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SAMMANFATTNING 
 
Sverige anses vara ett lågkorrupt land men ändå förekommer mutbrott.1 
Mutbrottslagstiftningen i Sverige skärptes år 2012 i syfte att åstadkomma en tydligare och 
mer ändamålsenlig lagstiftning. Förändringen leder bland annat till en nykriminalisering 
genom att det införs en ny regel i 10 kap. 5e § BrB om vårdslös finansiering av mutbrott. 
Regeln innebär att 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 10 kap. 
5d § i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott. Främjande att begå 
brott regleras även i 23 kap. 4 § BrB, de så kallade ”medverkansreglerna”, som innebär att 
ansvar som är föreskrivet för viss gärning ska träffa inte bara den som utfört en brottslig 
gärning utan även annan som främjat gärningen med råd eller dåd. 
 
I uppsatsen diskuteras om och hur den nya lagstiftningen kan komma att träffa svenska 
banker. Huvudsyftet med min uppsats är att analysera om och när ledningen och anställda i 
banker kan drabbas av ansvar för vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5e § BrB – 
eller medverkan till mutbrott enligt 23 kap. 4 § BrB – på grund av att banken lånar ut eller på 
annat sätt betalar ut pengar till egna företrädare eller till ett kundföretag som självt eller 
genom sina företrädare begår mutbrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Datastatistik över länder och korruptionsgrad utgiven av TI. 
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1. INLEDNING   
 

1.1 Bakgrund  
 

Mutbrottslagstiftningen i Sverige skärptes år 2012. Det infördes bl.a. en ny regel om vårdslös 
finansiering av mutbrott. Lagstiftningen infördes delvis på grund av internationella 
mellanstatliga dokument, dvs. internationella konventioner som Sverige anslutit sig till.2 En 
annan anledning var att kritik riktades mot den gamla regleringens innehåll som ansågs vara 
svårförståeligt för allmänheten och tog sikte på själva personkretsen som mutar istället för att 
ta sikte på belöningen som lämnades.3 Utredningen om lagstiftningen startade redan 2010.4 
Intentionen med lagändringen var att skapa en mer modern, ändamålsenlig och lättillgänglig 
reglering med tydligare kriterier för straffansvar. Ändringarna infördes i 10 kap. 5a-e §§.5  
 
Straffbestämmelsen i 10 kap. 5e § BrB anger mer konkret 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 10 kap. 5d § i den angelägenheten döms för 
vårdslös finansiering av mutbrott.  
 
Ansvar ska efter lagändringen träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad 
företrädare, t.ex. en agent eller annan samarbetspartner, och som genom att brista i sina 
kontrollåtgärder av grov oaktsamhet främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för 
sitt uppdrag. Detta innebär att ett nytt oaktsamhetsbrott införts för finansiering som främjar 
mutbrott. Ansvarig för en näringsidkare är oftast styrelseledamöter, VD och andra ledande 
personer i ett företag.6 Dessa kan följaktligen hållas ansvariga om tillräckligt preventiva 
åtgärdsprogram saknas.  
 
Främjande att begå brott regleras även i 23 kap. 4 § BrB, i de så kallade 
”medverkansreglerna”, som innebär att ansvar som är föreskrivet för viss gärning ska träffa 
inte bara den som utfört en brottslig gärning utan även annan som främjat gärningen med råd 
eller dåd. Medverkan till ett brott innebär att någon är med och främjar en brottslig handling. 
Straffansvar kan även träffa någon som medverkat till brottet. I detta fall kan det röra sig om 
en näringsidkare som ger pengar till en agent, annan samarbetspartner eller annan person som 
sedan utför den brottsliga gärningen. Detta innebär att näringsidkaren kan komma att straffas 
för anstiftan eller medhjälp till mutbrott. Det som skiljer 10 kap. 5e § BrB från 23 kap. 4 § 
BrB är att den senare paragrafen kräver att den medverkande har haft uppsåt att främja 
gärningen medan straffansvar enligt 5e § kan uppkomma även när näringsidkaren är grovt 
oaktsam. En tydligare beskrivning av vad som skiljer dessa paragrafer åt finns i avsnitt 5.5.   
 
När ett mutbrott begås rör det sig oftast om penningtransaktioner. I vissa fall har banker en 
                                                      
2 Under senare år har Sverige tillträtt ett flertal internationella instrument om arbetet mot korruption (se vidare 
avsnitt 2.2).  
3 Se kommittédirektiv Dir. 2009:15 s. 3. 
4 Se SOU 2010:38. 
5 Se prop. 2011/12:79 s. 11. 
6 Dessa personer kallar jag i fortsättningen enbart för ”ledningen”. Vilka personer i en banks företagsledning som 
kan omfattas av straffbestämmelsen behandlar jag i avsnitt 2.3.2. 
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betydande roll eftersom banker kan bidra till finansiering av affärer genom utlåning. I de fall 
då en muta inte betalas kontant används ett konto hos bank att betala pengarna ifrån och ett 
bankkonto som mutan kommer in på.  
 

1.2 Frågeställning 
 
Vilken krets som kan träffas av den nya bestämmelsen i 10 kap. 5e § BrB är inte självklart. 
Frågan är i vilken utsträckning straffbestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott 
skulle kunna drabba svenska banker.7 Den första frågan jag diskuterar i uppsatsen är därför 
om och när ledningen och anställda vid banker kan straffas enligt 10 kap. 5e § BrB för att 
banken lånar ut eller på annat sätt betalar ut pengar till en egen företrädare som begår 
mutbrott eller till ett kundföretag8 som självt eller genom en anlitad företrädare använder 
lånemedlen eller utbetalningen för att finansiera ett mutbrott. 
 
Straffbestämmelserna i 10 kap. 5e § BrB straffbelägger på visst sätt medverkan till annan 
persons (företrädarens) mutbrott. Frågan är om de vanliga medverkansreglerna i 23 kap. 4 § 
BrB även kan tillämpas på medverkan till annans vårdslösa finansiering av mutbrott. Den 
andra frågan jag diskuterar i uppsatsen blir därför om ledningen eller anställda vid banker kan 
drabbas av ansvar för medverkan (medverkansansvar) till annans vårdslösa finansiering av 
mutbrott eller andra mutbrott genom att banken lånar ut eller betalar ut pengar till ett 
kundföretag som självt eller genom en anlitad företrädare använder lånemedlen för att 
finansiera ett mutbrott, dvs. trots att banken (dess ledning och anställda) inte omfattas direkt 
av straffbestämmelsen i 10 kap. 5e § BrB. 
 
Om straffansvar kan uppkomma för ledningen och anställda pga. utlåning eller utbetalning 
från banken – antingen som gärningsman direkt enligt 10 kap. 5e § eller också som 
medverkande enligt 23 kap. 4 § till annans vårdslösa finansiering av mutbrott eller annat 
mutbrott – uppkommer frågan om banken måste ha särskilda preventiva åtgärdsprogram för 
att motverka sådana lån respektive sådana utbetalningar. Den tredje frågan som diskuteras är 
om de åtgärdsprogram som banker redan idag måste ha för att motverka penningtvätt och 
räcker för att undgå straffansvar, eller om banker måste ha särskilda preventiva 
åtgärdsprogram mot finansiering av mutbrott.  
   

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera om ledningen och anställda i en bank kan drabbas 
av ansvar för vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5e § BrB eller medverkan till 
sådant brott enligt 23kap. 4 § BrB på grund av att banken lånar ut eller på annat sätt betalar ut 
pengar till bankens företrädare som begår mutbrott eller till ett kundföretag som genom sina 
företrädare begår mutbrott.  
 
Om ledningen i banker eller anställda hos en bank kan drabbas av straffansvar enligt 10 kap. 
5e § BrB eller medverkan till sådant brott kommer jag att diskutera vidare om banker måste 
ha särskilda åtgärdsprogram mot finansiering av mutbrott, dvs. om de måste ha 
åtgärdsprogram utöver de program mot penningtvätt eller andra kontrollprogram som en 
svensk bank ska ha enligt den finansiella lagstiftningen.  
                                                      
  
8 Med kundföretag avses företag som är kunder hos banken.  
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1.4 Avgränsning 
 
Jag förutsätter i uppsatsen att långivaren respektive utbetalaren är en svensk bank.  Med 
”banker” menar jag i fortsättningen svenska banker som avses i lagen om bank- och 
finansieringsrörelse (2004:297) där definitionen av en bankrörelse avser rörelse i vilken det 
ingår betalningsförmedling via generella betalsystem. Betalningsförmedling avses att någon 
överför köpkraft från en betalare till en betalningsmottagare. Med generella betalningssystem 
avses system för förmedling av betalningar från ett stort antal från varandra fristående betalare 
avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare enligt 1 kap. 
3 § LBF. Definitionen av finansieringsrörelse avser rörelse i vilken det ingår 
näringsverksamhet som har till ändamål att motta återbetalningspliktiga medel från 
allmänheten och lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva 
fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) enligt 1 kap 4 § LBF. En svensk 
bank kan bedriva både bank- och finansieringsrörelse. För att bedriva bank- och 
finansieringsrörelse erfordras särskilt tillstånd. 
 
Jag förutsätter även att pengarna eller lånet utbetalas till en svensk företrädare eller ett svenskt 
kundföretag.  
 

1.5. Metod 
 
Som utgångspunkt för analysen ges en beskrivning av den aktuella bestämmelsen i 10 kap. 
5e § BrB och dess förarbeten, bl.a. när det gäller den personkrets som omfattas av 
bestämmelsen.   
 
Jag har även undersökt om det finns några rättsfall hittills av betydelse för min frågeställning 
samt om det finns några vägledande regler av betydelse för mina frågor från Institutet mot 
mutor (IMM). Rättsfall saknas men det finns vägledande regler utgivna av IMM. 
 
Vidare beskriver jag medverkansreglerna enligt svensk rätt som grund för en analys om ett 
medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § BrB.  
 
Jag undersöker även vad en bank har för regler för att förhindra korruption eller andra brott.  
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2. EN BESKRIVNING AV GÄLLANDE RÄTT 
 

2.1 Lagstiftningens bakgrund  
 

Den 1 juli 2012 trädde lagändringen om mutbrottsreglerna i kraft. Ändringen resulterade bl.a. 
i två helt nya regler, vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5e § BrB och handel med 
inflytande enligt 10 kap. 5d §. Genom den förstnämnda bestämmelsen straffbeläggs vissa fall 
av oaktsam medverkan till mutbrott av annan. Någon motsvarighet fanns inte i tidigare 
gällande straffbestämmelser om mutbrott.9 Det infördes även nya bestämmelser om givande 
av muta, tagande av muta och grovt givande och grovt tagande av muta. Ändringarna 
placerades i 10 kap. 5a-e §§ BrB. Innan lagreglernas tillkomst fanns det inte någon möjlighet 
till att döma den part som försett en mellanhand med finansiering och genom otillräckliga 
kontroll- och försiktighetsåtgärder gentemot denne av oaktsamhet varit med och skapat 
förutsättningar för ett mutbrott.  
 
Huvudsyftet med den nya lagändringen var att åstadkomma en modern, ändamålsenlig och 
lättillgänglig reglering av mutbrott samtidigt som reglerna skulle innehålla tydligare gränser 
för vad som är straffbart. Dessutom var tanken att företag och enskilda och brottsbekämpande 
myndigheter skulle få klarare besked om vad som utgör tillåten och otillåten påverkan på 
myndighetsutövning och offentlig upphandling. Ändringen skulle även bidra till att göra det 
enklare att kunna straffa företag och andra finansiärer som – utan att vara direkt aktiva – står 
bakom och möjliggör korruption genom att uppmuntra till detta. På rekommendationer av 
internationella organ innebär ändringen även att företag skulle förmås att ta fram 
”compliance” program mot mutbrott.  
 
Lagändringen bidrog även till skapandet av en ny näringslivskod10 som är ett komplement till 
lagstiftningen. Genom koden ska företagen få tydligare riktlinjer bl.a. för vad som är 
godtagbart respektive otillåtet när det gäller förmåner som företagen lämnar i syfte att främja 
sin affärsverksamhet.11  
 
Som skäl för kriminalisering av vårdslös finansiering av mutbrott ansåg regeringen att en 
kriminalisering av främjande av muta genom en mellanhand skulle utgöra ett verksamt och 
lagtekniskt hjälpmedel för att främja tillväxten av korruptionsförebyggande åtgärder på 
företagens sida. Utan lagstiftning skulle det vara svårt att åstadkomma en motsvarande effekt. 
De ville även kriminalisera fall där näringsidkare har bristfälliga kontroll- och 
försiktighetsåtgärder.12  
 
Syftet med lagändringen uttrycks även i utredningens förslag (se SOU 2010:38). Där ansågs 
att det i samband med gränsöverskridande handel, i vissa fall, förekom att företag för sin 
försäljning använde sig av dotterföretag eller andra intresseföretag i ett värdland, eller av 
anlitade agenter och mellanmän. Företagen i värdlandet kunde med hjälp av mellanmän 
använda en del av ersättningen från företaget till mutor. Tanken från början var att utforma en 
bestämmelse som skulle göra det straffbart att av grov oaktsamhet främja mutor utanför 
Sverige. Dock tar bestämmelsen i dag sikte på brott som är begångna både i Sverige och i 

                                                      
9 Det var dock möjligt att dömas för medverkan enligt 23 kap. 4 § BrB till annans mutbrott.  
10 Koden diskuteras vidare i avsnitt 4.5. 
11 Se Prop. 2011/12:79 s. 55. 
12 Se a.a. s. 36. 
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andra länder.13 
 

2.2 Internationella organs och konventioners betydelse  
 
Lagreglerna om mutbrott är skapade mot bakgrund av regler från internationella organ.14 
Under de senaste åren har Sverige ingått i flera internationella organisationer och tillträtt deras 
konventioner som ska hjälpa till att verka som ”instrument” på korruptionsbekämpningens 
område. Sverige har anslutit sig till fyra internationella konventioner på 
antikorruptionsområdet: 
- OECD-konventionen om bekämpande av bestickning av utländska offentliga 
tjänstemän i internationella affärstransaktioner (prop.1998/99:32); 
- Europarådets straffrättsliga konvention om korruption (prop. 2003/04:70); 
- Europarådets civilrättsliga konvention om korruption (prop. 2003/04:70); 
- FNs konvention mot korruption (prop.2006/07:74).15 
 
En anledning till att bestämmelsen om vårdslös finansiering har tillkommit är att bättre kunna 
efterleva kraven som ställs i de internationella konventionerna, främst OECD-konventionen.16 
Internationella organ utvärderar Sverige och andra medlemsländer regelbundet.17 Sverige fick 
kritik för att inte efterleva kraven och var därför tvungna att ta initiativ till att börja arbeta 
med en ny lagstiftning. I förarbetena till lagstiftningen står det bl.a. att 
”Mutbrottslagstiftningen har varit föremål för kritik på skilda håll. Kritiken har varit dels av 
semantisk och systematisk art, och dels tagit sikte på regleringens innehåll.”18  
 
Vid lagändringen år 2012 anpassades straffansvaret ännu mer till vissa internationella 
dokument som tillträtts av Sverige. Här kan nämnas OECD-konventionen om bekämpande av 
bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser19, 
Europarådets straffrättsliga konvention om korruption20 och Förenta nationernas konvention 
mot korruption.21  
 

2.3 Den som träffas som näringsidkare 
 

2.3.1 Allmänt om vem som träffas som näringsidkare 
 
Det brott som straffbeläggs i 10 kap. 5e § BrB är när en näringsidkare av grov oaktsamhet 
förser en företrädare eller mellanhand med pengar eller andra tillgångar trots att det finns en 
beaktansvärd risk att handlandet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel 
med inflytande. Mellanhanden som företräder näringsidkaren ska ha gjort sig skyldig till 
någon av de straffbara brottsliga handlingarna.22 

                                                      
13 Se SOU 2010:38 s. 153. 
14 Dir. 2009:15, s. 7. 
15 Jfr positionspapper från TI, antaget den 3 september 2014. 
16 Jfr The OECD Phase 3 Report on Sweden. 
17 Prop. 2011/12:79 s. 36.  
18 Jfr a.a. s. 16.  
19 Se Prop. 1998/99:32. 
20 Se Prop. 2003/04:70. 
21 Se Prop. 2006/07:74. 
22 Prop. 2011/12:79 s. 46 och 49. 
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Enligt paragrafen straffbeläggs en ”näringsidkare”. Enligt principerna om företagsansvar 
syftar begreppet ”näringsidkare” i 5e § enligt förarbetena inte bara på den som själv är 
näringsidkare, utan även på den som ingår i en officiellt avgränsad verkställande ledning hos 
en juridisk person eller genom delegation i praktiken har bestämmanderätt, dvs. någon med 
ledande ställning. Det som sägs om näringsidkare kan även innefatta den som har en ledande 
ställning grundad på befogenhet eller behörighet att företräda en näringsidkare eller som kan 
fatta beslut å näringsidkarens vägnar. Exempelvis gäller det för personer som ingår i ett 
företags ledning eller under självständigt ansvar rapporterar till ledningen som kan sägas ha 
ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs på ett lagenligt sätt.23 Enligt lagrådets 
uttalande  kan begreppet näringsidkare åsyfta inte bara den som är näringsidkare, utan även 
den som är ansvarig för en viss uppgift i en näringsverksamhet.24 
 
Cars anser att begreppet enligt 5e § har en bred definition och både fysiska och juridiska 
personer, statliga samt kommunala organ kan definiera sig som en näringsidkare.25 Om detta 
jämförs med reglerna i inkomstskattelagen innefattar begreppet någon som yrkesmässigt och 
självständigt bedriver verksamhet av ekonomisk art (13 kap. 1 § Inkomstskattelagen). 
Begreppet ”näringsidkare” innefattar, i avtalsvillkorslagen och i annan konsumenträttslig 
lagstiftning, ”en fysisk eller juridisk person” som yrkesmässigt bedriver en verksamhet av 
ekonomisk art. Verksamheten behöver inte bedrivas i privaträttslig form eller med vinstsyfte. 
Därav blir bestämmelserna där tillämplig på såväl statliga som kommunala organ som 
bedriver näringsverksamhet.26 
 

2.3.2 Den som träffas som näringsidkare i banker 
 
Det är inte självklart vem som omfattas av begreppet näringsidkare i en bank. Enligt motivet 
till 10 kap. 5e § BrB har ett nytt oaktsamhetsbrott införts vilket innebär att styrelseledamöter, 
VD och andra ledande personer i ett företag kan hållas ansvariga för vårdslös finansiering av 
mutbrott om tillräckligt preventiva åtgärdsprogram saknas.27 De personer i en banks 
företagsledning bestämmer om sådana program ska finnas och vad programmen ska innehålla 
och dessa omfattas i sådana fall av bestämmelsen.  
 
Likt andra företag anlitar banker konsulter och även andra egna företrädare som företräder 
banken i en viss angelägenhet. Dessa företrädare får ersättning utan att det är fråga om 
utlåning eller betalningsförmedling vilket gör att banken kan träffas i samma mån som andra 
företag av 10 kap. 5e § BrB. Frågan är dock vem som tar sådana beslut. Det kan vara 
kreditchefer eller andra ledande personer. I en filial utomlands kan det vara filialchefen 
(motsvarande) som i praktiken bestämmer och som har till uppgift att införa särskilda 
kontrollprogram, om det inte redan finns tillräckliga, som gäller för hela banken inklusive 
dess filialenhet.  
 
När det gäller en banks utlåning eller betalningsförmedling kan reglerna om detta bestämmas 
av styrelse, VD och andra ledande personer på olika befattningsnivåer. Anställda under 
                                                      
23 A.a. s. 48 f. 
24 Lagrådets yttrande ”en reformerad mutbrottslagstiftning” s. 7 f. 
25 Cars s. 142. 
26 Prop. 1983/84:92 s. 15 ff. 
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ledningen hjälper sedan till att förmedla betalningar och utlåningar. Det kan då bli svårt att 
peka ut vem som ska hållas ansvarig för att tillräckliga preventiva åtgärdsprogram saknas hos 
banken. Om en anställd är ansvarig för en sådan uppgift borde även en anställd i bank i sig 
kunna träffas som näringsidkare eftersom en anställd torde kunna anses representera banken 
såsom en näringsidkare. 
 

2.4 Tillhandahålla pengar eller andra tillgångar  

2.4.1 Allmänt om att tillhandahålla pengar eller andra tillgångar 
 
Det som straffbeläggs i 10 kap 5e § BrB är grovt oaktsamt medverkande till mutbrott genom 
att tillhandahålla pengar eller andra tillgångar. Att tillhandahålla innebär att någon får tillgång 
till något. I paragrafens sammanhang innebär att tillhandahålla pengar eller andra tillgångar 
att en mellanhand får tillgång till pengar eller annan ekonomisk tillgång och dessa därefter 
kan användas som en muta, dvs. utställa tillgångar med ett ekonomiskt värde eller att utställa 
en ”förmögenhetsmassa” till någon annans förfogande i form av t.ex. en kassa eller ett konto. 
Det kan antingen röra sig om pengar som överförs till ett bankkonto eller pengar i rena 
kontanter.28  
 

2.4.2 När en bank tillhandahåller pengar eller andra tillgångar  
 
De exempel som anges i avsnitt 2.4.1 gäller rimligen även ifråga om en bank. Enligt min 
mening borde ett lån från banken till en annan person, t.ex. en företrädare, kunna anses som 
att tillhandahålla pengar enligt 10 kap. 5e § BrB. Det gäller även en annan utbetalning från 
banken som går in på en annans konto. I en banks fall kan även tillgången röra sig om 
överföring av värdepapper, t.ex. fonder med ett ekonomiskt värde. Exempelvis kan det 
innebära att en bank hjälper en privatperson eller företag att överföra pengar till en annan 
person och det sedan visar sig att personen har använt pengarna som en muta.   
 
I och för sig kanske det kan invändas att ett lån inte är en tillgång för mottagaren utan en 
skuld och därför inte ingår i tillhandahållna ”tillgångar”, eftersom det inte är någon ren 
tillgång. Om lånet inte skulle ha beviljats av någon annan bank eftersom låntagaren inte är 
betalningsduglig är lånet i varje fall en förmån. Dock tycks det inte som ett krav enligt 5e § att 
de tillhandahållna tillgångarna utgör en förmån. Bestämmelsen i 5e § förutsätter inte att det är 
en förmån som överförs, utan den kräver endast att ”tillgångar” överförs.  
 

2.5 Den som träffas som företrädare  
 

2.5.1 Allmänt om vem som träffas som företrädare 
 
Det som straffbeläggs enligt 10 kap. 5e § BrB är att en näringsidkare tillhandahåller tillgångar 
åt någon som ”företräder” näringsidkaren. Det innebär att näringsidkaren anlitar en 
mellanhand. Företrädarskapet kan grunda sig på avtal eller ställning och den som företräder 
näringsidkaren kan exempelvis vara en anställd eller en anlitad konsult. Det kan även vara ett 

                                                      
28 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
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dotterföretag.29  
 

2.5.2 Vem som träffas som företrädare åt banker 
 
Mottagaren enligt 10 kap. 5e § BrB av pengarna eller tillgångarna ska vara en person som 
företräder banken i en given situation. Det kan vara en anställd i banken eller i ett dotterbolag, 
en konsult eller en agent. Banken ska lämna tillgångar till en företrädare som sedan begår ett 
mutbrott. Ett annat exempel kan vara att en bank betalar ut ett arvode till en samarbetspartner 
och denne sedan i sin tur använder detta till mutbrott.  
 
Enligt min mening bör inte vanliga kunder anses som företrädare till banken vilket innebär att 
utlåning och utbetalningar till vanliga kunder som sedan använder tillhandahållna pengar för 
mutor inte gör att banken kan straffas direkt enligt 10 kap. 5 e § BrB. Om baken utbetalar 
pengar eller andra tillgångar till någon annan utomstående som inte anses företräda banken 
uppfylls inte heller kravet enligt 5e §. I detta fall kan det istället bli främjande av mutbrott 
enligt 23 kap. 4 § BrB. 
 

2.6 Företrädarens handlande 
 
För att straffansvar ska uppkomma enligt 10 kap. 5e § BrB måste den som företräder 
näringsidkaren ha agerat på ett sådant sätt att någon av de där utpekade straffbelagda 
gärningar objektivt sett har inträtt, vilket i sin tur innebär att företrädaren kan ådömas 
straffansvar ansvar för sådan gärning. Företrädaren ska alltså ha begått en brottslig handling. 
Vid avgörandet om en näringsidkare har anlitat en företrädare utomlands och denne 
företrädare sedan begått brott, måste en bedömning göras av lokala förhållanden i landet. I 
vissa situationer i utlandet kan inte ansvar dömas ut och det kan bero på att gärningen har 
begåtts under sådana förhållanden att svensk domsrätt inte kan aktualiseras.30  
 

2.7 Viss angelägenhet 
 
En förutsättning för straffansvar enligt 10 kap. 5e § BrB är att tillgångarna lämnas till en 
mellanhand som på grund av ställning eller avtal företräder näringsidkaren i en ”viss 
angelägenhet”. Exempelvis kan det vara en befattningshavare i ett bolag inom samma 
koncern, intressebolag eller någon som på grund av uppdragsavtal företräder företaget ”i den 
angelägenheten".31  
 
I de äldre reglerna32 förklarades begreppet viss angelägenhet såsom att en gärningsman på 
grund av förtroendeställning har fått till uppgift att sköta eller ha hand om en viss 
angelägenhet för någon annan (personkrets).33 I betänkandet anges det som exempel på 
ställning att gärningsmannen, på grund av en förtroendeställning, har fått till uppgift att sköta 
eller ta hand om en viss angelägenhet för någon annan (personkrets).34  
 
                                                      
29 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
30 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
31 Prop. 2011/12:79 s. 57. 
32 Jfr 10 kap. 5 § BrB om trolöshet mot huvudman. 
33 Jfr SOU 2010:38 s. 75. 
34 A.a. 
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Begreppet viss angelägenhet är relevant även för bedömningen av om mutbrott enligt 5e § 
görs i en bank. Det är dock svårt att hitta en bra och entydig definition på ”viss angelägenhet” 
och förstå vilken betydelse begreppet har. Om någon är företrädare för en näringsidkare, så är 
väl företrädaren alltid företrädare i en viss angelägenhet. 
 

2.8 Grov oaktsamhet 
 

2.8.1 Allmänt om grov oaktsamhet 
 
En förutsättning för straffansvar i 10 kap. 5e § BrB är att näringsidkaren är ”grovt oaktsam”. 
För att vara grovt oaktsam krävs det att en näringsidkare ska ha varit oaktsam i mer 
beaktansvärd omfattning. Oaktsamheten ska skilja sig från vad som anses vara ett normalt 
aktsamt beteende i den aktuella situationen. En näringsidkare anses vara oaktsam när denne 
förser en företrädare med pengar eller andra tillgångar trots att det finns en risk att handlandet 
främjar mutbrott. Dessutom ska näringsidkaren inte anses ha haft tillräckliga kontroll- och 
försiktighetsåtgärder gentemot företrädaren. Näringsidkaren ska även ha bildat sig en god 
uppfattning om företrädaren och eventuella motparter som företrädaren anses komma i 
kontakt med samt hur tillgångarna kommer att disponeras. Om ett land har en högre 
korruptionsnivå bör en mer noggrann risk- och försiktighetsbedömning utföras från 
näringsidkarens sida. Är en företrädare anställd eller funktionär hos en näringsidkare blir det 
av särskild betydelse vid bedömningen av näringsidkarens oaktsamhet om det visar sig att det 
inte har funnits tillräckliga och lämpliga rutiner och instruktioner etablerade till ledning för 
personalen. I dessa fall kan ansvariga för reglerna drabbas. Om det brister i detta hänseende 
kan bedömningen föranleda att företaget inte tagit ansvar och gjort vad som skäligen kunnat 
krävas för att förebygga att personalen begår mutbrott i den beskrivna situationen.35  
 
Ett företag kan undgå straffansvar om företaget kan påvisa att de inte varit grovt oaktsamma. I 
detta fall ska företaget kunna bevisa att de har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra 
mutbrottslighet av det slag som uppdagats i den aktuella situationen. Sådana åtgärder kan 
innefatta ”due diligence36” i form av bl.a. undersökningar av mellanmannens bakgrund och 
ekonomiska ställning.37  
 

2.8.2 Grov oaktsamhet hos banker 
 
Det som anges i avsnitt 2.8.1 är även av betydelse för banker. Vid bedömningen om en bank 
har agerat oaktsamt kan det ha betydelse om bankens policy tillåter utlåning eller andra 
utbetalningar som strider mot andra regelverk. Regelverken utformas regelbundet för att 
anpassa sig efter lagändringar och banker ska ha tydliga interna regler och utbildningar för de 
anställda. Om inte ledningen anses infört tillräckliga interna regler för lån och utbetalningar 
till företrädare borde ledningen drabbas av straffansvar. Om inte anställda följer interna 
reglerna trots misstanke om användning för mutor kan anställda kanske anses vara grovt 
oaktsamma istället. 
 
Världsbanken arbetar med flera projekt för att bekämpa och hjälpa banker att undvika 

                                                      
35 Prop. 2011/12:79 s. 48. 
36 I detta sammanhang står begreppet för ”företagsbesiktning”.  
37 SOU 2010:38 s. 154. 
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korruption. Världsbanken har en lista över personer och företag som inte får medverka i 
projekt finansierade av världsbanken pga. att de har varit inblandade i bedrägeri eller 
korruptionsaffärer. Även Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD) har tagit fram en svart lista 
över personer och företag som inte får förekomma i projekt som en bank finansierar. 
Världsbanken och EBRD är med och bidrar till att banker utvecklar sina institutionella 
ramverk.38 Om banker utvecklar sin policys efter rekommendationer från dessa organ kan 
detta vara bidragande till att undvika grov oaktsamhet.  
 

2.9 Främjande av givande och grovt givande av muta 
 
Att främja en gärning innebär att utöva ett inflytande på händelseutvecklingen i 
brottsfrämjande riktning, t.ex. genom att styrka en gärningsman i hans uppsåt.39 I vissa fall 
förekom det att svenska företag finansierade åtgärder av egna dotterföretag eller andra 
organisationer eller personer i syfte att få eller behålla kunder på en viss marknad. Om detta 
sker i ett sammanhang eller miljö där korruption förekommer finns det en risk att 
överlämnande medel i sin tur används för att bekosta givande av otillbörliga förmåner. Detta 
kan innebära att ett företag främjar givande av muta.40 Otillbörligheten ska hänföra sig till 
transaktionen och själva händelsen där en helhetsbedömning ska göras.41 
 
Begreppet otillbörlig förmån är i sig kort uttryckt muta. Från givarens sida innebär en muta att 
ge eller utlova en förmån av ett visst slag. En otillbörlig förmån kan röra sig om materiella 
förmåner med ett ekonomiskt värde, exempelvis penninggåvor, rabatter, upplåtande av 
nyttjanderätt, provisioner, lån eller borgensåtaganden. Förmåner kan även vara av immateriell 
natur. Rekommendationer eller betyg är även något som kan vara en muta. Mutor kan ibland 
bestå av dolda förmåner och kan utgöras av arbetstjänster, nedsatta debiteringar, eftergivande 
av räntor och amorteringar etc. Det finns inte något krav på att förmånen ska ha ett 
ekonomiskt värde utan det räcker med att förmånen påverkar mottagaren. Från andra 
förmåner skiljer sig mutor på det sätt att själva syftet med mutan är att mottagaren ska göra 
sig skyldig till pliktstridig tjänsteutövning. Om förmånen kan antas ha sådant syfte eller effekt 
kan den anses utgöra en otillbörlig belöning. Otillbörligheten avgörs genom en 
helhetsbedömning av den aktuella transaktionen.42 För straffansvar krävs det att förmånen har 
anknytning till arbetstagarens tjänsteutövning eller uppdragstagarens utförande av sitt 
uppdrag. Om någon ger en förmån till någon på grund av annat förhållande dem emellan, kan 
inte förmånen ha skett för utövningen av tjänsten eller uppdraget.43 
 
Om en banks ledning eller anställda kan straffas enligt 10 kap. 5e § BrB för ett lån eller 
utbetalning till en företrädare är svårt att avgöra. Frågan är om inte främjandet redan består i 
att betala ut lånet eller göra en annan utbetalning till kundföretaget, eller bör det krävas något 
mer för att långivaren eller utbetalaren ska anses ”främja” mutbrott i den aktuella situationen.  
 
Definitionen av vad grovt givande av muta är finns i 10 kap. 5c § BrB. Är brott att anse som 
grovt, döms för grovt tagande 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 

                                                      
38 SOU 2010:38 s. 118-119. 
39 Prop. 1993/94:130 s 68. 
40 Prop. 2011/12:79 s. 46. 
41 Se a.a. s. 55. 
42 Se a.a. s. 14. 
43 I b. 
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innefattat missbruk av eller angrepp på särskild ansvarsfull ställning, har  betydande värde 
eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning 
eller har varit av särskilt farlig art.44  
 

2.10 Främjande av handel med inflytande  
 

2.10.1 Allmänt om främjande av handel med inflytande  
 
Att främja en brottslig gärning innebär att ha inflytande på händelseutvecklingen i 
brottsfrämjande riktning. För handel med inflytande enligt 10 kap. 5d § BrB kan en person 
dömas till böter eller fängelse om denne tar emot eller godtar ett löfte om eller begär en 
otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller 
offentlig upphandling. Eller om denne lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig 
förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning 
eller offentlig upphandling. Omständigheten att mottagaren har haft förutsättningar att utöva 
påverkan efter att den otillbörliga förmånen har tagits emot eller har underlåtit att vidta några 
åtgärder i saken eller inte uppnått det av givaren önskade resultatet saknar däremot betydelse. 
I sådana fall kan likväl handel med inflytande komma i fråga.45 
 
Bestämmelsen i 5d § avser viss offentlig verksamhet och innebär att ett beslut eller åtgärd vid 
myndighetsutövning46 eller offentlig upphandling47 påverkas. Det kan handla om utövning av 
befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 
avskedande eller annat jämförbart förhållande. Handlingen som ska påverkas är ” ett beslut 
eller en åtgärd” vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Detta innebär att 
bestämmelsen träffar alla former av ställningstaganden under handläggningen av ett ärende 
eller i samband med ett upphandlingsförfarande, även om en anställd underlåter att vidta en 
åtgärd. När en näringsidkare tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt en företrädare och 
av grov oaktsamhet främjar handel med inflytande blir det straffbart att en näringsidkare 
genom grov oaktsamhet främjar utlovande, lämnande eller erbjudande om en otillbörlig 
förmån som påstår eller bekräftar sig kunna utöva ett oegentligt inflytande över någon annan, 
exempelvis offentlig tjänsteman, parlamentariker eller minister.48 
 

2.10.2 När banker främjar handel med inflytande  
 
I ett sammanhang där en bank kan träffas direkt av ansvar för handel med inflytande enligt 10 
kap. 5d § BrB kan exempelvis vara en situation där någon i bankledningen eller en 
bankanställd lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon 
ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. 
                                                      
44 Prop. 2011/12:79 s. 46 f. 
45 Prop. 2011/12:79 s. 48. 
46 Med myndighetsutövning avses i paragrafens sammanhang detsamma som i t.ex. 12 kap. 2 § Regeringsformen 
och 20 kap. 1 § Brottsbalken.  
47 I paragrafens sammanhang används offentlig upphandling i generell bemärkelse och avser att träffa åtgärder 
som vidtas av ett upphandlande organ i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenader inom eller med anknytning till offentlig sektor. Gällande svenska förhållanden 
finns bestämmelser i ”lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet samt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.  
48 Prop. 2011/12:79 s. 16. 
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Om ledningen i en bank eller en bankanställd istället lämnar en penninggåva vidare till en 
andra part (dvs. till någon som inte ska påverkas, utan en mellanhand) som sedan i sin tur 
lämnar penninggåvan vidare till en tredje person i syfte att påverka ett beslut eller åtgärd vid 
myndighetsutövning eller offentlig upphandling, dvs. indirekt korruption, då gäller istället 
5e §. Det förutsätts bl.a. att banken av grov oaktsamhet indirekt påverkar ett myndighetsbeslut 
eller beslut i offentlig upphandling med anknytning till offentlig sektor.  
 

2.11 Undantag för ringa brott  
 
Påföljden för mutbrott och bestickning är böter eller fängelse i högst två år. Den straffrättsliga 
påföljden för grovt brott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det finns inte någon 
särskild straffskala för ringa brott och inte heller någon regel om straffrihet vid ringa fall. 
Bestämmelsen i 5e § medger alltså inte undantag för ringa fall. Om det skulle visa sig att en 
otillbörlig förmån anses vara av mindre betydande värde kan det resultera i att förmånen inte 
anses vara ”tillräckligt” otillbörlig, och tillräcklig grund för att väcka åtal finns inte. I sådana 
fall borde inte heller banken kunna straffas för sin finansiering genom lån eller annan 
utbetalning.49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Prop. 2011/12:79 s. 14. 
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3. MEDVERKANSREGLERNA 
 

3.1 När någon är medverkande enligt 23 kap. 4 § BrB 
 
Medverkansansvar innebär att straff inte endast ska ådömas den som utfört en gärning, utan 
även en medverkande som varit med och främjat och anstiftat och påverkat en straffbar 
gärning med råd eller dåd.50 Den som inte är att anse som den huvudsakliga gärningsmannen 
ska, om han har förmått annan till utförandet, dömas för anstiftan till brottet eller för medhjälp 
därtill. Medhjälp till ett brott består alltså i ett främjande som inte uppfyller kraven på 
anstiftan. Även i dessa regler görs en helhetsbedömning av den aktuella situationen och varje 
medverkande döms efter det uppsåt eller oaktsamhet som ligger denne till last.51 
 
Att främja till medverkan av en brottslig handling kan ske på två olika sätt. Antingen kan den 
medverkande dömas till medelbart gärningsmannaskap, om den anstiftade närmast varit ett 
”viljelöst och omdömeslöst redskap i anstiftarens händer”. Detta kan även innebära fallet om 
två eller flera personer har varit med direkt och gemensamt utfört ett brott. Medverkan kan 
även ske genom passiv och indirekt medverkan och medhjälp till brott. Den som gör sig 
skyldig till medhjälp kan bli föremål för en mildare rättslig bedömning.52  
 
Medverkansansvar ska vid brottsliga gärningar drabba anstiftan av eller medhjälp till brott 
och båda innefattas inom begreppet medverkansansvar och får följaktligen tillämpning på 
brotten i Brottsbalken och på alla specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet.53 
Enligt Wennberg innebär huvudregeln om påföljd vid medverkan av brott att alla 
medverkande till den brottsliga handlingen ska straffas. Varje medverkande anses vara 
självständigt ansvarig, viket innebär oberoende av om annan medverkande kan straffas. Dock 
inte sagt att ansvaret är oberoende av om ett brott på ett objektivt sätt uppkommit. 
Medverkansansvaret har en mer generell tillämpning än t.ex. försöksansvaret54 och ansvaret 
för förberedelse respektive stämpling samt att ansvar inte förutsätter att medverkansansvar är 
särskilt föreskrivet för det aktuella brottet.55 Att en gärningsman inte kan straffas, t.ex. på 
grund av bristande bevisning, utesluter inte straffansvar för annan medverkande. Brottet 
behöver inte heller, rent objektivt ha blivit förverkligat. I sådana fall kan det istället handla om 
försök eller förberedelse till brott enligt 23 kap. 1 och 2 §§ BrB istället.56 
 

3.2 Att främja en gärning med råd eller dåd 
 
Att främja en gärning innebär att utöva inflytande på händelseutveckling i brottsfrämjande 
riktning, varvid det är tillräckligt att enbart styrka en gärningsmans uppsåt. Ansvar ska 
utdömas till medverkande som främjat en brottslig handling med råd eller dåd. Att främja en 
                                                      
50 Vad som avses med råd eller dåd diskuteras i avsnitt 3.2.  
51 Prop. 1993/94:130 s. 68. 
52 Se a.a. s. 26, 27, 67 och 68. 
53 A.a. s. 68. 
54 23 kap 1 § BrB behandlar försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott, dvs. om någon har påbörjat 
utförandet av ett visst brott utan att brottet har fullbordats.  
55 Se Holmqvist m.fl., s. 23:49.  
56 A.a. 
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handling med råd kan innebära att förmå någon annan att utföra en gärning genom psykisk 
påverkan, övertalande eller vilseledande. Psykisk medhjälp kan även innebära att den som 
medverkar till brott ger råd eller uppmuntran. Att främja en gärning med dåd innebär fysisk 
medhjälp som kan innebära att t.ex. hålla vakt vid ett inbrott.57  
 
Medverkande till en brottslig handling kan ske genom anstiftan till brott eller medhjälp till 
brott. Att anstifta till en brottslig handling innebär att förmå en gärningsman att utföra en 
gärning, t.ex. att genom psykisk påverkan orsaka den andres gärning. För anstiftansansvar 
krävs att anstiftaren påverkat den andre till brottslig gärning, eller förstärkt eller vidmakthållit 
hans beslut att företa gärningen i fall där han annars inte skulle ha företagit denna. Medhjälp 
till en brottslig gärning kan däremot innebära ett främjande som inte uppfyller kravet för 
anstiftan. Medhjälp kan vara fysisk (exempelvis skjutsa en gärningsman till brottsplatsen), 
eller bestå av psykisk medverkan t.ex. råd eller uppmuntran.58 Ett typexempel på straffbar 
medhjälp innebär att en person dömdes för medhjälp till grovt bokföringsbrott, då han 
upprättat falska fakturor med tillhörande kvittenser, vilka hade tillställts ett företag som 
använt dessa i sin bokföring.59 I en handling som inte påverkar ett brott, varken fysiskt eller 
psykiskt kan inte anses utöva inflytande på brottets tillkomst och utgöra medverkansansvar 
enligt Wennberg.60 
 
För straffbarhet krävs att någon har främjat till brottet, och medverkan ska ses som en 
betingelse för brottet. Om exempelvis fem stycken personer är med och rånar en butik, men 
endast tre stycken tar med sig varor, anses likväl alla de fem utgöra medverkan till brottet. Att 
exempelvis avgöra om en person främjar till ett brott genom att direkt försvåra brottets 
utförande är det svårt att avgöra om denne ska dömas till medverkansansvar eller ej. Han kan 
ha åsyftat att underlätta polisens arbete. Den som däremot medvetet motverkar ett brott ska 
inte kunna ådömas straffansvar eftersom inte ett främjande föreligger.61 Gällande 
gränsdragningen huruvida ett brott är straffbart eller ej avgörs med hänsyn till om det visar sig 
att främjande har utövat inflytande på brottets tillkomst eller utförande, annars är det inte att 
anse som ett medverkande.62 
 

3.3 Medhjälp till annans olovliga finansiering av mutbrott och andra mutbrott 
 
Enligt 23 kap. 4 § BrB ådöms straffansvar till en person som är medhjälpare till ett brott. För 
att dömas till straffansvar krävs att den medverkande ska ha främjat den brottsliga gärningen 
med råd eller dåd, dvs. genom psykisk eller fysisk påverkan. Medhjälp till mutbrott kan enligt 
min bedömning ske genom att någon medverkar genom att finansiera mutbrottet med lån eller 
förmedla pengar eller andra tillgångar som används för mutbrott, samtidigt som den 
medverkande ska ha haft uppsåt att främja gärningen. Enligt min bedömning kan detta även 
bli relevant för medhjälp till annans vårdslösa finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5e § 
BrB.  
 
Ett fiktivt exempel kan innebära att en banktjänsteman sitter i en kassa på en bank och hjälper 
till med lån eller betalningar åt kunder. En kund kommer in och önskar få ett lån eller hjälp 

                                                      
57 Prop. 1993/94:130 s. 25. 
58 Holmqvist m.fl. s. 23:51.  
59 NJA 1993 s. 687. 
60 Holmqvist m.fl. st. 23:53. 
61 Se a.a. s. 23:52. 
62 A.a. s. 23:54. 
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med en betalning av en större summa pengar till en person i ett annat land (exempelvis 
Thailand). Kunden uppger att pengarna ska användas till att betala en konsult som utfört ett 
uppdrag i Sverige och antyder att pengarna riskerar att komma att användas för att ”smörja” 
lokala politiker i landet.  
 
Frågan om hur pass mycket information den anställde ska ha fått för att anses som 
medverkande enligt 23 kap. 4 § BrB till annans vårdslösa finansiering enligt 10 kap. 5e § eller 
annat mutbrott är svår. Även gränsdragningen för huruvida en anställd kan ha medverkat till 
ett sådant brott enbart genom att verkställa utbetalningen av lånet är svår. Om det uppdagats 
att den anställde har hjälpt till med utbetalning av en muta, kommer då följdfrågan om 
ledningen i banken kan drabbas av medverkansansvar till ett kundföretags vårdslösa 
finansiering enligt 5e §, vid misstanke om att kundföretaget kan dömas enligt 5e § men ändå 
inte förhindrar lånet eller en annan betalning till kundföretaget. Den anställde måste ha 
främjat brottet, men frågan är när den anställde anses främja ett mutbrott. Dock nämner 
Wennberg ett fall där en person kvitterat ut medel som åtkommits genom skattebedrägeri, där 
denne person inte kunde dömas för medhjälp. Att endast utnyttja en annan åstadkommen 
situation medför inte ansvar för medverkan. 
 
Att utöva främjande av gärning är straffbart som medverkan och medverkanansvar kan drabba 
den som bidragit till brottet. Följaktligen blir gränsen mellan straffbart och straffritt i 
diskuterade fall svår att dra. I förarbetena63 konstateras att en helhetsbedömning måste göras, 
men om medverkan inte har utövat inflytande genom fysisk eller psykisk påverkan på brottets 
tillkomst eller utförande, är det inte att anse som medverkan.64 
 
Vidare diskussion krävs för att bedöma hur långt bankerna ska gå och hur mycket de ska 
undersöka när det kommer till utbetalningen av lån till ett kundföretag och vad pengarna 
sedan kommer att användas till. Frågan är om det ens är eftersträvansvärt att bankerna lägger 
sig i när det kommer till kundföretagets angelägenheter. En annan fråga är om bankerna bör 
ha ett sådant stort ansvar som att de har en långtgående undersökningsplikt eller om 
myndigheter istället bör uppfylla denna funktion.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
63 Jfr Wennberg, s. 23:53. 
64 Se Holmqvist m.fl. 23:53 och 23:54. 
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4. BANKERS REGLER FÖR ATT MOTVERKA MUTBROTT  
 

4.1 Allmänt om banker  
 
Banker kan ha en avgörande roll när det kommer till förmedling av de tillgångar som används 
för korruption. I vissa fall används konton hos en bank för att betala ut mutpengar samtidigt 
som banker tillhandahåller de konton som mutor sätts in på. En bank definieras som en 
bankrörelse i vilken det ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande 
av medel.65 Med generella betalsystem avses system som används till förmedling av 
betalningar från ett stort antal fristående betalare avsett att nå ett stort antal slutliga 
betalningsmottagare.66 Bankernas huvudsakliga kärnverksamhet innebär att verka för att vara 
intermediär, dvs. mellanhand mellan sparare och låntagare samt tillhandahållandet av 
betalningstjänster.67 Vissa krav ställs på juridiska personer innan de kan kalla sig för bank. 
Bland annat krävs ett särskilt tillstånd från finansinspektionen och när den juridiska personen 
har fått detta, hamnar de därefter under deras tillsyn. Till bankers kärnverksamhet hör även 
utlåning i form av lån eller andra krediter till privatpersoner och företag. Genom utlåning 
bidrar de till att finansiera företags affärsverksamhet inom landet och utomlands och lånet kan 
ha en avgörande roll för att låntagaren eller kundföretaget kan betala mutor.68  
 

4.2 Reglerna om penningtvätt och dess betydelse för mutbrott  
  
Begreppet penningtvätt definieras till åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta vinning av 
brottslig verksamhet. Straffbestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (PTL) tar sikte på att förhindra situationer där egendom ”tvättas” 
genom att någon annan har förvärvat eller tillgodogjort sig egendomen genom brott.69 Precis 
som med mutbrottslagstiftningen härstammar delar av reglernas ursprung från internationella 
konventioner.70 Lagen är implementerad från EU:s tredje penningtvättsdirektiv.71 Kopplingen 
mellan penningtvätt och korruption är flera och det finns regler om penningtvätt reglerade i 
många antikorruptionskonventioner.72 Lagen om penningtvätt har stor betydelse för banker 
och egendom som används till penningtvätt kan i vissa fall även utgöra en mottagen muta 
eller annan otillbörlig belöning.  
 
En egendom som någon har tagit emot som utgör en otillbörlig förmån kan komma att behöva 
döljas och ”tvättas undan” och utgör då både en muta samtidigt som egendomen ”tvättas 
bort”. I vissa situationer kan en muta komma att bestå av en gåva med högt penningvärde och 
då vill mottagaren dölja egendomen vilket innebär att mottagaren väljer att ta gåvan kontant 
eller använder sig av ett mellanliggande konto. Det kan resultera i att mottagaren döms enligt 

                                                      
65 Se 1 kap. 3 § BFL. 
66 Prop. 2002/03:139 s. 1. 
67 Prop. 1993/94:130 s. 163. 
68 I b. 
69 Prop. 2013/14:121 s. 20. 
70 A.a. s. 24 ff. 
71 Se Directive 2005/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF COUNCIL of 26 October 2005. 
72 Se avsnitt 2.2. 
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lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism och för tagande av muta enligt 
brottsbalkens regler.  
 
Lagen om penningtvätt syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan 
näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 1 kap. 1§ 
PTL. Därav har banker ett visst skydd för att inte kunna bli utnyttjade för penningtvätt 
(således torde lagen kunna utgöra ett visst skydd för att motverka att inte ledning och 
anställda i banken blir medverkande till vissa mutbrott).73 Kundkännedomen kan hjälpa till att 
förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och samtidigt förhindra vissa mutbrott. 
En åtgärd är att banker har en tillräcklig kundkännedom om sina kundföretag och en bank får 
inte utföra tjänster åt en juridisk eller fysisk person utan att ha tillräckligt god kundkännedom, 
dvs tillräckligt mycket information om kundföretaget och dess verksamhet enligt 2 kap. 1-2§§ 
PTL. En grundläggande åtgärd för kundkännedom avses ett inhämtande av information om en 
affärsförbindelses syfte och art enligt 2 kap. 3 § PTL. Enligt samma bestämmelse ska 
verksamhetsutövare, vid tillämpning av första stycket utreda kundens ägarförhållanden och 
kontrollstruktur.74 En bank ska även ha ett system för att kunna lämna upplysningar om de 
under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med någon och förbindelsens art enligt 
3 kap. 7 § PTL. Penningtvättsreglerna verkar dock inte ta direkt sikte på att förhindra att lån 
och utbetalningar från banken finansierar mutbrott av det slag som kan straffas enligt 10 kap. 
5e § BrB.   
 

4.3 Regler från svenska bankföreningen  
 
Svenska bankföreningen är en branschorganisation som företräder bankerna i Sverige och 
skapar förutsättningar till att bankerna kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga 
finansiella produkter och tjänster till privatpersoner och företag. Bankföreningen har även till 
uppgift att analysera och lämna synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör 
medlemsföretagen och det finns kommittéer där medlemsföretagens experter ingår. Dessa ska 
vara med och verka till att reglerna efterlevs.75  
 
Svenska bankföreningen har tillsammans med finansbolagens förening och 
finansinspektionen bidragit till att medlemsbankerna har fått standardiserade regeldokument. 
Bankföreningen lämnar synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör 
medlemsföretagen. Ett förslag som uppkommit till följd utav detta är dokument i syfte att 
samla in kundkännedom för att följa reglerna i PTL. Frågorna kan ställas till både nya och 
befintliga bankkunder samtidigt som de måste visa en giltig id-handling och svara på frågor 
om deras bankaffärer. Ytterligare frågor finns för personer i en politisk ställning (PEP).76 

 

                                                      
73 Lagen kräver i vissa situationer kundkännedom för en bank (och annan näringsidkare) för att utföra vissa 
tjänster åt en kund enligt 2 kap. 2 §. Detta gäller vid 1. Etableringen av en affärsförbindelse, 2. Vid enstaka 
transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer, 3. Vid transaktioner som understiger 
ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som 
tillsammans uppgår till minst detta belopp och 4. Vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av 
tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet. 
 
75  Svenska bankföreningen, riktlinjer för etiska frågor i bank.  
76 En PEP är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell 
organisation. Genom sin position och sitt inflytande anses en PEP inneha en ställning som utgör en risk att 
utnyttjas för mutbrott. För dessa måste bankens kunduppgifter regelbundet uppdateras. En PEP utreds mer och 
fler frågor ställs till denne person (se Svenska bankföreningen, riktlinjer för etiska frågor i bank).  
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Regelverket gäller både för fysiska och juridiska personer.  PTL ställer höga krav på att varje 
bank ska ha en god kundkännedom om sina kunder med tillhörande bankaffärer samt förstå 
syftet med varje affärsförhållande och transaktioner som kunder vill utföra.77 Utefter detta har 
varje enskild bank utformat sin egen policy, dock ska policyn vara utformad utefter kraven 
som ställs från lagens sida. Svenska bankföreningen anser även att banker ska hänvisa och 
följa rekommendationer från IMM när det gäller otillbörliga förmåner.78  
 

4.4 Världsbankens och vissa andra organs inflytande 
 
Världsbanken arbetar med flera projekt för att bekämpa och hjälpa banker att undvika 
korruption. Världsbanken har en svart lista över personer och företag som inte får medverka i 
projekt pga. att de har varit inblandade i bedrägeri eller korruptionsaffärer. Även Europeiska 
Utvecklingsbanken (EBRD) har tagit fram en svart lista över personer och företag som inte 
får förekomma i projekt som en bank finansierar. Dessa är med och bidrar till att banker kan 
få hjälp med att undvika att ingå samarbeten med företag som har varit inblandade i 
korruptionsaffärer.79 
 
Exportkreditnämnden (EKN) arbetar för att främja svensk export och svenska företags 
internationalisering. De garanterar företag och banker betalning vid export och ägs av svenska 
staten. Dessutom hjälper de banker att erbjuda internationella investeringstjänster.80 
 
SWEFUND international AB är även ett statsägt företag och erbjuder riskkapital och 
kompetens för investeringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa81.  De anser sig vara 
”statens utvecklingsfinansiär” och syftar till att utrota fattigdomen genom hållbart 
företagande.82 Både Exportkreditnämnden och SWEFUND måste i sin tur följa 
rekommendationer från OECD om exportkrediter och bestickning. Dessa innefattar regler om 
företag och dess garantier - i samband med att ett företag ansöker om en garanti ska även 
företaget intyga att företaget eller dessa ställföreträdare inte lämnat eller kommer att lämna 
mutor eller andra otillbörliga belöningar till utländska ministrar, parlamentsledamöter eller 
offentligt anställda tjänstemän. De ska intyga att de inte kommer att begå mutbrott.83 Både 
Exportkreditnämnden och SWEFUND bidrar indirekt till att banker undviker att begå 
mutbrott. Exportkreditnämnden kan rekommendera vilka företag som en bank ska inleda ett 
samarbete med, och dessa företag är då redan kontrollerade av EKN. SWEFUND är på 
uppdrag av Svenska staten med och hjälper till med investeringar i länder som inte har ett 
starkt hållbart företagande. Målet med SWEFUNDS arbete är att utveckla fattigdom genom 
ett hållbart företagande. Om banker är med och investerar i andra länder kan de få hjälp av 
dessa.  
 

4.5 Näringslivskodens betydelse 
 
En bank ska följa interna regler tillsammans med näringslivskoden, som är utgiven av IMM 
och ska ses som ett komplement till lagstiftningen och syftar till att vägleda banker och andra 
                                                      
77 Svenska bankföreningen – dokument om penningtvätt. 
78 Svenska bankföreningen, riktlinjer för etiska frågor i bank.  
79 SOU 2010:38 s. 118 ff. 
80 Exportkreditnämnden, om deras verksamhet.  
81 Länder där det hållbara företagandet inte är lika starkt som i Sverige.  
82 Information om SWEDFUND hämtad från deras hemsida 2016-06-01.   
83 SOU 2010:38 s. 118 f. 
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företag att motverka mutbrott. Koden skiljer mellan tre olika kategorier med olika 
stränghetsgrad beroende på vilken samhällssektor som mottagaren är anställd eller 
uppdragstagare hos. Ett stycke i koden behandlar anställda och uppdragstagare hos statligt 
ägda och finansierade bolag, vilket innefattar fond-, finans- och försäkringsbranschen och 
personer som förvaltar pengar och därigenom sina kunders förtroende. Till skillnad från 
offentliga organ är lämnande, utlovande eller erbjudande av förmåner inte helt otillåtet men 
dock ska en särskild restriktivitet tas. Restriktiviteten regleras i bankernas interna policy.84  
 
De anställda hos bank- och försäkringsföretag som handskas med medel som anförtrotts av 
allmänheten som har en viss integritetskänslig ställning. Näringslivskoden rekommenderar att 
särskild försiktighet ska iakttas när det gäller att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till 
någon av de anställda inom de berörda kategorierna. I synnerhet beteendepåverkande 
förmåner, som kan äventyra mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter, ska 
bedömas som otillåtna gåvor. Vid utländska förhållanden får särskilt beaktas vad som lokalt 
anses vara allmänt accepterade umgängesformer mellan näringslivet och offentliga organ. En 
enskild bedömning behövs alltid göras. Omständigheterna som särskilt ska beaktas är 
förmånens värde och art, mottagarens position och mottagarkretsen och formerna för 
erbjudandet av förmånen. Det är viktigt att en förmån erbjuds öppet och riktas till en 
obestämd krets av personer. Kravet på öppenhet innebär att förmånen ska riktas direkt till 
arbets- eller uppdragsgivaren och vara godkänd eller förenlig med dess etablerade policy som 
berör förmåner.85 
 
Mutbrottsreglerna och bestämmelsen vårdslös finansiering av mutbrott är tänkt att fungera 
tillsammans med näringslivskoden och om företag följer koden och lagstiftningens regler, kan 
de undgå straffansvar.86 
 
I näringslivskoden konstateras att svenska företag ibland finansierar åtgärder av egna 
dotterföretag eller andra organisationer eller personer som syftar till att ett företag ska få eller 
behålla kunder på en viss marknad. Om detta sker i sammanhang eller en miljö där korruption 
förekommer eller antas förekomma, finns det även en beaktansvärd risk att överlämnade 
medel används till att bekosta givande av otillbörliga förmåner. I näringslivskoden är denna 
problematik uppmärksammad och företag tillråds att både inför och under sådana 
engagemang noga bör kontrollera de företag som de samverkar med.87 
 

4.6 Andra regler hos banker 
 
Varje bank har egna uppförandekoder och ska regelbundet utbilda medarbetare till att följa 
gällande lagar och regler. Exempel på dokument kan vara de som innehåller information om 
gränsdragningen för gåvor, arrangemang och viktiga saker som anställda ska tänka på. Både 
interna och externa styrdokument ska uppdateras regelbundet för att anpassa sig efter nya 
lagregler.  
 
Swedbank är en av storbankerna som har ett strukturerat arbete för att motverka korruption.88 

                                                      
84 Näringslivskoden s. 9. 
85 A.a. 
86 Prop. 2011/12:79 s. 36. 
87 Näringslivskoden, s. 9. 
88 Troligtvis finns det inte några större avvikande förändringar hos andra banker då regelefterlevnaden ska tolkas 
och följas på samma grunder utifrån lagstiftningen.  
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Styrdokument av hur de bör följa aktuella lagregler finns offentliga på deras hemsida.89 För 
att följa mutbrottsreglerna har de en koncernövergripande anti-korruptionspolicy där inblick 
ges i hur de aktivt förväntas arbeta mot korruption. 90 Anställda inom Swedbank ska verka för 
ett gemensamt och strukturerat arbete i syfte att motverka korruption och penningtvätt. Detta 
innebär t.ex. att anställda inte får acceptera, lova, ge, förfråga, acceptera eller ta emot gåvor 
eller arrangemang i utbyte mot någon tjänst från Swedbank. Det finns aven angivet att 
anställda är förbjudna att direkt eller indirekt ge, lova eller överföra medel eller gåvor för att 
påverka något som är i samband med tjänsteutövningen. Detta styrks även av 10 kap. 5e § 
BrB.91 
 
Anställda inom Swedbank ska enligt styrdokumentet aktivt verka för att hitta lämpliga 
förfaranden för att förebygga, motverka och hantera mutor och andra former av korruption i 
både den egna verksamheten och således i affärsrelationer. Swedbank ska tydligt meddela 
resultat och ambitioner i arbetet mot korruption. Dessutom ska de vidta lämpliga åtgärder 
innan de inleder en affärsrelation med en tredje part som kommer att utföra tjänster för 
banken (mellanhand), samtidigt som de ska vidta lämpliga anti-mutor och anti-
korruptionsklausuler med sådana parter. Swedbank och dess medarbetare ska ha bra 
kundkännedom om alla sina kunder och ha en god affärsförståelse för sina kunder och dess 
finansiella behov inklusive transaktionens syfte.92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
89 Policy och riktlinjer hos Swedbank.  
90 Anti – corruption policy hos Swedbank.  
91 Policy om regelefterlevnad och etik hos Swedbank. 
92 Anti – korruption policy hos Swedbank.   
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5. ANALYS 
 

5.1 Om ledningen eller anställda i en bank kan straffas för utlåning som används 
för mutbrott 
 
Min första fråga var om ledningen eller anställda hos banker kan straffas enligt 10 kap. 5e § 
BrB för att de lånar ut pengar till företag som sedan själva eller genom företrädare använder 
pengarna till mutbrott. Vilken krets som kan träffas av bestämmelsen i 5e § är inte självklart 
och som tidigare framgått innebär straffbestämmelsen att en näringsidkare måste vara 
försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, 
samarbetspartners eller andra representanter så medlen inte används till mutor. Efter att ha 
granskat förarbetena93 kan jag konstatera att de är väldigt allmänt hållna och innehåller 
allmänna uttalanden anpassade till alla typer av företag. I propositionen står angivet att en 
näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar till någon som företräder 
näringsidkaren.94 En bank bör alltså vara försiktig med att låna ut eller på annat sätt lämna 
pengar eller andra tillgångar till ombud, agenter, samarbetspartner eller andra representanter 
så inte dessa medel används till ett mutbrott.  
 
I paragrafen används ordet näringsidkare men egentligen syftar det på den inom ett företag 
som i praktiken har bestämmanderätt. Det intressanta med detta är att definitionen är egen och 
avviker från hur begreppet näringsidkare definieras i andra sammanhang. Detta styrks även av 
Cars som hävdar att begreppet har en bred definition och skiljer sig från vad begreppet 
vanligtvis betyder. Troligtvis används begreppet näringsidkare för att det ska finnas en bred 
definition, för att passa in på så många fall som möjligt.  
 
En bank kan anses vara en näringsidkare och träffas av bestämmelsen. Utlåning är enligt min 
bedömning att tillhandahålla tillgångar. Ett kundföretag är dock inte i sig en företrädare till 
banken.  
 
Den som är ansvarig för en viss uppgift i en bank kan vara antingen en anställd på bank eller 
den anställdes chef eller en person i ledningen som är ansvarig för en viss uppgift. Om det är 
den anställde, chefen, ledningen eller alla dessa personer som ska straffas om banken blir 
skyldig till vårdslös finansiering av mutbrott är oklart. 
 
Om det däremot är en kund som samtidigt är samarbetspartner eller annan mellanhand och 
företrädarskapet är uppfyllt, är det möjligt att banken genom utlåning till denna kund kan 
dömas till vårdslös finansiering av mutbrott. Företrädarskapet ska gälla i en viss angelägenhet 
men begreppet har en otydlig beskrivning i förarbetena. Begreppet företrädare är väldigt 
generellt beskrivet i förarbeten och det som beskrivs är att företrädarskapet kan grunda sig på 
avtal eller ställning. En bank kan ha flera olika företrädare, t.ex. kan det handla om en anlitad 
konsult i Sverige eller utomlands, ett dotterbolag eller en anställd.  
 
Det krävs för ansvar enligt 5e § att en bank, genom åtgärder främjar givande eller grovt 
givande av muta eller handel med inflytande i den aktuella angelägenheten. Dessutom krävs 
det att banken agerar grovt oaktsamt. Begreppet grovt oaktsamt kan t.ex. innebära att 
tillräckliga kontroller inte har gjorts på personer och organisationer som ska företräda banken. 

                                                      
93 Prop. 2011/12:79. 
94 Se a.a. s. 57.   
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Om kontrollerna då inte är tillräckligt långtgående med hänsyn till omständigheterna, kan 
ansvar för brott uppkomma. Allmänt gäller att banken bör skaffa sig en god kännedom om de 
personer och organisationer som företaget ska samarbeta med.  
 
Det torde alltså i vissa fall vara möjligt för en bank att dömas för till vårdslös finansiering av 
mutbrott enligt 10 kap. 5e § BrB på grund av utlåning om kravet på företrädarskap är uppfyllt. 
Dock prövar banker i princip endast frågor om ett företags kreditvärdighet innan de betalar ut 
ett lån, men i regel ställs inte några direkta frågor om eller kontrolleras vad finansieringen ska 
användas till.  
 
För att undvika främjande av mutbrott borde banker egentligen ställa frågor om vad pengarna 
ska användas till och kontrollera att de inte används för mutbrott, åtminstone i misstänkta fall.  
Detta är dock komplicerat och i praktiken ogenomförbart och man kan fråga om bankerna alls 
har möjlighet att kontrollera dessa saker på ett effektivt sätt. 
 
Vid bedömningen av om grov oaktsamhet föreligger kan det ha betydelse om banken följer 
rekommendationer från Världsbanken och Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD). 
 
Om banken med hjälp av en mellanhand lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig 
förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning 
eller offentlig upphandling främjar banken handel med inflytande enligt 10 kap. 5d § BrB.  
Det finns inte något entydigt svar om vem som träffas av ansvar när en anställd på en bank 
gör en utbetalning av ett lån som kan komma att användas till mutbrott. En helhetsbedömning 
måste göras i varje enskilt fall med hänsyn till bankens interna regelverk.  
 

5.2 Om ledningen och anställda i en bank kan straffas vid utbetalningar som 
används för mutbrott 
 
Om en bank hjälper en kund med en utbetalning och sedan kunden använder pengarna till 
mutor bör nog inte kunden anses som en företrädare enligt 10 kap. 5e § BrB vilket innebär att 
ingen på banken kan straffas för vårdslös finansiering av mutbrott. Kravet på företrädarskapet 
innebär att om banken hjälper till med en utbetalning utan att kunden anses vara en 
företrädare, kan inte någon på banken dömas för vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 
kap. 5e §. Är däremot kunden är en mellanman krävs grov oaktsamhet för att någon på 
banken ska kunna straffas för vårdslös finansiering av mutbrott. När kunden är en företrädare 
måste en riskbedömning göras från bankens sida där hänsyn tas till omständigheterna såsom 
art och storlek på affär, korruptionsnivå i aktuell bransch och geografiskt område, 
samarbetspartnerns interaktion med offentliga organ eller statsägda bolag m.m. Om det vid 
kontrollen framkommer omständigheter som ger anledning till att ifrågasätta mellanmannen 
måste kontrollen fördjupas och utvidgas innan banken fortsätter med utbetalningen. Finns det 
risk för att kunden (företrädaren) kommer att använda pengarna för att begå mutbrott måste 
banken avbryta betalningen. Om banken fortsätter i detta läge  torde det bli möjligt att 
ledningen eller den anställde kan dömas till vårdslös finansiering av mutbrott.  
 

5.3 Särskilda åtgärder och preventiva program hos banker  
 
Banker brukar följa näringslivskoden från IMM som ska vägleda banker och andra företag att 
motverka mutbrott. I bankernas interna regler ska de då ha bestämmelser som följer 
näringslivskoden som är ett komplement till lagstiftningen.  
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Det har varit svårt att få tag i de interna regler som finns hos bankerna, men Swedbank har sin 
”anti-korruptionspolicy” offentlig och den visar att de har som mål att arbeta strukturerat 
arbete för att motverka korruption. Swedbank och dess medarbetare ska ha bra 
kundkännedom om alla sina kunder och ha en affärsförståelse för sina kunder och dess 
finansiella behov inklusive transaktionens syfte och olika komponenter.95 Banker ska enligt 
koden följa lagar och regler som motverkar korruption och sannolikt har nog alla liknande 
”anti-korruption policy”.  
 
Regler om penningtvätt har såsom framgått tidigare en viss betydelse för att motverka 
mutbrott genom krav på att banken har god kundkännedom och förstår syftet med varje 
affärsförhållande och transaktioner som kunder vill utföra. Dock kan det diskuteras om banker 
bör ställa tydligare frågor för att förebygga korruption varje gång de gör en utbetalning eller 
utlåning, och att banken får ett tydligt svar till vad pengarna avses användas till. Detta bör 
gälla vid misstänkt utlåning och utbetalning till bankens företrädare.     
 
Näringslivskoden från IMM tar i dagsläget sikte på ersättningar som kan utgöra mutor i 
bankens egen verksamhet, mer än vad den gör vid utlåning och utbetalningar. En lika tydlig 
vägledning bör finnas för banker när det gäller utlåning och utbetalningar till mellanmän och 
andra företagskunder, exempelvis i regioner där det finns stora risker för mutor.  
 

5.4 Om ledningen och anställda i en bank kan drabbas av medverkansansvar  
 
En fråga som jag behandlar i uppsatsen är om banker kan drabbas av medverkansansvar till 
mutbrott om banken lånar ut eller på annat sätt betalar ut pengar till ett företag direkt, eller till 
en anlitad företrädare som sedan begår ett mutbrott.  
 
Om någon är med och främjar en gärning med råd eller dåd kan den dömas för medverkan 
enligt medverkansreglerna i 23 kap. 4 § BrB. Detta kan också ha skett genom att någon 
förmedlar en förmån genom en mellanhand och den medverkande ska ha haft uppsåt att utföra 
eller främja gärningen.  
 
Vid medverkan skiljer man mellan anstiftan och medhjälp. Banken kan inte bli skyldig till 
anstiftan genom att endast göra en utbetalning. Vid anstiftan krävs att banken ska uppmana ett 
företag att begå mutbrott, eller ge råd om hur ett företag ska gå tillväga för att begå mutbrott.   
 
Som jag nämnde tidigare gäller att en brottsling handling som varken fysiskt eller psykiskt 
övat inflytande på brottets tillkomst inte är att anse som medverkan. En bank ska ha varit med 
och styrkt ett företag i deras uppsåt och det räcker med att banken gör det genom handling 
genom att endast delta. Om banken inte varit tillräckligt uppmärksam på vad pengarna 
kommer att användas till torde det i vissa fall kunna resultera i att banken är skyldig till 
medhjälp.  
 
Om en bank lånar ut eller på annat sätt betalar ut pengar till en kund och denne sedan 
använder dessa pengar till mutbrott, kan den som beslutat om lånet eller utbetalningen bli 
skyldig till medverkan till mutbrott, om denne anses främja gärning med dåd. Att främja en 

                                                      
95 Policy om regelefterlevnad och etik hos Swedbank.  
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gärning med dåd innebär att aktivt utföra något. Om banken genom en särskild handling, lånar 
ut eller betalar ut pengar åt en företagskund som används för mutbrott torde den som beslutar 
om lånet eller gör en utbetalning kunna drabbas av ansvar pga. medverkan. Det bör gälla om 
den anställde har uppsåt till att pengarna ska användas till en muta. Det är knappast fallet om 
banken bara är passiv, dvs. om en utbetalning bara går genom bankens datoriserade 
betalningssystem.   
 

5.5 Medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § till vårdslös finansiering av mutbrott 
enligt 10 kap. 5e § BrB 
 
Som jag tidigare nämnde kan inte ledningen och anställda på en bank straffas för vårdslös 
finansiering av mutbrott genom att låna ut eller på annat sätt betala ut pengar till en vanlig 
kund som inte är bankens företrädare. Däremot, när det kommer till medverkansreglerna, kan 
ledningen eller den bankanställde drabbas av medverkansansvar enligt 23 kap. 4 § BrB genom 
utlåningen eller utbetalningen. Genom att hjälpa till och betala ut pengarna styrker den 
bankanställde gärningsmannen i dennes uppsåt vilket kan resultera i att den bankanställde kan 
dömas för medverkan till mutbrott. Gärningen ska ha blivit främjad med råd eller dåd, och att 
hjälpa till att låna ut eller göra en utbetalning på matpengar till ett företag torde i vissa fall 
kunna anses vara ett ”dåd” som främjat gärningen. Det finns inte något undantag för de 
vanliga medverkansreglerna i 23 kap. 4 § BrB när det gäller vårdslös finansiering av mutbrott 
enligt 10 kap. 5e §. Det talar för att någon på en bank som beslutar om ett lån eller annan 
utbetalning kan dömas som medverkande, om kunden gör sig skyldig till vårdslös finansiering 
av mutbrott genom att betala ut pengarna till sin företrädare utan att ha tillräckliga kontroll- 
och försiktighetsprogram och den som beslutar om lånet vet om det.  
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER 
 
Kan en ledning och anställda i banker straffas enligt 10 kap. 5e § BrB för att banken lånar ut 
pengar till ett företag som självt eller genom anlitad företrädare använder lånemedlen för att 
finansiera mutbrott? Min slutsats är ja, men det krävs att låntagaren är en företrädare till 
banken. 
 
Kan ledningen och anställda i en bank drabbas av ansvar enligt 10 kap. 5e § i de fall banken 
endast betalar ut de pengar som utgör själva mutan till den mutade? Kravet på 
företrädarskapet gäller även vid utbetalning. Om banken hjälper till med en utbetalning utan 
att kunden anses vara företrädare, kan inte heller banken dömas för vårdslös finansiering av 
mutbrott enligt 5e §. 
 
Finns tillräckliga åtgärder och särskilda preventiva program hos svenska banker för att 
förhindra att utlåning och utbetalningar används för mutbrott? Jag bedömer att svenska banker 
har det p.ga penningtvättsreglerna och att de tillämpar Näringslivskoden. Ett exempel är 
uppförandekoden i Swedbank som åtar sig att vidta lämpliga åtgärder innan de inleder en 
relation med en tredje part som kommer att utföra tjänster för banken, eller på bankens 
räkning och att inkludera lämpliga anti-mutor och anti-korruptionsklausuler med sådana 
parter. Swedbank och dess medarbetare ska känna till kunden och ha en affärsförståelse för 
kunden och dess finansiella behov inklusive transaktionens syfte och olika komponenter.96 
 
Kan ledningen eller anställda i en bank drabbas av ansvar för medverkan till mutbrott enligt 
23 kap. 4 § BrB genom ett lån eller annan utbetalning från banken? Ja, om lånade eller 
utbetalda tillgångar används för mutbrott kan den som beslutar om lånet eller utbetalningen 
drabbas av medverkansansvar, om pengarna främjat mutbrott och tillräckligt uppsåt finns.  
 
Kan någon dömas för medverkan enligt 23 kap. 4 § BrB till annan vårdslös finansiering av 
mutbrott enligt 10 kap. 5e §? Ett fall är om en bank t.ex. lånar ut pengar till ett exportföretag 
(näringsidkare) som i sin tur använder pengarna för att ersätta en konsult (företrädare) som 
använder ersättningen till att muta någon i exportlandet. Då kan bankens lån ses som 
medhjälp (dåd). Om bankledningen eller någon annan på banken vet om att exportföretaget 
inte har tillräckliga preventiva program och kontroller mot mutbrott och är grovt oaktsam 
enligt 5e §, räcker detta kanske för att den ansvarige för lånet på banken ska träffas av ansvar 
för medverkan enligt medverkansreglerna i 23 kap. 4 § BrB. Det finns inte något tydligt 
undantag i de vanliga medverkansreglerna för brott enligt 10 kap. 5e §.  
 
 
 
  

                                                      
96 Policy om regelefterlevnad och etik från Swedbank.  
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