln var 298 kr - förutsatt att produkter ur företagets katalog 

beställdes för 3 290 kr. Av alla de erbjudna arbetstagarna var det cirka 100 personer som 

uppfyllde kraven i erbjudandet och erhöll freestyle-apparaten från företaget.  I HD konstaterade 

majoriteten i domskälen inledningsvis att freestyle-apparaten ej var riktad att tillfalla 

ifrågavarande företag eller myndighet utan istället var avsedd att utgöra en belöning till en enskild 

arbetstagare för ett handlande inom ramen för arbetstagarens tjänst. Vidare konstaterade 

majoriteten att erbjudandet av den aktuella förmånen varit ämnad att påverka mottagaren att i sin 

tjänsteutövning utföra en beställning som han eller hon kanske annars ej skulle ha gjort.  Oavsett 

om värdet av förmånen var 450 kr eller 298 kr så är värdet ej så obetydligt att det inte funnits en 

beaktansvärd risk för att syftet med erbjudandet skulle uppnås. Således dömdes företagets direktör 

och dess försäljnings- och marknadschef för bestickning.  

I fallet fanns dock två skiljaktiga JustR som till grund för att åtalen skulle ogillas framförde dels 

att värdet av förmånen var förhållandevis obetydlig, att det inte fanns något samband mellan 

förmånen och visst bestämt handlande från kommunala befattningshavare samt att den 

tjänsteutövning som utövats inte kan hänföras till myndighetsutövning eller annan väsentlig 

offentlig verksamhet Vidare anfördes att de aktuella erbjudandena inte är ovanliga för aktörer 

inom företagets bransch som led i marknadsföring, att erbjudandena gjordes med stort mått av 

öppenhet och utan individuell kontakt med adressaterna. Faktorer som enligt de skiljaktiga borde 

ha tagits i beräkning vid bedömningen av förmånens otillbörlighet. De skiljaktiga hänvisade 

vidare till rättsfallet NJA 1981 s. 477 där det var fråga om julgåvor i form av sprit, blommor, 

choklad m.m. som en företagare gett till kommunala tjänstemän i ansvarsfulla befattningar. I det 

fallet hade förmånerna inte något samband med ett bestämt handlande från de kommunala 

befattningshavarna – till skillnad från NJA 1993 s. 539 – och HD fann att gåvorna var för sig 

representerade ett ringa värde och ogillade åtalet.  

 

I NJA 2008 s. 705 hade en verkställande direktör för ett skogsbolag inbjudit en landshövding att 

delta i en älgjakt. Tillsammans med att delta i jakten, som pågick i en och en halv dag, fick 

landshövdingen också en övernattning i en jaktvilla tillsammans med två trerättersmiddagar med 

öl och vin samt en lunch i fält. Frågan i målet var om ansvar för bestickning och mutbrott förelåg. 

I domskälen konstaterar HD inledningsvis att förmånen erhållits av landshövdingen till följd av 

dennes tjänst. Nästa fråga som HD tar ställning till är huruvida förmånen skall anses som 

otillbörlig. Angående otillbörlighetsbedömningen så nämner HD att utgångspunkten för 

bedömningen blir det intresse straffbestämmelserna avser att skydda, vilket varierar beroende på 

vilken ställning och arbetsuppgifter mottagaren har.  Vid myndighetsutövande finns ett 

traditionellt starkt skyddsintresse av de offentliga organens integritet samt allmänhetens tilltro till 

beslutsfattande som innebär att otillbörlighetsbegreppet får en vidare innebörd Av betydelse för 
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bedömningen blir därför om förmånen varit avsedd att påverka landshövdingens tjänsteutövning, 

vilket avgörs utifrån förmånens art och värde. Därefter konstaterar HD att värdet av förmånen i 

sig inte utesluter ansvar, med stöd av bland annat NJA 1993 s 539. Avgörande för bedömningen 

blev istället den vikt som ligger på en landshövding att bejaka sina representativa och 

verksamhetsfrämjande uppgifter för länet. Därför ansågs det naturligt och legitimt för 

landshövdingen att delta i en älgjakt. 

 

I Mama Mia - fallet121 hade ett telekomföretag bjudit chefer och tjänstemän, med respektive, från 

offentlig sektor samt näringslivet till musikalen Mama Mia. Samtliga bjudna var kunder hos 

företaget och de erbjöds välkomstdrink, middag samt följande föreställning. I samband med 

evenemanget skulle det ske en två timmar lång förevisning av företaget och dess produkter. 

Värdet på evenemanget uppgick till mellan 545 kr och 825 kr per person. Tingsrätten 

konstaterade först att erbjudandet hade samband med de inbjudnas tjänsteutövning men att det ej 

haft inriktning på pliktstridighet. Förmånens värde beräknades uppgå till drygt 1 000 kr per 

mottagare inklusive anhörig, vilket inte ansågs som anmärkningsvärt högt men ej heller av 

bagatellartad karaktär. Förmånen hade haft som syfte att påverka mottagarna i en för företaget 

gynnsam riktning och på så sätt skapa goda kundrelationer. Tingsrättens slutsats efter en 

sammanvägning av omständigheterna i fallet blev att förmånen för sig självt pekade mot 

otillbörlighet med hänsyn till att en närstående bjudits in. Det som talade för att förmånen var 

tillbörlig var den öppenhet med vilken erbjudandet lämnades samt att den utskickade inbjudan 

haft som huvudsakligt syfte att marknadsföra företaget och dess produkter för en redan etablerad 

kundkrets. Således handlade det enligt tingsrätten om attitydpåverkan snarare än 

beteendepåverkan.122 

 

Som framgår av de ovan presenterade rättsfallen behöver förmånens ekonomiska 

värde ej överstiga 1 000 kr för att den ska antyda om otillbörlighet och påverkansrisk. 

Om en person vid upprepade tillfällen erhåller förmåner som, var för sig, har ett lågt 

ekonomiskt värde kan det ändå vid en sammanräkning tala för att otillbörlighet 

föreligger.123 Dock så är inte värdet av förmånen i sig utslagsgivande för att avgöra 

huruvida den mottagna eller givna förmånen skall anses som otillbörlig. Precis som 

                                                
121 Stockholms tingsrätt mål B 12813-06. 
122 En attitydpåverkande förmån som överensstämmer med vad som anses som vedertagna 

umgängesformer mellan näringslivet och offentliga organ är i normalfallet tillåten till skillnad mot en 

beteendepåverkande förmån, se SOU 2010:38 s. 33. 
123  Se Cars, T, s. 93. samt Näringslivskoden, bilaga B, p. 5 där det påpekas att risken för 

beteendepåverkan ökar i takt med förmånens värde och frekvens av förmåner som ges till anställd eller 

uppdragstagare. 
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det förklaras i motiven till lagstiftningen har även andra faktorer en påverkansgrad på 

bedömningen som göra att ”vågskålen” återigen kan peka på att förmånen är 

tillbörlig.  

4.3.4 Betydelsen av mottagarens tjänst, uppdrag eller anställning 
 

Såsom tidigare nämnts har mottagarens tjänst, arbete eller uppdrag betydelse för 

otillbörlighetsbedömningen. Med hänsyn till de skilda skyddsintressen som föreligger 

för privat- och offentlig sektor kan en gåva pendla mellan tillbörlighet och 

otillbörlighet beroende på vem som är mottagare. 

4.3.4.1 Offentlig sektor 

 

För offentlig sektor gäller i regel hårdare krav än för den privata sektorn. När 

mottagaren är en person som innehar anställning eller uppdrag inom en verksamhet 

som innefattar myndighetsutövning blir otillbörlighetsrekvisitet utvidgat till att 

omfatta fler situationer. I anslutning till offentlig sektor tillkommer, som tidigare 

nämnts, ett särskilt integritetsskydd som under vissa omständigheter kan innebära att 

en förmån, som i vanliga fall inte är ägnad att påverka tjänsteutövningen, ändå 

bedöms som otillbörlig. I allmänhet så innebär det att förmåner från personer som 

berörs av myndighetsutövning är att anse som otillbörliga såvida det inte rör sig om 

rena bagateller.124  Ett tydligt exempel på den restriktivitet som råder angående 

förmåner inom offentlig sektor återfinns i praxis från Hovrätten för Västra Sverige.  

 
I fallet hade en man ansökt om ursprungskontroll av privatimporterat fordon. Vid en 

komplettering av sin ansökan hade han även bifogat 200 kr i fikapengar till mottagaren på 

Vägverket. Tingsrätten ogillade åtalet mot mannen med hänvisning till att förmånen rörde ett lågt 

belopp, förmånen var inte ställd till någon enskild person samt att förmånen inte påverkade 

Vägverkets beslut i ärendet.  I HovR var utgången däremot den motsatta då mannen dömdes för 

bestickning. I sina domskäl fäste HovR särskild vikt vid att ”när det gäller en mottagare vars 

verksamhet innefattar myndighetsutövning kan kravet på särskilt integritetsskydd innebära att en 

förmån anses som otillbörlig även om den objektivt sett inte är ägnad att påverka mottagaren i 

dennes tjänsteutövning”. Med beaktande av den särställning som myndighetsutövande 

verksamhet anses ha och intresset av att allmänhetens tilltro till beslutsfattandet inte skadas ansåg 

                                                
124 Cars, T, s. 99. 
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HovR att handlandet, trots att det rört sig om en enstaka händelse och en förmån av lågt 

ekonomiskt värde, skulle anses som otillbörligt. 125 

 

Även andra områden inom offentlig sektor som ej berör myndighetsutövning såsom 

sjukvården eller socialvården anses som integritetskänsliga befattningar och lyder 

under samma restriktivitet. Det framgår främst genom praxis från HD. 

 
I NJA 1985 s. 477 hade en föreståndare för ett servicehus medverkat till att en där boende person 

upprättat testamente till dennes förmån. När testator avlidit mottog föreståndaren den 

testamenterade egendomen och dömdes av HD för mutbrott. I sina domskäl diskuterade HD 

betydelsen av tjänstens integritet inom sjukvården och anförde följande; ”Till de områden där 

synpunkten om tjänstens integritet får tillmätas särskild betydelse hör vårdverksamheten. 

Visserligen kan det just inom sjukvården och vid omsorgen om äldre vara närliggande att 

enskilda kommer i vänskapsförhållande till personalen, och det kan särskilt för den som mist sin 

regelbundna kontakt med släkt och vänner te sig naturligt och rimligt att genom gåvor och andra 

belöningar visa sin uppskattning av en funktionär som han eller hon särskilt fäst sig vid. Att ge 

något större utrymme härför är emellertid oförenligt med lagstiftningens syfte, frånsett fall där 

den väsentliga anledningen tydligen är personliga relationer utan något samband med 

funktionärens tjänst. Som JO framhållit i målet, får det inte förekomma att den uppfattningen 

vinner insteg bland äldre eller sjuka personer att de på sådant sätt kan påverka vårdpersonalens 

tjänsteutövning till sin förmån. Det är också av vikt att några misstankar om detta inte 

uppkommer hos allmänheten”. 

 

Att sjuk-och äldrevården är känslig för mottagande av gåvor och förespråkar 

restriktivitet framgår även av interna skrifter från socialstyrelsen. I socialstyrelsen 

information till vårdpersonal framgår i den allmänna bedömningen att det är av 

synnerlig vikt att vårdpersonalens integritet inte kan sättas i fråga. Det åligger 

personal inom hälso- och sjukvården att visa alla patienter omtanke och respekt126, 

därav bör personal inom denna sektor i regel avstå från att ta emot gåvor. För hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten får vårdpersonalen endast motta gåvor av en 

vårdtagare om gåvans art och omständigheterna vid dess överlämnande inte kan ge 

anledning till antagande om särbehandling.127 

                                                
125 Hovrätten för Västra Sverige mål B 3048-09. 
126 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. 
127 Socialstyrelsen: Om gåvor och testamenten (1998) 
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4.3.4.2 Privat sektor 

 

Som den uppmärksamme läsaren vid det här laget förstår så är synen på förmåner 

mindre restriktiv inom privat sektor. Marknadsfrämjande åtgärder, branschpraxis, 

kutym samt rena artighetsgåvor har en tendens att accepteras i större utsträckning och 

förmåner som inte har ett oproportionerligt högt värde ses i största allmänhet som 

legala. Lagstiftningen slår vakt om skyddsintresset för allmänheten, dvs. att gemene 

man inte skall drabbas negativt till följd av en snedvriden konkurrenssituation. Vid en 

granskning av näringslivskoden128 framgår att företag får erbjuda, utlova eller lämna 

en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett annat företag om det sker öppet, 

förmånen är måttfull129 och förmånen i övrigt inte är sådan att den typiskt sett 

otillbörligt påverkar mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter.130 

I allmänhet så finns det alltså ett visst utrymme inom den privata sektorn för att 

ge och ta emot gåvor men det finns även undantag. Inom privat sektor existerar det 

personer med så känsliga funktioner att nästan samma integritetskrav kan ställas på 

dem som på myndighetsutövare. Till denna grupp av personer kan räknas skiljemän, 

advokater, revisorer, kontrollanter samt personal inom den privatiserade sjukvården.  

Vidare finns det personer med befattningar inom bank- och försäkringsbranschen vars 

ekonomiska ansvar gör att allmänhetens förtroende inte får äventyras.131 

4.3.5  Betydelsen av en personlig relation mellan givare och mottagare 
 

Det är varken ovanligt eller anmärkningsvärt att personer med kontinuerlig kontakt 

inom arbetslivet utvecklar en djupare relation och umgås privat. Det är inte heller 

anmärkningsvärt eller ovanligt att personer som har en vänskapsrelation utbyter gåvor 

                                                
128 IMM, Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. 
129  Se Näringslivskoden, p. 7, Med måttfullhet avses att förmånen inte får framstå som 

beteendepåverkande för mottagaren. Förmånens personliga och ekonomiska värde ska stå i relation till 

mottagarens integritetskänslighet och personliga påverkbarhet. Med det menas att faktorer som 

befattning, ålder, arbetsuppgifter och erfarenhet kan utgöra grunder för bedömningen. Vidare har 

bransch, företag, lokala seder och bruk en inverkan på vad som kan anses måttfullt. Om flera förmåner 

erbjuds mottagaren kommer dessa att bedömas i ett sammanhang. 
130 Se Näringslivskoden, p. 7. 
131 Cars, T, s. 104. 
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i samband med högtider och födelsedagar. Den personliga relationen mellan 

mottagare och givare har betydelse för två skilda förutsättningar för brott, 

tjänstesambandet och om förmånen är otillbörlig. För att mutbrott ska vara aktuellt 

krävs dels att förmånen lämnas respektive mottas för mottagarens tjänsteutövning, 

dels att förmånen som sådan skall vara otillbörlig.   

Gåvor som faller inom ramen för vanlig artighet och uppmärksamhet i umgänget 

människor emellan som blomsteruppvaktning vid högtidsdagar rör själva 

otillbörlighetsbedömningen. Även om en vänskapsrelation föreligger mellan givare 

och mottagare så ligger grunden för relationen i tjänstesambandet och 

vänskapsrelationen sägs ej ha varit styrande för förmånens lämnande.132 I dessa fall är 

det betydelsefullt att förmånens värde inte överstiger den personliga generositet som i 

normala fall visas vänner emellan inom en viss bekantskapskrets för att inte bedömas 

som otillbörlig. För att inte medföra straffansvar ska förmånen uteslutande eller i allt 

väsentligt ha sin grund i ett vänskapsförhållande som inte enbart grundas på 

förbindelser i tjänsten.133 Om gåvan lämnas enbart till följd av vänskapsrelationen 

mellan parterna så har det andra brottsrekvisitet aldrig uppfyllts. Då har gåvan eller 

förmånen inte påkallats med anledning av mottagarens tjänst och frågan om mutbrott 

föreligger faller redan här. 

Hur frågan om bakomliggande personliga relationer inverkar på bedömningen för 

om ett brott föreligger togs upp av HD i NJA 2009 s 751. 
 

I fallet hade en vinkyl värd 23 715 kr överlämnats från en person till sin fars offentlige försvarare. 

HD fann – efter en samlad bedömning - att förmånen måste anses som given uteslutande eller i 

allt väsentligt inom ramen för den vänskapsrelation som fanns mellan familjerna och ej för 

utövningen av uppdraget som offentlig försvarare. Som stöd för denna uppfattning anförde HD att 

”även om ett tjänstesamband anses föreligga mellan givaren och mottagaren av en förmån kan 

ansvar emellertid vara uteslutet, om det finns något annat samband mellan dem som inte är 

kopplat till någon tjänst, såsom att det föreligger vänskapsförhållande, och förmånen uteslutande 

eller i allt väsentligt har sin grund i detta samband. Av utredningen i förevarande mål framgår att 

givare och mottagare med tillhörande familjer varit vänner och från tid till annan umgåtts under 

flera år före det att vinkylen överlämnades och att de också utväxlat presenter som oftast har 

varit av mindre värde. ”Värt att nämna är att i HovR blev bedömningen av fallet den motsatta. 

HovR identifierade vänskapsrelationen mellan parterna men hänvisade till att tidigare gåvor, 

                                                
132 Wennberg, S, JT 2009-10 s. 692. 
133 Cars, T, s. 107 ff. 
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med vänskapsrelationen som grund, hade haft lägre värden och ej var styrande för gåvans 

överlämnande. 

 

När det föreligger flera samband mellan givare och mottagare gäller det att avgöra 

genom en konkret bedömning vilket samband som varit styrande för överlämnandet 

av en förmån. Ett samband med tjänsteutövningen anses i allmänhet föreligga så snart 

mottagaren har någon möjlighet att påverka eller utöva inflytande i något avseende 

som berör givaren. Men precis som HD anger i NJA 2009 s. 751 så kan ett 

vänskapsförhållande ”neutralisera” ansvarsfrågan innan otillbörlighetsbedömningen 

blir aktuell. Flera samband mellan givare och mottagare, som tjänstesamband och 

vänskapssamband, innebär inte – enligt NJA 2009 s. 751 – att det andra 

brottsrekvisitet med automatik är uppfyllt, dvs. att förmånen lämnats eller mottagits 

till följd av mottagarens tjänsteutövning.  Om vänskapssambandet har varit styrande 

för förmånens lämnande så blir frågan om förmånens otillbörlighet inte aktuell då 

handlingen faller på det tidigare rekvisitet. Om den lämnade förmånen inte kunnat 

utöva inflytande på utövningen av mottagarens befattning i relation till givaren så har 

inget tjänstesamband förelegat.134 

4.3.6 Öppenhet 
 

En omständighet av klar relevans vid otillbörlighetsbedömningen är frågan om i 

vilken utsträckning förmånen erbjudits eller godtagits i det öppna. Den klassiska 

mutan sker oftast under diskretion, med så få inblandade parter som möjligt, så om 

förmånen istället erbjuds öppet genom exempelvis en annons eller ett öppet brev till 

mottagarens arbetsgivare kanske förfarandet i sig inte är ämnat att påverka relationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 2008 s. 

705 hade landshövdingen i ett öppet brev – landshövdingens veckobrev – beskrivit 

sina intryck från älgjakten som denne inbjudits till av ett skogsbolag. Just 

omständigheten att landshövdingen beskrivit sina intryck av förmånen på ett öppet 

sätt togs i beaktning av HD som stöd för att den mottagna förmånen ej var otillbörlig.  

Ett annat fall där förekomsten av öppenhet hade betydelse för bedömningen av 

förmånens otillbörlighet är Mama Mia- fallet135 där de skriftliga inbjudningarna 
                                                
134 Wennberg, S, JT 2009-10 s. 694 ff. 
135 Stockholms tingsrätt mål B 12813-06/2006. 
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visserligen tillställts företrädare på ledningsnivå men likväl skickats till 

myndigheternas och företagens adresser och också därigenom diarieförts.136 

 

4.4 Tankar och reflektioner kring rekvisitet otillbörlig förmån 
 

Utifrån praxis, förarbeten och motiv framgår att huruvida en mottagen förmån kan 

klassas som otillbörlig eller ej utgår från en bedömning som är beroende av alla 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Vidare framgår av motiven att vid 

tolkning av rekvisitet får ledning hämtas från tidigare praxis.137 

I framställningen har äldre prejudikat presenterats tillsammans med rättsfall från 

de lägre instanserna för att belysa komplexiteten i bedömningen av rekvisitet. 

Eftersom samtliga relevanta omständigheter i fallet är av betydelse kan en situation 

likt den i Mama Mia- fallet inträda, där värdet av förmånen pekar på otillbörlighet 

medan andra omständigheter som öppenhet pekar på det motsatta. I NJA 2008 s 705 

pekade värdet av förmånen återigen på otillbörlighet medan andra omständigheter 

som behovet av landshövdingens kontakt med näringslivet och den öppenhet med 

vilken denne redovisat sina upplevelser talade för tillbörlighet. I NJA 1993 s 539 

pekade värdet på förmånen, vilket inte var uppseendeväckande högt, och dess 

ändamål att påverka mottagarens tjänsteutövning på att förmånen var otillbörlig. I 

fallet framhöll emellertid två skiljaktiga justitieråd det motsatta, dvs. att värdet av 

förmånen och att det inte inbjudit till pliktstridigt handlande talade för att förmånen 

skulle bedömas som tillbörlig. I NJA 2009 s 751 var värdet av vinkylen 23 715 kr 

vilket ensamt talar för att förmånen bör bedömas som otillbörlig. Dock så förelåg ett 

vänskapssamband mellan parterna som HD fäste vikt vid och som fick en avsevärd 

betydelse för utgången i fallet. Rekvisitet bygger på en bedömning av relevanta 

omständigheter i fallet, men när dessa pekar åt olika håll och påvisar å ena sidan 

tillbörlighet och å andra sidan otillbörlighet blir bedömningen allt annat än 

förutsägbar. I propositionen framhåller lagstiftaren som särskilt skäl för att behålla 

otillbörlighetsrekvisitet att det är centralt för att bibehålla en flexibel reglering som är 

tillräckligt vid för att träffa straffvärda fall av otillåten påverkan i ett föränderligt 

                                                
136 Cars, T, s. 110. 
137 Prop. 2011/12:79 s. 42. 
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samhälle. Vidare är rekvisitet bärande för att regleringen av mutbrott ska kunna stå 

sig över tiden och tanken är att vägledning för hur rekvisitet ska tolkas ska kunna 

hämtas ur praxis och motiv.138  

Vid en närmre läsning av prejudikaten från HD framgår att ofta är de inblandade 

överens om händelseförloppet i fallet. Det som istället är frågan är om en gåva som 

mottagits eller avgivits är otillbörlig eller ej. Även om mutbrottslagstiftningen är 

allmänt hållen och ämnad att vara tillämplig på en mängd olika situationer finns det 

något oroväckande i att bedömningen av vad som gör en förmån otillbörlig varierar 

från fall till fall. Att två JustR i NJA 1993 s 539 var av helt motsatt uppfattning i 

otillbörlighetsbedömningen i förhållande till majoriteten gör bedömningen av 

rättsläget än mer oklart. I vinkyls-fallet var HovR av en annan uppfattning en HD, 

vilket också bör uppmärksammas. Utan att dra förhastade slutsatser går det att påstå 

att rekvisitet är otydligt och svårförståeligt och därigenom vållar problem i fråga om 

rättssäkerhet. 

5.  Den utökade personkretsen 

5.1 Handel med inflytande 

5.1.1  Bakgrund 
 

Kriminaliseringen av handel med inflytande har sin utgångspunkt i två internationella 

instrument som Sverige tillträtt på korruptionsbekämpningens område, nämligen 

Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och FN:s konvention mot 

korruption. I Europarådets konvention är handel med inflytande reglerat i art. 12 och i 

FN:s konvention i art. 18. Med hjälp av den nya kriminaliseringen avser regeringen 

att reglera de situationer som faller mellan bestämmelserna om givande och tagande 

av muta. 139  Frågan är dock om regeringens avsikt med bestämmelsen har ett 

tillämpningsområde.   

                                                
138 Prop. 2011/12:79 s. 21 
139 Prop 2011/12:79 s. 32. 
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5.1.2   Relationen till givande och tagande av muta 
 

Brotten i 10 kap 5 a-b § förutsätter att mottagaren är en arbetstagare eller 

uppdragstagare. Gärningen i sig förutsätter vidare att denne mottar en otillbörlig 

förmån för utövningen av sin tjänst eller av sitt uppdrag. I bestämmelsen ligger vikten 

på att tjänsten är det dominerande sambandet mellan givare och mottagare samt att 

förmånen kan hänföras till den verksamhet som arbets – eller uppdragstagarens 

huvudman bedriver. Tjänstesamband föreligger inte om förmånen uteslutande eller i 

allt väsentligt har sin grund i ett vänskapsförhållande eller annat samband utanför 

tjänsten.140 I fråga om tjänstesambandet uttalas i propositionen att  

 
”för straffbarhet krävs inte att förmånen är inriktad på något som det slutligen ankommer på arbets– 

eller uppdragstagaren att utföra. Det är tillräckligt att han eller hon inom ramen för anställningen 

eller uppdraget kan utöva inflytande över en process t.ex. i egenskap av föredragande åt en 

beslutsfattare eller såsom varande den som bereder ett beslutsunderlag. Inte heller krävs det att 

förmånen visas stå i samband med någon viss tjänsteåtgärd och än mindre behöver det bevisas att 

förmånen syftar till, föranlett eller belönat någon oriktig åtgärd eller någon åtgärd som gynnar den 

som lämnat, utlovat eller erbjudit förmånen.”141 

 

Utifrån propositionen räcker det inte med att mottagaren mottar en förmån i egenskap 

av arbetstagare eller uppdragstagare. Förmånen behöver inte stå i samband med en 

specifik åtgärd, men den tjänsteåtgärd som förmånen är inriktad på måste mottagaren 

kunna utöva inflytande över.  Om mottagaren enbart kan utöva ett informellt 

inflytande – likt exemplet om medarbetaren på en myndighet – så ska förmånen inte 

anses som mottagen för utövning av anställningen och därigenom kan inte ansvar 

aktualiseras för tagande av muta. Istället är det i dessa situationer som ansvar enligt 

bestämmelsen om handel med inflytande kan aktualiseras. 142  Det ifrågasätts av 

Wennberg som menar att resonemanget är ohållbart.  En offentlig arbetstagare, som i 

egenskap av just denna position mottar en otillbörlig förmån, uppfyller kravet på 

tjänstesamband, även om förmånen i sig inte kan visas stå i samband med någon viss 

                                                
140 Wennberg, S, Festskrift till Josef Zila, s. 223. 
141 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
142 Prop. 2011/12:79 s. 33. 
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tjänsteåtgärd som mottagaren har inflytande över.143 Under dessa premisser blir alltså 

bestämmelsen om tagande av muta tillämplig framför bestämmelsen om handel med 

inflytande.  

5.1.3   Närstående till en beslutsfattare 
 

Ett andra exempel på när brottet handel med inflytande skulle vara tillämpligt är då en 

närstående till en beslutsfattare tar emot en otillbörlig förmån för att påverka dennes 

beslut. 144  Även för denna del av bestämmelsen är Wennberg kritisk. Om en 

närstående mottar en förmån med uppdrag att påverka en beslutsfattare innebär det 

enligt Wennberg att den anhörige måste betraktas som en uppdragstagare, vilket i sin 

tur leder till att den anhörige lyder under bestämmelsen tagande av muta istället för 

handel med inflytande. Om utgångspunkten tas i att både uppdragsgivare och 

uppdragstagare anses tillhöra den privata sektorn, som styrs av avtalsfrihet, så kan 

uppdragstagaren i regel inte mutas av uppdragsgivaren. Om uppdragsgivarens 

samtycke föreligger från uppdragsgivaren, så blir inte förmånen otillbörlig. 145  

Wennberg anför vidare att det är märkligt att kriminalisera ett privat 

uppdragsförhållande som går ut på att en person ersätter någon annan för att denne 

ska försöka påverka en beslutsfattare. I grund och botten är det samma beteende som 

förväntas av ett ombud eller en advokat i alla processer. Skillnaden skulle vara att 

advokaten arbetar i det öppna för att påverka beslutsfattaren. Men varför skulle 

skillnaden mellan en dold och en öppen agenda medföra så särpräglade konsekvenser. 

Brottet handel med inflytande förutsätter att själva beslutsfattaren ej mottar en förmån 

men att han utsätts för påverkan. Att påverkan av en beslutsfattare ses som 

klandervärt är i sig märkligt då påverkan under vissa omständigheter kan leda till att 

beslutsfattaren får tillgång till annan information som gör underlaget till ett sakligt 

beslut mer komplett. Vidare är det märkligt att förutsätta att en beslutsfattare inte kan 

avfärda dåligt underbyggd argumentation. Enligt Wennberg bör hänsyn istället tas till 

metoden för påverkan och då hämta ledning från de internationella instrument Sverige 

tillträtt.146 
                                                
143 Wennberg, S, Festskrift till Josef Zila, s. 224. 
144 Prop 2011/12:79 s. 33. 
145 Wennberg, S, Festskrift till Josef Zila, s. 225. 
146 Wennberg, S, Festskrift till Josef Zila, s. 226 
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5.1.4 Europarådets och FN:s bestämmelser 
 

Förlagorna till den svenska bestämmelsen om handel med inflytande återfinns i 

Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt FN:s konvention mot 

korruption och regleras i art. 12 respektive art. 18. 

 
Art. 12 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 

criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or 

offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or 

she is able to exert an improper influence over the decisionmaking of any person referred to in Articles 

2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or 

for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an 

advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not 

the supposed influence leads to the intended result.147 

 

I Art. 12 i Europarådets konvention om korruption framgår att det ska vara straffbart 

att utlova, lämna eller erbjuda, direkt eller indirekt, otillbörlig förmån (undue 

advantage) till någon som kan utöva ett oegentligt inflytande (improper influence) 

över vissa personers beslutsfattande. 
 

Art. 18 Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be 

necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:  

(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an 

undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed 

influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an 

undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;  

(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an 

undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the 

person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or 

public authority of the State Party an undue advantage. 148 

 

I art. 18 i FN:s konvention mot korruption framgår att medlemsstaterna ska 

kriminalisera handel med inflytande som omfattar utlovande, erbjudande eller 

lämnande, direkt eller indirekt, av en otillbörlig förmån (undue advantage) till någon 

                                                
147 Prop. 2003/04:70 Bilaga 1 s. 57. 
148 Prop. 2006/07:74 Bilaga 1 s. 92. 
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som ska missbruka sitt inflytande (abuse his or hers real or supposed influence) i syfte 

att från en allmän förvaltning eller myndighet erhålla en otillbörlig förmån för den 

personen som anstiftat gärningen. 

Det som skiljer den svenska bestämmelsen om handel med inflytande från dess 

förlagor är att den svenska bestämmelsen inte fäster avseende vid metoden för 

påverkan, vilket enligt Wennberg är en del av problemet med nu rådande lagstiftning. 

Det framgår visserligen av propositionen att straffansvar för handel med inflytande 

bara ska aktualiseras då handlingen innefattar mottagande eller lämnande av en 

förmån som är otillbörlig och således inte påverkar seriöst påverkansarbete. 149 I 

propositionen framförs att distinktionen mellan seriöst påverkansarbete och oseriöst 

påverkansarbete kan göras med hjälp av innebörden för otillbörlighetsbegreppet.  

Problemet, vilket framförs av Wennberg, är att otillbörlighetsbegreppet uteslutande 

tar sikte på att avgöra när en förmån är otillbörlig, inte när ett inflytande kan ses som 

otillbörligt.150 I avsaknad av tydligare gränsdragning genom praxis blir frågan om, 

och i vilken utsträckning, bestämmelsen om handel med inflytande kommer tillämpas 

i framtiden. 
 

5.2 Vårdslös finansiering av mutbrott 
 

Straffbestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott gör det straffbart att av grov 

oaktsamhet skapa förutsättningar för mutbrott. Bestämmelsen avser att träffa 

situationen då en näringsidkare eller någon med ledande ställning hos en 

näringsidkare tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt den som företräder 

näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar 

givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den 

angelägenheten.151 Genom att kriminalisera vårdslös finansiering av mutbrott avser 

lagstiftaren att främja korruptionsförebyggande åtgärder hos näringsidkare. För 

straffansvar förutsätts nämligen grov oaktsamhet av näringsidkaren och det är just till 

följd av detta rekvisit som korruptionsförebyggande åtgärder ska växa fram. Enligt 

propositionen så föreligger kvalificerad oaktsamhet om näringsidkaren varit oaktsam i 
                                                
149 Prop 2011/12:79 s. 34. 
150 Wennberg, S, Festskrift till Josef Zila, s. 226. 
151 Prop. 2011/12:79 s. 35. 
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avsevärd omfattning och påtagligt avvikit från vad som kan anses vara aktsamt 

beteende i den aktuella situationen. Något som har betydelse vid denna bedömning är 

vilka kontroll - och försiktighetsåtgärder som näringsidkaren vidtagit.152  

Ett syfte med kriminaliseringen av vårdslös finansiering av mutbrott är att främja 

framväxten av korruptionsförebyggande åtgärder hos näringsidkare. Eftersom 

oaktsamhetsbedömningen utgår ifrån omständigheter som näringsidkaren har kontroll 

över dvs. dennes kontroll- och försiktighetsåtgärder skapar lagstiftaren ett tydligt 

incitament för näringsidkare. Om ett företag har väl utvecklade interna riktlinjer, 

kontrollprogram, rapporteringssystem samt god uppföljning av kontraktsmässiga 

skyldigheter minimerar de risken att försätta sig i en situation där straffansvar kan 

aktualiseras. Förutsatt att näringslivet tar detta faktum till sig så uppnår lagstiftaren en 

synergieffekt med hjälp av lagstiftningen. Kriminaliseringen avskräcker korrupta 

beteenden samtidigt som den uppmuntrar näringslivet att konkurrera på lika villkor. 

Vilket i sig får anses stämma överens med skyddsintresset för den privata sektorn, 

nämligen att uppnå en marknadsmässig balans mellan företag som i slutändan gynnar 

allmänheten. 

6.  Analys 

6.1  Utgångspunkter 
 

Syftet med mutbrottsreformen var att åstadkomma en tydligare och mer 

ändamålsenlig mutbrottslagstiftning, men frågan är om reformen verkligen når upp till 

sin målsättning. I korthet kan konstateras att reformen inneburit en del förändringar. 

Mutbrottslagstiftningen har samlats i 10 kap. BrB, brottsrubriceringar har ändrats och 

det har skett en förenkling i sättet att ange den krets av personer som kan träffas av 

mutansvar. Vidare har personkretsen utökats till att nu omfatta deltagare eller 

funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Dessutom 

har det skett en nykriminalisering av handel med inflytande samt vårdslös 

finansiering av mutbrott. Något som däremot inte förändrats med anledning av 

lagreformen är problemen vid tolkningen av rekvisitet otillbörlig. Som skäl för att inte 

                                                
152 Prop. 2011/12:79 s. 50. 
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utmönstra rekvisitet anför regeringen i propositionen att rekvisitet är centralt för att 

bibehålla en flexibel reglering som har förutsättningen att stå sig över tiden. 

Det centrala skyddsintresset är, och förblir, att skydda den korrekta 

myndighetsutövningen och allmänhetens tilltro till offentliga institutioner. Men vid 

sidan av detta primära skyddsintresse har mutbrottslagstiftningen också som uppgift 

att skydda beslutsfunktioner inom den privata sektorn som har ekonomisk eller annan 

makt koncentrerad till sig som är av samhällsintresse. För att ta tillvara på dessa 

intressen är mutansvaret generellt reglerat. 

6.2 Gemensamma bestämmelser 
 

En viktig fråga som behöver diskuteras är varför lagstiftaren sen år 1977 bestämt sig 

för att sammanföra lagstiftningen för privat och offentlig sektor. Dessa områden var 

tidigare separerade i två olika lagstiftningar. Det framstår som märkligt att ha 

gemensamma bestämmelser för dessa två områden då deras skyddsintressen skiljer 

sig så från varandra. För den offentliga sektorn har mutbrottslagstiftningen som avsikt 

att bibehålla allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet och värna om 

myndigheters saklighet och opartiskhet. För den privata sektorn är skyddsintresset att 

den fria konkurrensen inte förvrids. Som jag redogjort för i avsnitt 4 så skiljer sig 

bedömningen av när en förmån är otillbörlig mellan offentlig sektor och privat sektor. 

Eftersom lagstiftningen är generell i sin utformning så regleras dessa två sektorer 

genom samma bestämmelse, med samma rekvisit men bedömningen är olika hård. I 

samband med denna omständighet föreligger en risk för att den strängare 

bedömningen av rekvisiten, som görs när bedömningen berör offentlig sektor eller en 

särskilt integritetskänslig tjänst, sprider ut sig till att omfatta även de andra 

situationerna. Det finns en risk att linjerna suddas ut i en situation där rättsläget redan 

är oklart.  

I samband med reformen av mutbrottslagstiftningen fanns möjligheten att byta ut 

detta rekvisit eller i alla fall ge tydligare riktlinjer i förhållande till vad som utgör 

otillbörlighet. I Dir. 2009:15 framfördes kritik mot just den otydlighet som än idag 

omger rekvisitet. Från näringslivets organisationer efterfrågades klarare besked i 

lagtext om vad som utgör en muta och vad som är godtagbara kontakts- och 



 52 

relationsfrämjande förmåner153 Svaret från lagstiftarens sida i förhållande till denna 

kritik var att fram en kod för beslutspåverkan inom näringslivet, den så kallade 

näringslivskoden. Men frågan är om användandet av näringslivskoden istället för 

lagstiftningen som rättelsesnöre innebär att svenska företag – i sin rädsla att begå brott 

– begränsar sig ännu mer i sitt förhållande till att ge och motta gåvor.  

6.3 Nykriminaliseringen 
 

Vad gäller frågan om kriminaliseringen av handel med inflytande samt vårdslös 

finansiering av mutbrott kommer få något större genomslag återstår att se. I avsaknad 

av praxis för bestämmelserna kan man bara spekulera i hur de kommer tillämpas. 

Dock så sällar jag mig till Wennbergs bedömning för kriminaliseringen av handel 

med inflytande. Det verkar, utifrån den information som för närvarande existerar, vara 

så att tillämpningsområdet för brottet blir väldigt smalt.154  

6.4 Avslutning 
 

Framförallt med hänsyn till de skilda skyddsintressen som föreligger för privat- och 

offentlig sektor är det min bestämda uppfattning att ett särskiljande bör göras i 

lagstiftningen. Nuvarande reglering är ej tillräckligt tydlig, varken för allmänheten, 

näringslivet eller för offentliga tjänstemän. Ovetskapen om när och i vilken 

utsträckning en förmån ska klassas som otillbörlig eller ej hämmar kontaktsfrämjande 

initiativ mellan företag och bidrar till en osäkerhet för offentligt anställda. Det bästa 

vore en klar och tydlig lagstiftning där ledning går att finna i separata bestämmelser 

för hur otillbörligheten för förmåner bedöms i privat- respektive offentlig sektor. Med 

hänsyn till mutbrottslagstiftningens komplexitet avser jag inte att lämna ett eget 

exempel utan nöjer mig med att påpeka att nuvarande reglering behöver förtydligas.  

 

 

 

 

                                                
153 Dir. 2009:15 s. 4. 
154 Se avsnitt 5 
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