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Sammanfattning. 

I denna uppsats har vi fördjupat oss i begreppet otillbörlig förmån gällande mutbrott. 

Uppsatsen riktar sig till både juridiskt kunniga och oskolade personer, eftersom vi har 

kommit till slutsatsen att en otillbörlig förmån juridiskt sett skiljer sig från hur begreppet 

används i folkmun. Med den här uppsatsen vill vi ge, såväl personer med som utan juridiska 

kunskaper, både en djupare förståelse för begreppet otillbörlig förmån men även konkret 

vägledning gällande hur en person bör handla i vissa situationer.   

 För att kunna fastställa vad som utgör en otillbörlig förmån har vi analyserat och förklarat 

vilka omständigheter som domstolarna beaktar vid en bedömning. Vår utgångspunkt var att 

med hjälp av rättsfall, doktrin och juridiskt erkända riktlinjer försöka finna gränsdragningen 

mellan en tillbörlig- och en otillbörlig förmån.  

Vi har även förklarat hur mutlagstiftningen har förändrats från dess tillkomst på medeltiden 

fram till dagens (2012 års) lagstiftning. Vi har även tagit upp den förändring av 

mutlagstiftningen som skedde 2012, varför denna förändring har skett och vad den innebär. 

Genom detta arbete har vi nått en slutsats i frågan om att dagens mutbrottslagstiftning är för 

generellt utformad och därmed gör den svårtolkad. Efter att vi konstaterat vår slutsats har vi 

även gett konstruktiv kritik och i tillämpliga delar föreslagit förändringar som i vår mening 

borde leda till en mer lättolkad lagsstiftning och därmed öka rättssäkerheten. 

Framför allt så hoppas vi att detta arbete ska hjälpa läsaren att få en bättre förståelse av vad 

ett mutbrott är. Genom att bidra med en djupare förståelse av de omständigheter som ska 

beaktas vid bedömningen hoppas vi kunna hjälpa till med att undvika ogenomtänkta förmåner 

som i slutändan kan leda till ett mutbrott. 
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Herbert Jacobson för den vägledning och kritik, 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

I brottsbalkens1 (hädanefter kallad BrB) 10 kapitel 5a § (SFS 2012:301) regleras 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”. Lagarna om tagande av muta i 10 kap. 5a § BrB och givande av muta i 10 kap. 5b § 

BrB har utvecklats i syftet att en arbetstagare inte ska kunna påverkas i sitt tjänsteutövande 

genom att få en så kallad otillbörlig förmån och därmed särbehandla en part.  

Mutbrott är, enligt PWC:s rapport “Global Economic Crime Survey 2014”, den näst mest 

vanliga brottstypen att drabba svenska företag. Hela en tredjedel av de svenska 

respondenterna i undersökningen uppger att de någon gång under de senaste två åren har 

drabbats av korruption och mutbrott.2 Vi ställer oss frågande till om detta vanliga 

förekommande av mutbrott kan bero på synen av vad som idag faktiskt utgör en otillbörlig 

förmån. 

Vad som uppfattats som en otillbörlig förmån har genom åren förändrats och bedömningen 

av vilka gåvor som är acceptabla blir allt mer restriktiv. Gåvor som förr betraktades som ett 

sedvanligt tecken på tacksamhet kan idag betecknas vara en otillbörlig förmån och i sin tur 

leda till att personerna i fråga gör sig skyldiga till brott. Detta har gett upphov till domar som 

troligtvis skulle förvåna många angående var gränsen faktiskt går mellan en laglig gåva och 

en otillbörlig förmån. 

 

1.2 Frågeställning 

Vad är en otillbörlig förmån idag och hur har domstolens syn på vad som är en otillbörlig 

förmån förändrats genom åren?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka var gränsen mellan en laglig gåva och otillbörlig 

förmån faktiskt går, men även hur begreppet otillbörlig förmån har förändrats från 1950-talet 

fram till idag. Vi ska även undersöka lagstiftarens syfte med 2012 års förändring av brottet. 

                                                           
1 Brottsbalken (1962:700). 
2 PWC, ”Allt fler svenska företag utsätts för ekonomisk brottslighet”, 19 februari 2014, Hämtad: 2014-05-27. 
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1.4 Metod 

För att lösa vår uppgift har vi utrett lagstiftarens syften med den nya mutlagstiftningen och 

dess nya placering i brottsbalkens 10:e kapitel tillsammans med brott som, till exempel, 

förskingring och trolöshet mot huvudman. För detta har vi använt oss främst av lagändringens 

förarbeten och den nya doktrinen som den har medfört. Därefter har vi läst och analyserat 

avgöranden om mutbrott från 1950-talet fram till idag för att visa på hur synen av vad som 

utgör en otillbörlig förmån har förändrats genom åren. Vi har även undersökt doktrinen på 

området för att få en djupare förståelse för begreppet och vilka omständigheter som påverkar 

domstolens bedömning. Utöver lagtext, rättsfall och doktrin har vi även studerat erkända 

rekommendationer och riktlinjer för att du som läsare ska kunna få vägledning när du själv 

ställs in för frågorna ”bör jag ta emot denna förmån?” och ”bör jag erbjuda denna förmån?”.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats kommer helt och hållet ägnas att studera mutbrott och ska inte behandla några 

andra typer av trolöshetsbrott. Vi kommer endast att behandla den svenska lagstiftningen 

avseende mutbrott, och studera brottets förändring från dess införande fram till 2014. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel exklusive källförteckningen. Vi har valt att inleda med en 

historisk bakgrund om mutbrotten för att ge läsaren en bättre förståelse för hur mutbrotten har 

utvecklas med tiden. Därefter har vi studerat 2012 års lagstiftning och redogjort för den 

gällande rätten efter lagändringen. Kapitel fem är vårt centrala kapitel och behandlar 

otillbörlighetsbegreppet. Vi har i femte kapitlet redogjort för de omständigheter som 

domstolarna tar hänsyn till vid bedömningen av vad som utgör en otillbörlig förmån. Det 

sjätte kapitlet kommer ge läsaren riktlinjer för hur han eller hon ska agera för att förebygga 

eventuella mutbrott. I det sjunde kapitlet har vi använt oss av ett fiktivt scenario för att på ett 

konkret sätt visa hur bedömningen av otillbörligheten kan ske. Avslutningsvis har vi beskrivit 

vår slutsats med bakgrund av de fakta vi använt oss av under uppsatsen. 
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2. Historik 
Vi hoppas att en kort studie av mutbrottens historiska utveckling ska bidra med en ökad 

förståelse för den gällande lagstiftningen. Vi har undersökt vad som har lett fram till dagens 

konstruktion av lagstiftningen, med hänsyn till dess utformning och de bakomliggande 

rättspolitiska syftena. 

 

2.1 Lagändringarnas innebörd och bakomliggande syften. 

Mutor har varit kriminaliserade inom den offentliga sektorn i Sverige redan sedan 

medeltiden. I vissa landskapslagar som existerade då fanns ett straffansvar för domare och 

länsman (polis) för det fall att de skulle ta emot en muta. 1734 års lag reglerade ansvaret för 

domare och landshövdingar som tog emot mutor och i 1864 års strafflag utökades detta 

ansvar att även gälla statens ämbetsmän (befattningshavarna). 3 Vad som är viktigt att notera 

för denna tidsperiod är att det endast fanns straffansvar för att ta emot en muta. Givaren av 

mutan kunde endast straffas för medhjälp till mutbrott. Under den här tiden var det även 

vanligt att den enskilde betalde tjänstemannen en så kallad sportel, vilket var en sorts 

extraavgift till tjänstemannen för dennes tjänsteutövning. Att ge och ta emot en sportel var 

legitimt, så länge tjänstemannen var berättigad till den, och ska inte förväxlas med en muta.4    

Det var inte förrän 1919 som också givande av muta (tidigare kallat bestickning) 

straffbelagdes. Från denna tidpunkt fanns därmed mutansvaret inte bara inom den offentliga 

sektorn utan även inom den privata. Reglerna utvidgade mutansvaret till att gälla inköp och 

försäljning inom näringsverksamhet men var så snävt utformade att de skulle komma att 

tillämpas mycket sällan.5 Under början av 1900-talet uppkom ett behov att vidta 

lagstiftningsåtgärder för att motverka illojal konkurrens. Detta behov sammantaget med 

viljan att skydda arbetsgivare mot illojalt beteende hos arbetstagare utgjorde de primära 

syftena bakom införandet av bestickningsansvaret.6 Några andra viktiga följder av 

lagändringen var att straffansvar även gällde när mutan lämnats till den anställdas anhöriga 

om den anställda kände till överlämnandet. Mutan behövde inte heller vara ägnad att främja 

just bestickarens intresse, lagen var även tillämplig när tredje mans intresse gynnades.7 

                                                           
3 Cars Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 21. 
4 SOU 1974:37 s. 23 
5 Cars Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 21. 
6 SOU 1974:37 s. 23 f. 
7 Nytt juridiskt arkiv, Avd. 2 Tidskrifter för lagstiftning m.m. (1920), Fyrtiofemte årgången, Stockholm: G.B.A 

Holm, s. 34. 
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Genom en lagändring 1941 användes för första gången i lagtext begreppet ”otillbörlig 

belöning”. I förarbetena förklarades att det nya begreppet inte skulle innebära någon skillnad 

från den tidigare bedömningen för vad som är en olaglig gåva. Vidare ansåg lagstiftaren att 

det inte kunde göras någon generell avgränsning mellan en laglig gåva och otillbörlig 

belöning. Ville man ha vägledning för att uppskatta gränsen mellan laglig och olaglig gåva 

var man således hänvisad till utfärdade instruktioner inom tjänsteutövningen eller 

domstolspraxis.8 

1948 flyttades bestickningsbrottet (givande av muta) till, dåvarande, strafflagens kapitel om 

brott mot allmän verksamhet. Tidigare var den placerad tillsammans med tagande av muta 

som fanns i kapitlet om ämbetsbrotten, eftersom brottet tagande av muta endast kunde utföras 

av en ämbetsman. Givande kunde, som nämnt ovan, utföras av vem som helst och lagstiftaren 

ansåg helt enkelt att det därför inte passade in bland ämbetsbrotten. Även personkretsen för 

tagande av muta vidgades något. I benämningen ”ämbetsmän” skulle också domare, 

tjänstemän och politiskt förtroendevalda räknas in. 

I och med brottsbalkens tillkomst 1962 flyttades mutbrotten till BrB 17:e kapitel respektive 

20:e kapitel. Brottsbeskrivningarna behölls i ett tämligen oförändrat skick. På lagrådets 

inrådan skulle däremot brottet som avsåg tagandet av mutan benämnas ”tagande av muta eller 

otillbörlig belöning”, det senare skulle användas som ett alternativt brott till tagande av muta 

och ses som ett lindrigare brott när förmånen inte kunde tänkas ha inverkan på 

tjänsteutövningen.9 

1976 avskaffades det så kallade ämbetsansvaret och mutansvaret kom istället att utvidgas till 

att gälla alla offentligt anställda och uppdragstagare inom stat eller kommun. Bara två år 

senare gjordes dessa straffbestämmelser även tillämpliga på alla arbetstagare i den privata 

sektorn. Anledningen till detta var helt enkelt att den offentliga och den privata sektorns 

verksamheter i allt större utsträckning hade börjat närmat sig varandra. Offentligägda företag 

sysslade med näringsverksamheter vars tjänster liknade de som tidigare endast utförts i den 

privata sektorn. På motsvarande sätt hade den privata sektorn blivit mer myndighetsbetonad. 

Den privata sektorn hade fått ta över allt mer uppgifter från det allmänna som ligger väldigt 

nära myndighetsutövning. Som exempel kan nämnas bank- och försäkringsbranscherna eller 

                                                           
8 SOU 2010:38, s 48. 
9  SOU 2010:38, s 48 f. 
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fackföreningarnas rätt att företräda arbetstagare.10 De privata näringsverksamheterna hade 

således fått en större påverkan än vad de haft tidigare på samhället och den enskilde 

medborgaren. Eftersom liknande arbetsuppgifter numera fanns inom båda sektorerna ansågs 

det motiverat att de anställda skulle utföra dessa uppgifter under samma ansvar vare sig de 

var utfördes inom privat eller offentlig verksamhet. 

Alla arbetstagare skulle alltså härefter, vare sig denne var offentligt eller privat anställd, 

komma att omfattas av samma straffbestämmelser avseende mutbrott. Trots detta så 

tillämpade domstolarna en strängare bedömning av otillbörlighetsbegreppet för anställda 

inom den offentliga sektorn jämfört med anställda inom den privata sektorn och särskilt när 

det var fråga om myndighetsutövning.11 

Gränsen mellan tillbörligt och otillbörligt har aldrig generellt kunnat bestämmas. När 

begreppet ”otillbörlig” först började användas i lagtext på 40-talet sade man att bedömningen 

bäst borde överlämnas åt praxis.12 De mest konkreta avgränsningarna som har givits om 

begreppet går att finna i 1975/76 års proposition och lyder: ”förmånen är otillbörlig om den 

objektivt sett är ägnad att påverka den anställdas tjänsteutövning” och ”den närmare 

bestämningen av otillbörlighetsbegreppet är beroende av sed och allmän uppfattning”.13 

Dessa två uttalanden ger föga vägledning och kan rent ut sagt framstå som oklara.  

Att bedömningen om otillbörlighet vanligtvis skulle komma att tillämpas strängare på 

anställda i offentlig verksamhet torde dock inte ha kommit som en överraskning, eftersom det 

redan i förarbetena hade poängterats att det fanns en problematik med begreppet vid 

bedömningen inom den privata verksamheten. 

Sedvänjan inom privat verksamhet är inte densamma som inom den offentliga. När en 

anställd blir erbjuden en förmån ska denne göra ett val mellan att ta emot gåvan eller avvisa 

den. Kravet på en förutsebarhet kan bara vara uppfylld om den anställda i stora drag kan 

avgöra ifall ett mottagande av gåvan skulle kunna vara en brottslig handling. Inom den 

offentliga verksamheten fanns redan en väl utbildad praxis och det ansågs därför att det redan 

fanns en någorlunda entydig uppfattning angående vilka förmåner som är godtagbara.14 Inom 

privat verksamhet var denna uppfattning mer otydlig och sedvänjan kunde vara annorlunda 

                                                           
10 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 21 f. Jämför även 

Prop. 1975/76:176, s. 30. 
11 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 22. 
12 SOU 1974:37, s. 26. 
13 Prop. 1975/76:176, s. 35 f. 
14 Prop. 1975/76:176, s. 23 f. 
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från bransch till bransch. Gåvor i olika former var också betydligt vanligare i privata 

näringsverksamheter vilket motiverade att domstolarna fick vara något mindre stränga vid 

bedömningen i vissa fall.15 Skyddsintressena är, som nämnts ovan, olika inom respektive 

sektor, och man kan lätt dra slutsatsen att domstolarna helt enkelt tycks ha sett allvarligare på 

förmåner som i större utsträckning kunnat riskera att påverka den enskildas rättigheter. 

Efter 70-talet gjordes ett par ytterligare förändringar, den mest relevanta att nämna är 1999 

års förändring som vidgade den personkrets som kunde ta emot en muta genom att införa 

ordalydelsen ”för sig själv eller för annan”. I och med denna ändring kunde straffansvar 

föreligga även om den otillbörliga gåvan inte direkt gått till den fysiska personen 

(mottagaren) utan istället givits till dennes anhöriga eller till ett bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 SOU 1974:37, s. 37. 
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3. 2012 års lagändring 
 

3.1 Mutbrotten innan lagändringen 

Före 2012 års lagändring fanns bestämmelserna om mutbrotten i olika kapitel av 

brottsbalken. Givande av muta (då kallat bestickning) fanns i brottsbalkens 17:e kapitel som 

handlar om brott mot allmän verksamhet. Tagande av muta fanns i brottsbalkens 20:e kapitel 

som handlar om tjänstefel. 

Mutbrotten var, som nämnts ovan, tidigare placerade i 17:e respektive 20:e kapitlen i 

brottsbalken, anledningen till denna placering har att göra med mutbrottens starka 

förknippningar med den offentliga sektorn. Mutbrott inom den offentliga sektorn leder till 

felaktiga myndighetsbeslut (tjänstefel) som i sin tur leder till rättsförluster för enskilda och 

ekonomisk vanvård av det allmänna (brott mot allmän verksamhet).16  

 

3.2 Mutbrotten efter lagändringen 

Efter lagändringen samlades alla korruptionsbestämmelser i ett och samma kapitel, 10 

kapitlet i brottsbalken ”Om förskingring och annan trolöshet”. Tagande av muta har flyttats 

till 10 kap. 5a § BrB och regeln gäller oavsett om brottet begåtts i den privata eller offentliga 

sektorn, precis som tidigare. Ett nytt inslag i denna bestämmelse är att ”deltagare och 

funktionärer i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning” numera också 

omfattas av straffansvaret. För givande av muta finns en motsvarande bestämmelse i 10 kap. 

5b § BrB.17 

 

3.3 Syftet med lagändringen  

Korruption i form av mutbrott bygger på ett samförstånd mellan givaren och mottagaren. Det 

kan liknas vid att givaren köper en tjänst av mottagaren. Utbytet mellan parterna hålls dolt 

och denna typ av brottslighet är således svår att upptäcka. Ofta är mutans syfte att påverka en 

beslutsprocess i samhället och därmed får brottet skadeeffekter som drabbar de enskilda 

medborgarna.18 

                                                           
16 SOU 2010:38, s. 57. 
17 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 22. 
18 Prop. 2011/12:79, s. 17. 
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Den tidigare uppdelningen av mutbrotten i två olika kapitel gjorde att mutbrotten i sin helhet 

blev svåra att överskåda och det fanns starka åsikter om att detta även bidrog till svårigheter i 

rättstillämpningen. Att samla lagreglerna om mutbrotten i samma kapitel skulle inte bara 

underlätta tillämpandet av lagarna men även stärka det allmänna rättsmedvetandet och betona 

vikten av bekämpningen av korruption.19 

Mutansvaret gäller inte bara inom den offentliga sektorn utan även inom den privata. 

Skyddsintresset inom det privata är som nämnts tidigare att skydda arbetsgivare mot illojalitet 

från arbets- eller uppdragstagare och mot illojal konkurrens. Mutbrott inom den privata 

sektorn kan därmed inte anses vara brott mot den allmänna verksamheten eller mot staten och 

hör således inte hemma i 17:e eller 20:e kapitlet i brottsbalken.20 Ett mutbrott inom den 

privata sektorn är närmare jämförbart med ett så kallat trolöshetsbrott. 

Det är ingen skillnad på den brottsliga handlingen om brottet sker inom den offentliga sektorn 

eller den privata sektorn, oavsett missbrukar mottagaren den maktställning som följer av 

anställningen eller uppdraget. Muta i den offentliga sektorn är också att jämställa som en 

form av illojalitet mot arbets- eller uppdragsgivaren, den enda skillnaden är att arbetsgivaren i 

detta fall är staten. Mutbrott inom den offentliga sektorn kunde i detta hänseende också anses 

höra hemma bland trolöshetsbrotten i 10 kap. BrB.21 

Sammanfattningsvis kan den slutsatsen dras, att lagändringen har gjorts på grund av 

lagtekniska och pedagogiska skäl, men framför allt i syfte att ytterligare skärpa lagstiftningen 

mot korruption och att förstärka allvaret i samhällets kamp mot mutor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 SOU 2010:38 s. 147. Jämför Prop. 2011/12:79, s. 16. 
20 SOU 2010:38 s. 148. 
21 SOU 2010:38 s. 149. 
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4. Mutbrott och korruption, gällande rätt 

4.1 Vad är ett mutbrott och korruption? 

Korruption är den samlade beteckningen på åtgärder som används i syfte att, på ett 

otillbörligt vis, inverka på besluts- och handlingsprocesser i samhället.22 

Tagande av muta begås av den fysiska person som mottar en otillbörlig förmån för 

utövningen av anställning eller uppdrag, eller godtar löfte om samma handling. Mottagaren 

av en muta måste aktivt neka erbjudandet för att inte begå mutbrott.  Det är inte endast 

personen i fråga som kan ta emot eller bli erbjuden den otillbörliga förmånen, utan även 

dennes make, sambo, nära kollega, vän eller liknande. En förmån kan anses vara otillbörlig 

redan innan en person fått en ny anställning eller nytt uppdrag om den kan tänkas påverka 

den framtida tjänsteutövningen, likaså kan en förmån anses otillbörlig efter det att 

anställningen eller uppdraget är slutfört.23 

Givande av muta begås av den fysiska person som giver, utlovar eller erbjuder arbetstagaren 

eller den som utövar uppdraget en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller 

uppdraget. Förmånen ska vara ägnad att påverka den mottagande parten så att den uppträder 

illojalt gentemot den huvudman som han eller hon företräder. En förmån kan anses vara 

otillbörlig både om den lämnas före eller efter att tjänsteutövningen har ägt rum. 

Dessa två brott behandlas var för sig men i samma kapitel i brottsbalken, de utgör i stora 

delar varandras motsvarigheter. Till följd av uppdelningen av brotten kan givande av muta 

förekomma utan att tagande av muta har skett, till exempel då mottagen tackar nej till en 

erbjuden muta. Likaså kan brottet tagande av muta bli aktuellt trots att givande av muta inte 

har skett, genom att någon begär en otillbörlig förmån men att motparten nekar till att giva 

förmånen. Detta betyder i sin tur att ett ensidigt handlande räcker för att det ska anses som en 

straffbar gärning. Detta är anledningen till skapandet av de två separata straffbestämmelserna, 

istället för en gemensam straffbestämmelse.24 

 

                                                           
22 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 17. 
23 Institutionen mot mutor, Farliga förmåner, sjätte upplagan, 2013, s. 5. 
24 Institutionen mot mutor, Farliga förmåner, sjätte upplagan, 2013. s. 6. 



10 
 

4.2 Hur påverkas samhället av mutbrotten? 

I Sverige har alla, tack vare grundlagarna, rätten att uttrycka sina åsikter och påverka övriga i 

samhället. Genom den långtgående tryckfriheten och yttrandefriheten har vi alla rätten att 

både verbalt och i skrift framföra våra åsikter och att påverka åhöraren eller läsaren. Parallellt 

med denna rätt finns även regler som begränsar vår rätt att påverka andra i den mån påverkan 

strider mot goda seder, det vill säga otillbörligt enligt samhällets moraluppfattning. I de 

senare nämnda reglerna ingår mutbrotten. När det både finns regler som ger en person rätt att 

uttrycka sig och regler som begränsar samma rätt så kommer dessa regelverk att kollidera 

med varandra. Detta betyder att det finns en gräns för när man överskrider sina rättigheter och 

handlingen blir istället olaglig. Det blir därför viktigt att utreda var denna punkt finns där 

regelverken bryts mot varandra och hur det, i en rent praktisk aspekt, påverkar samhället.  

Syftet med lagstiftningen mot korruption och mutor är att främja en saklig och öppen 

konkurrens i samhället samt att skydda förtroendeförhållandet mellan arbetstagare eller 

uppdragstagare och huvudman.25 I den privata sektorn anses huvudmannen vara den person 

som är mottagarens arbetsgivare eller uppdragsgivare, medan i den offentliga sektorn ses 

allmänheten, i egenskap av skattebetalare, som huvudman. 

 

4.3 Mutbrott i den privata och offentliga sektorn 

Trots att lagtexten inte gör skillnad på givande av muta respektive tagande av muta i den 

privata och offentliga sektorn så finns det vissa skillnader i den praktiska tillämpningen. 

Mutbrottsbestämmelserna tillämpas strängare i det fall att den otillbörliga åtgärden sker inom 

den offentliga sektorn än i det fall att den otillbörliga förmånen hänför sig till den privata 

sektorn. Anledningen till detta är främst att mutbrott, och även andra korruptionsbrott, 

orsakar skada genom att rubba förtroendet för huvudmannen och hans verksamhet. Det skulle 

uppstå en kraftig samhällsdemoraliserande effekt om det allmännas verksamhet, som bedrivs 

i medborgarnas intresse, skulle kunna påverkas med hjälp av mutor. Därför bör särskilt 

statliga och kommunala förtroendemän och högre tjänstemän iaktta extra restriktiv inställning 

till att ta emot förmåner som erbjuds av företagare och privatpersoner.26 

 

 

                                                           
25 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 17. 
26 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 18. 
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5. Otillbörlighetsbegreppet 
 

5.1 Generellt om begreppet 

Enligt universitetslektorn Katarina Jacobsson, som i flera år har studerat rättsväsendets 

hantering av mutor och korruption, kan begreppet otillbörlig förmån närmare förklaras genom 

att placera det i en moralisk skala. Denna skala sträcker sig från klanderfritt till klandervärt. 

Längs skalan kan olika kategorier av handlande placeras in, till exempel väntjänster, 

representation, studieresor och avslutningsvis kommer man till de mest klandervärda 

handlingarna mutor. Otillbörlig förmån placerar sig mitt i denna skala. Även om muta och 

otillbörlig förmån juridiskt sett är samma sak säger Jacobsson att ”Muta är i sig benämningen 

på det olagliga, det moraliskt förkastliga, det klandervärda” och att otillbörlig förmån är en 

mildare benämning som används för mindre allvarliga brott eftersom det är mindre moraliskt 

laddat än muta.27 

Att båda begreppen används i lagtext har, enligt domaren och författaren Thorsten Cars, en 

historisk förklaring. Som vi tidigare har nämnt var tagande av otillbörlig belöning och 

tagande av muta två olika brott. Tagande av muta var det allvarligare brottet och avsåg 

ersättning för att påverka en framtida tjänsteutövning. En otillbörlig belöning gavs som tack 

för en redan utförd tjänst och kunde således inte anses ha haft någon inverkan på 

tjänsteutövningen. Cars gör dock ingen skillnad mellan de båda begreppen utan använder 

dem synonymt med varandra.28 

Den grundläggande bestämmelsen vid mutbrott är att förmånen måste anses vara otillbörlig 

för att ett straff ska kunna utdömas. Begreppet otillbörlig förmån är inte beskrivet i lagtexten 

och i enlighet med doktrin och förarbeten skulle en sådan beskrivning inte vara möjlig. Skälet 

till detta är, som närmare har beskrivits nedan, att begreppet otillbörlig förändras med tiden 

och mellan olika verksamheter. Bedömningen huruvida en förmån ska ses som otillbörlig 

kräver en grundläggande analys av omständigheterna i varje enskilt fall.29 Eftersom det är ett 

vagt begrepp så är man i stor utsträckning hänvisad till rättspraxis för vägledning i tolkningen 

av otillbörlighetsbegreppet.30 

                                                           
27 Jacobsson, Katarina (2005). Mutor och moral: motstridiga versioner i svenska rättsfall. Lund: Network for 

Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, s 29.  
28 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 78. 
29 SOU 2010:38, s.63 Jämför Prop. 1975/76:176, s. 36. 
30 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 84. Jfr Prop. 

2011/12:79 s. 44. 
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2012 års mutlagstiftning är ett resultat av ett initiativtagande av Institutet mot mutor i syfte att 

få till en reformering av den dåvarande mutlagstiftningen. Detta initiativ ledde både till en 

utredning, SOU 2010:38, och en proposition, 2011/12:79, vilket slutligen resulterande i den 

ändring vi kan se i 2012 års lagtext. Propositionen hänvisar till de uppförandekoder som 

Institutet mot mutor har författat och understryker betydelsen av dessa. En av dessa koder är 

näringslivskoden och kan, i enlighet med propositionen, ses som ett komplement till 

lagstiftningen.31 I näringslivskoden finns riktlinjer för hur hanteringen av förmåner bör ske. 

Följer man dessa riktlinjer minimerar man risken för att omedvetet giva eller ta emot en 

otillbörlig förmån. 

Vi har vidare i detta kapitel tagit upp de omständigheter som särskilt ska beaktas vid 

otillbörlighetsbedömningen. 

 

5.2 Förmånens värde 

En förmån med högt värde ökar risken för beteendepåverkan. Följaktligen bör tagande eller 

givande av förmåner av högre värde, eller inte oansenligt värde, oftast undvikas. Också 

förmåner av högt personligt värde och förmåner som förekommer frekvent kan vara 

beteendepåverkande och bör behandlas varsamt. Även om förmånen är av mindre ekonomiskt 

värde kan alltså handlingen ses som otillbörlig på grund av, till exempel, den omständigheten 

att det sker upprepade gånger.32 Förmåner med obetydligt värde innebär dock föga risk för 

påverkan och kan därför inte enskilt ses som otillbörliga.33 Exempel på bagatellartade 

förmåner är almanackor, kulspetspennor, pennknivar, nyckelringar och enklare 

cigarettändare. Så fort det inte rör sig om bagateller bör dock otillbörligheten bedömas utifrån 

flera faktorer. Enligt Thorsten Cars kan det mycket schematiskt sägas att förmåner värda 

tvåsiffriga belopp i regel inte är otillbörliga, medan förmåner värda fyrsiffrigt belopp och 

därutöver normalt ska ses om otillbörliga, om de inte utgör ett naturligt och nyttigt led i 

mottagarens tjänsteutövning.34 

Det bör även påpekas att när otillbörligheten ska bedömas utifrån förmånens ekonomiska 

värde är det värdet för mottagaren som ska beaktas. Givarens anskaffningsutgift för förmånen 

kan vara minimal eller till och med noll medan försäljningspriset i den allmänna handeln som 

                                                           
31 Institutionen mot mutor, kod om gåvor, belöningar och ändra förmåner i näringslivet (härefter endast kallad 

näringslivskoden), 1 september 2012, s. 1 (Se bilaga 1). 
32 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 93. 
33 Prop. 1975/76:176 s. 36. 
34 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 92. 
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mottagaren annars skulle behöva betala för att tillgodogöra sig förmånen skulle varit betydligt 

högre. Det värde förmånen har för givaren saknar därför betydelse i frågan.35 

I NJA 1993 s. 539 skickade ett företag ut erbjudande som innebar att den som innan ett 

angivet datum beställde varor för sin arbetsgivares räkning för mer än 3290 kronor skulle få 

en freestyle. Erbjudandet skickades ut till 37 000 namngivna arbetstagare, både inom 

offentlig och privat verksamhet. Freestylen angavs i erbjudandet vara värd 450 kronor men 

kostade i detaljhandeln 298 kronor. Värdet som domstolen utgick från i sin bedömning var 

alltså 298 kronor. Ett hundratal av arbetstagarna antog erbjudandet och erhöll en freestyle. 

HD var övertygad om att erbjudandets syfte var att påverka arbetstagarna till att göra en 

beställning som de annars kanske inte skulle ha gjort. Angående värdet på förmånen sa HD 

att det var tillräckligt för att det skulle finnas en beaktansvärd risk med att erbjudandets syfte 

skulle uppnås. Företagets direktör, marknadschef och försäljningschef dömdes för 

bestickning. Innehavaren av reklambyrån som hjälpt till att konstruera erbjudandet dömdes 

för medhjälp till bestickning. 

Varken i lag, praxis eller i förarbeten finns det någon specifik värdegräns för vad som anses 

vara en otillbörlig förmån. I 1974 års utredning anfördes, att en sådan specifik gräns skulle 

kunna leda till ett drickspenningssystem som hade varit sanktionerat. Det straffria området 

som uppstår vid en specifik värdegräns skulle kunna leda till ett systematiskt utnyttjande för 

otillbörlig påverkan. Som nämns i propositionen skulle ett införande av en värdegräns 

slutligen ”göra det omöjligt att ta hänsyn till att behovet av integritetsskydd kan variera 

mellan olika tjänster”36. Som ett förklarande exempel kan en gåva anses acceptabel för en 

anställd i en enskild näringsverksamhet men en gåva av samma värde till exempelvis en 

domare skulle förmodligen vara oförenlig med det allmänna rättsmedvetandet och anses vara 

oacceptabel. En specifik värdegräns skulle göra det möjligt att utnyttja och kringgå 

straffansvar genom att till exempel dela upp en förmån under flera olika poster, som var och 

en understiger värdegränsen, men sammanlagt skulle uppgå till ett belopp som överstiger 

värdegränsen och gör gåvan otillbörlig.37  

 

I 1974 års utredning sägs följande: ”Värdegränsen skulle göra det omöjligt att beakta att 

andra omständigheter än förmånens ekonomiska värde ibland medför att den är otillbörlig.”38. 

                                                           
35 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 94. 
36 SOU 1974:37 s. 112 f. 
37 SOU 1974:37 s. 113. 
38 SOU 1974:37 s. 113. 
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Detta argument följs av en hänvisning till ett rättsfall angående en polisman som avkrävt en 

person, som återfått hittegods, några kronor i belöning. Detta har i rättstillämpningen ansetts 

otillbörligt.39 Detta stycke i utredningen avslutas med följande mening: ”Med en värdegräns 

kan slutligen ingen hänsyn tas till att den påverkande effekten hos en förmån kan bero av 

mottagarens ekonomiska ställning.” 

 

Slutligen kan det tilläggas att det i propositionen sägs att förmånen objektivt sett ska vara 

ägnad att påverka funktionären.40 Detta innebär att det saknar betydelse om förmånen av 

någon anledning är mindre attraktiv för mottagaren exempelvis om personen redan har 

samma produkt i tillräcklig mängd eller varan inte faller honom i smaken.41 

 

5.3 Mottagarens position 

Den position som mottagaren av en förmån har kan leda till stora skillnader i 

otillbörlighetsbedömningen.42 Som nämnts ovan bör personer som utövar sin tjänst inom 

myndighetsutövning eller offentlig verksamhet vara extra försiktiga vid givande och tagande 

av förmåner. En förmån kan vara fullt acceptabel när den riktar sig till en viss arbetstagare 

men är strikt förbjuden när den erbjuds till någon annan. Vi har tidigare påtalat de starka 

skyddsintressen som finns förknippade med mutlagstiftningen och skillnaderna i 

skyddsintressena mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet. 

De förmåner som erbjuds en myndighetsutövare av någon som kan komma att beröras av 

dennes myndighetsutövning är att anse som otillbörliga så länge inte förmånen avser rena 

bagateller. Till och med presenter förknippade med högtidsdagar och dylikt är sådant som en 

myndighetsutövare bör avböja när de kommer från en person som denna kan ha 

beslutanderätt över.43 

I HovR för Västra Sverige mål B 3048-09/2009 hade en person skickat en ansökan till 

Vägverket avseende ett privatimporterat fordon. I sin ansökan bifogade personen 200 kronor 

för fikapengar till personalen på avdelningen. Tingsrätten ogillade åtalet med anledning av att 

pengarna inte hade påverkat Vägverkets beslut, de hade inte ställts ut till någon bestämd 

person och beloppet var lågt. Hovrätten delade inte tingsrättens syn och ansåg att trots det 

                                                           
39 Sunnebo häradsrätt (DB 2/1953). 
40 Prop. 1975/76:176 s. 36. 
41 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 94. 
42 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 95. 
43 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 99. 
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låga beloppet och den omständigheten att det bara rör sig om en enstaka händelse, så är 

Vägverket en myndighetsutövande verksamhet och det finns ett intresse av att allmänhetens 

tilltro till ett sådant beslutsfattande organ inte skadas. Personen i fråga dömdes därmed för 

bestickning till 30 dagsböter. 

I NJA 2008 s. 705 erbjöd ett skogsbolag en landshövding förmånen att delta i älgjakt. 

Förmånens värde var inte tillräckligt lågt för att det i sig skulle anses utesluta ansvar. Högsta 

domstolen ogillade dock åtalet eftersom myndighetsutövning ”är ett underordnat inslag” i en 

landshövdings arbete och att bedömningen därför ska vara mindre sträng. Domstolen ansåg 

att representation och kontakt med representanter för näringslivet utgör en större del av 

landshövdingens arbetsuppgifter och därför får ett något större utrymme ges än vad som i 

allmänhet annars gäller inom offentlig förvaltning. Vad HD menade med detta var att 

förmånen snarare kunde ses som ett naturligt och nyttigt led i landshövdingens arbete än en 

otillbörlig förmån, eftersom myndighetsutövning inte utgjorde landshövdingens primära 

arbetsuppgift. 

Här visar vi på två åtal om mutor. Den ena avsåg en förmån av litet värde och det andra ett 

betydligt högre värde. Trots detta var det personen som givit förmånen av det mindre värdet 

som fälldes och mottagaren av en förmån, som klart anses får ha ett högre ekonomiskt värde, 

gick fri. Dessa två avgöranden visar klart och tydligt på att när förmånen avser 

myndighetsutövning är den nästan alltid att anse som otillbörlig. 

Även utanför myndighetsutövningens ramar finns det särskilda tjänster som är extra känsliga 

gällande givande och tagande av förmåner. Högsta domstolen konstaterade i NJA 1985 s 477 

att den integritetskänslighet som följer av tjänster inom vårdverksamhet får tillmätas särskild 

betydelse. 

Sjukvård är bara ett exempel av en rad olika tjänster och rättigheter som ska finnas till hands 

för alla i vårt samhälle.44 Att tillåta en mindre grad av stränghet inom området för sådana 

tjänster skulle kunna ge allmänheten den uppfattningen att givande av förmåner i vissa fall är 

nödvändigt för att erhålla fullgod service. Utrymmet för att ge och ta emot förmåner är 

således tämligen begränsat inom den offentliga sektorn även när personen som förmånen 

riktats mot inte har en myndighetsutövande befattning. 

                                                           
44 3 § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 
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I flera fall, där äldre utan nära anhöriga har testamenterat sin kvarlåtenskap till sina vårdare, 

har just denna stränga syn tillämpats av domstolen efter 1985. I rättsfallet RH 1988:13 hade 

den vårdade spenderat sina nio sista år vid livet på ett vårdhem. Den vårdade testamenterade 

sin kvarlåtenskap till de 16 anställda på hemmet. Någon närmare personlig relation hade inte 

förekommit mellan de anställda och den vårdade. Ingen av de anställda hade medverkat vid 

testamentets upprättande eller ens känt till att det existerade. Boutredningsmannen hade 

ansett att det inte förelåg några hinder för de anställda att motta kvarlåtenskapen. Trots att 

domstolen såg dessa omständigheter som förmildrande och beaktade dem vid straffmätningen 

så dömdes de anställda som mottagit egendomen för mutbrott. 

I RH 1988:100 hade en person testamenterat hela sin kvarlåtenskap till föreståndaren för ett 

äldreboende. När personen i fråga berättade för föreståndaren om testamentet och att det var i 

enlighet med hans vilja så avböjde föreståndaren och motsatte sig det hela med hänsyn till 

hans tjänst. Efter personens död visade det sig att han trots föreståndarens avrådan hade 

testamenterat hela kvarlåtenskapen till föreståndaren. Föreståndaren mottog inte egendomen 

förrän efter att ha rådfrågat en advokat. Liksom i det föregående fallet tog domstolen hänsyn 

till advokatens godkännande vid straffmätningen men föreståndaren dömdes för mutbrott. 

HD:s uttalande i avgörandet NJA 1985 s. 477 angående integritetskänslighet inom 

vårdverksamhet, som nämnts ovan, tycks ha varit startskottet för en förändring i 

otillbörlighetsbedömningen med hänsyn till mottagarens position. Innan detta avgörande 

förekom många liknande fall men de allra flesta ogillades.45 

Lagstiftaren har tidigare sagt att då en anställd inom den offentliga sektorn bjuds på 

studieresa som pågår mer än någon dag borde det mera sällan ses som tillbörligt.46 Detta 

uttalande tyder på att man borde iaktta stor försiktighet när det är frågan om förmåner inom 

den offentliga verksamheten, oavsett om mottagarens tjänst innefattar myndighetsutövningen 

eller inte. Även om man ”bara” är anställd i ett offentligägt aktiebolag har man ett större 

ansvar än jämfört med den anställda i den privata verksamheten. Eftersom det är offentligägt 

så kan man också säga att arbetsgivaren är det allmänna, det vill säga medborgarna. 

Det bör även tilläggas att det finns personer inom den privata sektorn som domstolen ställer 

samma krav på som de gör på anställda i offentlig verksamhet och myndighetsutövare. Som 

                                                           
45 Göta HovR, avd 3, 519/1984 och HovR över Skåne och Blekinge 5183/1985. 
46 Prop 1975/76, s. 37. 
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exempel kan nämnas advokater eller skiljemän. En skiljeman har samma funktion som en 

domare och därför vore det berättigat att bedöma dem med samma stränga syn.47 

Det kan vara svårt som arbetstagare att veta hur känslig hans eller hennes egen position är 

avseende tagande och givande av förmåner. Det offentliga ägandets inverkan och 

överhuvudtaget den privatisering av offentlig verksamhet som skett under senare tid borde ha 

bidragit till en minskad förutsebarhet avseende otillbörliga förmåner. Den näringslivskod som 

Institutet mot mutor har upprättat för att fungera som komplement till den gällande 

lagstiftningen ger arbetstagaren en god överblick för att bedöma otillbörligheten. Koden är 

överordnad branschregler och branschpraxis.48 Enligt vår mening är detta en bra ordning, 

eftersom det kan vara riskabelt att endast förlita sig på kutymen. Lagtexten i sig ger inte 

mycket vägledning i frågan om vad som är en otillbörlig förmån. Vad som ytterligare 

försvårar bedömningen är att den skiljer sig mellan olika verksamheter och har även ändrats 

genom tiden. Följden av dessa försvårande omständigheter blir att det uppstår en risk för att 

den kutym som finns i ett företag kanske inte grundar sig på vad som är juridiskt rätt, utan 

snarare grundar sig på vad de anställda tycker är rätt, eller till och med det som en gång i 

tiden varit rätt. Specifika regler kring brottet är svåra att finna och detta är, enligt vår mening, 

anledningen till flera av de fällande domarna som vi nämner i denna uppsats.  

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att domstolarna ser strängast på förmåner riktade 

till myndighetsutövare, därefter förmåner till arbets- eller uppdragstagare inom den offentliga 

sektorn och störst utrymme för givande och tagande av förmåner finns i den privata sektorn. 

Bedömningen är dock inte alltid så enkel därför att alla tjänster inte är lika integritetskänsliga 

trots att de är inom samma sektor. Bedömningen blir snarare att ju större möjligheter det finns 

att mottagarens position kan påverka givarens intressen, i desto mindre utsträckning borde 

förmåner kunna anses tillbörliga.49 

 

 

 

                                                           
47 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 104. 
48 Näringslivskoden, 1 september 2012, punkt 12 s. 13. 
49 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 102 f. 
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5.4 Förmånens art 

Ju närmare anknytning förmånen har till mottagarens arbetsuppgifter, desto större är 

möjligheten att den betraktas som tillbörlig. Ju mindre anknytning förmånen har till 

mottagarens arbetsuppgifter, desto större blir risken att den betraktas som otillbörlig.50 Det 

finns därför ett behov av att veta vilka förmåner som ingår som ett naturligt led i mottagarens 

arbete.  

Exempel på typiska förmåner som har ett naturligt led i mottagarens arbete är studieresor och 

måltider under arbetet (representation). Självklart finns det fall då en representation går över 

gränsen för vad som bör anses tillbörligt. Det kan till exempel hända att måltiden inte ägnas 

åt att diskutera arbetsrelaterade ämnen, utan istället ägnas för att tillgodose rent personliga 

nöjen eller att värdet för måltiden överstiger vad som kan anses vara acceptabelt. Närmare 

vägledning borde kunna hämtas från skatteverkets allmänna råd om avdragsgilla 

representationskostnader.51 

I NJA 1981 s. 1174 bjöd ett byggföretag in några förtroendemän och tjänstemän i en kommun 

i Svedala att företa en studieresa till Stockholm för en visning av ett byggprojekt med olika 

lösningar för energi och värmeförsörjning. Tjänstemännen arbetade för kommunen inom 

arbetsutskottet och beredde avgöranden avseende exploatering av mark och kommunalt 

byggande. Inbjudan accepterades och hela arrangemanget bekostades av byggföretaget. I 

arrangemanget ingick flygbiljetter från Kastrup till Arlanda, tur och retur, samt övriga 

resekostnader för samtliga inbjudna. Utöver detta bekostade byggbolaget lunch på hotell 

Savoy i Malmö, middag på restaurang Operakällaren i Stockholm samt nattlogi inklusive 

frukost på Park Hotel. Hela arrangemanget utfördes med kommunstyrelsens vetskap. 

HD konstaterade att mottagarnas tjänster inom kommunen krävde ett särskilt integritetsskydd 

och utrymmet för att mottaga förmåner var således ytterst begränsat. Vidare framhåller HD 

att syftet med ett sådant arrangemang eller studieresa måste framstå som ett naturligt och 

nyttigt led i utövningen av de inbjudnas befattningar. Ej heller bör en sådan resa vara 

tidsmässigt längre än vad som skäligen erfordras och ej heller innefatta onödigt utrymmet för 

fritid. Det påpekas att förarbetena inte utesluter att sådana resor ibland måste få ta längre tid, 

även om det mer sällan borde anses tillbörligt att en studieresa omfattar mer än någon dag. 

HD konstaterar att den avgörande punkten är vilken tid som krävs för att syftet med resan ska 

uppfyllas, i den mån syftet är tillräckligt gott. 

                                                           
50 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 116 ff. 
51 Prop. 1975/76:176, s. 36. 
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En mer svårbedömd aspekt i rättsfallet är bedömningen av tillbörligheten respektive 

otillbörligheten gällande måltiderna och login för de deltagande personerna eftersom 

förarbetena inte ger särskilt mycket vägledning. HD konstaterar att någon generell 

bedömning inte bör göras. Vad HD avser med detta uttalande är oklart, eftersom en 

bedömning med hänsyn till olika faktorer alltid måste ske. Såvitt vi kan förstå, avser HD att 

framhålla att det finns vissa särskilda faktorer som man alltid måste ta hänsyn till i sådana fall 

som detta. HD exemplifierade med ”bl. a. förhållandena på de orter som kommer i fråga”. 

(Fler exempel än så gav HD inte.) I detta fall ansågs inte måltiderna och login otillbörliga, 

särskilt med hänsyn till att måltiderna utnyttjades för samtal kring studiebesöket. 

HD kommer fram till att vissa aspekter av resan, som exempelvis middagen i Stockholm, 

borde ses som otillbörlig med hänsyn till omständigheterna, men att hela arrangemanget 

borde bedömas i sin helhet med en samlad bedömning av samtliga omständigheter. HD fann 

sammanfattningsvis att även om vissa enskilda aspekter ansågs otillbörliga så var det inte 

tillräckligt för att förmånen i sin helhet skulle ses som otillbörlig. 

Enligt Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation bör man vara 

försiktig när erbjudanden riktas mot samma personer vid upprepade tillfällen. Ju oftare 

förmåner ställs ut mellan samma personer, desto mer anledning finns det att tänka sig att de 

inte har något syfte för tjänsteutövningen utan är mer av nöjeskaraktär. Varje förmån måste 

alltså vara ett naturligt led i tjänsteutövningen. En annan omständighet som kan ha betydelse 

är var representationen äger rum. En representation som innebär att mottagaren får avnjuta en 

förmån på en annan plats än där verksamheten sker kan påvisa att den inte har nära 

anknytning till arbetsuppgiften. 52 

De allmänna råden anger vidare att reklamgåvor av mindre värde, som har direkt anknytning 

till verksamheten och som inte har någon personlig karaktär är avdragsgilla. Detsamma kan 

sägas om representationsgåvor av mindre värde som ges i samband med ett jubileum eller 

dylikt. 

Är en förmån av representationskaraktär avdragsgill enligt de skatterättsliga reglerna betyder 

detta dock inte att förmånen nödvändigtvis också ska anses tillbörlig. Den ”vägledning” som 

de skatterättsliga anvisningarna kan ge är begränsad till att visa vad som kan anses normalt på 

                                                           
52 SKV A 2004:5 Inkomsttaxering. 
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området. Skatteverkets anvisningar har andra syften än mutbrottens straffbestämmelser och 

kan således inte användas för att enskilt avgöra otillbörlighetsbedömningen.53 

Vidare information går att finna i NJA 1981 s. 477 där HD behandlade julgåvor av inte 

bagatellartat värde som upprepade gånger lämnats från en företagare till kommunala 

tjänstemän. Gåvorna utgjordes av whiskey, konjak, lax, choklad, blommor, jultallrikar, 

statyetter och supkoppar. HD konstaterade att julgåvor föll inom ramen för den sedvänja som 

byggts upp inom landet angående att företagare lämnar julgåvor till sina affärskontakter, 

bland annat inom den offentliga förvaltningen. HD ansåg att detta generellt sett anses 

acceptabelt och tillbörligt, så länge det rör sig om relativt låga värden och gåvorna inte kan 

antas påverka mottagarna i deras tjänsteutövning.  Dessa julgåvor hade givits vid juletid 

under flera års följd, vilket HD ansåg ligga i sakens natur. HD valde därför att inte 

sammanlägga det totala värdet av gåvorna, utan att bedöma dem enskilt. Vidare fann HD att 

trots att tjänstemännen hade ansvarsfulla befattningar inom kommunen, förelåg inte någon 

sannolikhet att gåvorna skulle påverka mottagarens tjänsteutövning. 

Denna dom visar tydligt att gåvor av inte bagatellartat värde kan ses som tillbörliga ifall de 

anses ligga inom ramen för en sedvänja. 

 

5.5 Mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen 

Vid till exempel evenemangsinbjudningar är det av betydelse att inbjudan lämnas öppen och 

riktas till en obestämd krets. Förmånen borde inte lämnas till särskilt utvalda personer, istället 

borde den riktas direkt till det offentliga organet. Förmånen borde vara eller antas vara 

godkänd av det offentliga organet, eller vara förenlig med det organets policy gällande frågan 

om förmåner.54 

Öppenhet kan vara ett tecken som visar att förmånen inte har varit ägnad att påverka 

mottagarens tjänsteutövning. Skulle detta vara givarens syfte så vill han knappast att gåvan 

ska överlåtas fullt synligt för allmänheten. Mutor sker av förklarliga skäl oftast i det tysta.55 

För återigen ta upp fallet, NJA 2008 s. 705, med landshövdingen på älgjakt så var en av 

omständigheterna som HD beaktade i sin bedömning att landshövdingen helt öppet hade 

skrivit om älgjakten i ”landshövdingens veckobrev”. 

                                                           
53 JuU 1976/77:17, s. 10. 
54 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 8. 
55 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 109. 
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Ett annat mycket uppmärksammat avgörande var det så kallade Mama Mia-fallet56. Telia 

hade bjudit in ett stort antal chefer och tjänstemän att gå på en musikal, och närmare 100 

personer, med ledande befattningar inom såväl offentlig som privat verksamhet, accepterade 

inbjudan. I samband med evenemanget skulle det också hållas en presentation om företaget 

och dess produkter. Erbjudandet hade riktat sig specifikt till dessa personer och varje person 

fick medta en gäst. Värdet av förmånen värderades till åtminstone 1000 kronor per gäst 

inklusive den tillåtna följeslagaren. Marknadsföringen av företaget och dess produkter ansågs 

ha ett underordnat inslag och hela evenemanget sågs främst vara av nöjeskaraktär. Detta 

sammantaget med att värdet av förmånen talade för att inbjudningarna borde varit ägnad att 

påverka mottagarnas tjänsteutövning. Åtalet skulle dock komma att ogillas, dels för att 

domstolen ansåg att det snarare var frågan om en attitydpåverkan57 istället för 

beteendepåverkan men också för att inbjudningarna, även om de ställts ut personligen till 

företagsledarna, hade haft en hög grad av öppenhet eftersom de skickats till företagens 

adresser och därmed hade diarieförts. 

Sammantaget får man anta det som att öppenhet kan ha stor inverkan i 

otillbörlighetsbedömningen. Att rikta förmånen mot huvudmannen istället för specifika 

arbetstagare eller att låta erbjudanden vara fullt synliga för allmänheten kan göra skillnaden 

mellan laglig gåva och otillbörlig förmån. 

 

5.6 Huvudmannens samtycke 

Som vi har nämnt tidigare, är straffbestämmelserna om mutbrott inte bara till för att skydda 

huvudmannen mot illojala arbetstagare utan även för att skydda samhället och den enskilda 

medborgaren mot skador som följer efter felaktiga beslut. Att arbetstagarens huvudman 

skulle ha kännedom om förmånen och även godkänt den i vissa fall, kan i sig självt inte göra 

förmånen tillbörlig.58 Även om man i ett sådant fall kan styrka att huvudmannen haft 

kännedom om förmånen och därmed inte har drabbats av illojalt beteende så finns fortfarande 

ett skyddsintresse kvar att beakta. 

Rättsfallet Göta HovR mål B 2825-07/2008 avsåg en man som var intagen på en 

kriminalvårdsanstalt och hade vid flera tillfällen bjudit sin vårdare på mat och kaffe i 

samband med den intagnes permissioner. Vårdaren eskorterade den intagne eftersom dennes 

                                                           
56 Stockholms TR, mål B 12813-06/2006. 
57 Näringslivskoden definierar attitydpåverkan som en relationsfrämjande handling som inte påverkar vare sig 

beslut eller beteende. Se Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 3. 
58 SOU 1974:37, s. 115 ff. Jämför även Prop. 1975/76:176, s. 37. 
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permissioner skulle vara övervakade. Efter dessa permissioner hade vårdaren talat om för sin 

chef att den intagne bjudit honom på lunch och kaffe. Chefen reagerade inte över detta och 

vårdaren tog det som ett tyst godkännande. Hovrätten godtog detta argument men påpekade 

samtidigt att endast den omständigheten att chefen haft kännedom om saken har i sig ingen 

avgörande betydelse för otillbörlighetsbedömningen. Vårdaren dömdes för tagande av muta 

och den intagne för bestickning. 

I NJA 1981 s. 1174 hade ett byggföretag bjudit in kommunalt förtroendevalda och tjänstemän 

från Skåne till en visning av ett byggprojekt i Stockholm. Resan inkluderade flyg (tur och 

retur), boende på hotell samt lunch, frukost och middag. Det hela skedde med 

kommunstyrelsens vetskap. HD poängterar att mottagarna har en särskild ställning och att 

arrangemang av denna typ därför måste ha ett professionellt syfte och inte ge någon längre tid 

att ägna sig åt nöjen. Angående värdet av middagen fann man att detta var högre än vad som 

var acceptabelt, men att man samtidigt måste se resan som en helhet och att alla 

omständigheter bör beaktas i bedömningen. HD uttalade att kommunstyrelsens vetskap i sig 

inte kan leda till ansvarsbefrielse men det var en omständighet som bör vägas in i den 

samlade bedömningen. Trots att HD har anmärkningar på vissa av aktiviteterna under resan 

så anser man resan som helhet inte var en otillbörlig förmån. 

 

5.7 Personliga relationer mellan givare och tagare av förmånen 

Inledningsvis måste vi påpeka att en gåva normalt sett inte kan vara en otillbörlig förmån när 

den ges av någon närstående vän eller familjemedlem till en myndighetsutövare eller en 

skiljeman. Detta är helt enkelt för att dessa personer inte får fatta några beslut i frågor som 

kan tänkas påverka sig själva eller någon anhörig eftersom denne då skulle vara jävig.59 

Självklart är det dock annorlunda om den anhöriga genom en förmån vill påverka 

beslutsfattandet över en tredje part. 

Personliga relationer, som exempelvis ett vänskapsförhållande, kan självklart påverka en 

arbetstagares beslut och det är ganska vanligt att personer utvecklar en privat vänskap via 

arbetet. Vänner eller andra närstående bör vara försiktiga när de ska ge varandra gåvor. Dels 

bör man i ett sådant förhållande se till att det inte uppstår en tydlig obalans mellan gåvorna.  

                                                           
59 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 107. 

Se även 4:13 rättegångsbalken, 11§ Förvaltningslagen (1986:223), 6:24-27 Kommunallagen (1991:900) och 8§ 

lagen om skiljeförfarande (1999:116). 
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Anta att två vänner, tillika affärspartners, utväxlar gåvor. Den ena får en blomsterbukett av 

mindre värde och den andra bjuds på en utlandsresa. Det skulle i detta fall finnas en tydlig 

obalans mellan förmånerna, vilket kan medföra att mottagaren befinner sig i ett 

skuldförhållande och ge givaren en fodringsposition gentemot mottagaren. Även om parterna 

skulle hävda att resan varit en gåva i ren vänskapligt syfte och att obalans kanske har uppstått 

till följd av de bådas ekonomiska förutsättningar finns det i detta fall stor risk för att gåvan i 

domstolens mening skulle komma att ses som otillbörlig. 

Framför allt måste det tydligt framgå att den mottagande parten inte erhåller gåvan i egenskap 

av arbetstagare utan att det föreligger ett privat förhållande mellan givare och mottagare. Vid 

bedömning av förmåner som är förknippade med högtidsdagar och likande skulle domstolen 

naturligtvis beakta om givaren och mottagaren brukar uppvakta varandra genom utväxling av 

gåvor under högtidsdagar. När det är frågan om gåvor av högre värde krävs att det föreligger 

ett djupt vänskapsförhållande som inte grundas på deras tjänsteutövningar oavsett om den 

givits i samband med en högtidsdag eller inte.60  

NJA 2009 s. 751 avsåg en gåva i form av en vinkyl. Givaren hade en ledningsposition i 

bolaget Vin-Trädgårdh AB och mottagaren var advokat. Mottagaren hade agerat som 

offentlig försvarare för givaren vid ett tillfälle och det var därefter deras vänskap uppstod. 

Dyrbara gåvor hade därefter utväxlats mellan de båda, det rörde sig främst om presenter som 

var riktade till varandras barn. De två umgicks ofta under privata sammanhang, både enskilt 

och tillsammans med sina familjer, barnen var också i samma ålder. Givaren, som var 

verksam inom en bransch där vinkylare utgjorde förbrukningsmaterial i bolaget, hade efter ett 

samtal om just vinkylare uttryckt att han kunde hjälpa mottagaren med anskaffningen av en 

sådan. En lång tid hade därefter gått och i nära anslutning till julafton hade givaren 

införskaffat en vinkyl från en för honom bekant leverantör. Vinkylen var värd nära 24 000 

kronor och levererades direkt till mottagaren. Förmånens värde och mottagarens särskilda 

ställning som advokat tyder på otillbörlighet. Domstolen ansåg dock inte att gåvan var 

otillbörlig eftersom givarens och mottagarens familjer hade ett väldigt djupt 

vänskapsförhållande och de hade tidigare utbytt väldigt värdefulla gåvor. I det här avgörandet 

fann domstolen alltså inte bara att det fanns ett djupt vänskapsförhållande utan även att det 

förelåg en balans med hänsyn till gåvor som tidigare hade utväxlats mellan familjerna.  

                                                           
60 Prop. 1975/76:176 s. 37. 
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Framförallt i de fall när relationer mellan givaren och mottagaren av en förmån är mer 

komplicerad så att givaren och mottagaren både har en vänskapsrelation och en professionell 

relation, måste man göra en bedömning avseende vilket av dessa förhållanden som varit 

dominerande för att förmånen skulle lämnas.61  Enligt författaren och professorn i straffrätt 

Suzanne Wennberg hävdar HD, i det ovan beskrivna fallet om vinkylen, att bara för att det 

finns en arbetsrelation mellan givare och mottagare betyder det inte i sig att 

brottsrekvisitet ”att förmånen ska ha lämnats för mottagarens tjänsteutövning” är uppfyllt. 

Om en vänskapsrelation har varit styrande för förmånens lämnande brister rekvisitet. När 

brottsrekvisitet brister kommer domstolarna inte ens in på någon otillbörlighetsbedömning 

angående mottagandet av dyra förmåner.62 

Det ovan anförda bör dock inte tolkas som att påvisandet av ett djupt vänskapsförhållande 

alltid befriar givare och mottagare från ansvar. Personliga relationer är ett ofta förekommande 

argument, tänkt att ursäkta förmåner av ett något högre värde. 

 

5.8 Villkorade förmåner och tidpunkten 

De sista omständigheterna för otillbörlighetsbedömningen borde kanske framstå som 

uppenbara för vissa men vi anser det ändå vara av vikt att kommentera dem. 

Om en förmån ges, men samtidigt är förknippad med ett villkor som innebär att mottagaren 

ska handla på ett visst sätt när denne utför sitt arbete eller uppdrag, är det uppenbart att 

gränsen mellan laglig gåva och otillbörlig förmån har överskridits. Det spelar ingen roll om 

mottagarens handlande innebär att ett oriktigt beslut fattas eller att beslutet kan tänkas skada 

huvudmannen, eftersom förmånen redan anses otillbörlig på grund av att den kan tänkas 

påverka mottagarens tjänsteutövning.63 

En annan faktor som kan inverka vid otillbörlighetsbedömningen är tidpunkten för när 

förmånen erbjuds eller begärs. Vad som vid ett tillfälle kan vara en fullt laglig gåva till en 

viss person kan vid en annan tidpunkt vara en otillbörlig förmån. Ett exempel på 

otillbörlighet skulle kunna vara om förmånen ställs ut i samband med en upphandling eller 

                                                           
61 Suzanne Wennberg, Juridisk Tidskrift, Nr 3 2009/10, s. 693 f. Jämför SOU 1974:37 s. 143. 
62 Suzanne Wennberg, Juridisk Tidskrift, Nr 3 2009/10, s. 695 f. 
63 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 90 f. Jämför även 

Prop. 1975/76:176 s. 36. 
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något annat beslutsfattande som mottagaren har inflytande i. Skulle mottagaren inte ha något 

liknande inflytande finns heller ingen risk att hans tjänsteutövning skulle påverkas.64 

 

5.9 Kritik mot otillbörlighetsbegreppet 

Otillbörlighetsbegreppet är, som tidigare nämnts, opreciserat i lagen och blir därmed ett vagt 

uttryck med stor möjlighet för tolkning. Som bland annat rättsfilosofen Alexander Peczenik 

betonar kan det inte existera fullständiga lagar, som kan avgöra alla juridiska problem i varje 

enskilt fall.65 Liknande argument som stödjer Peczeniks åsikt kan återfinnas i utredningen 

som föranledde till propositionen om den nya mutlagstiftningen; ”En ”kaninbibel”, som 

listar alla tänkbara förmåner med uppgift om under vilka omständigheter de inte kan lämnas 

utan att givaren eller mottagaren riskerar straff för mutbrott, skulle spränga ramarna för 

brottsbalken och är i praktiken inte heller möjlig som en fristående lag”66.   

Som motvikt till detta legalistiska tankesätt finns det frirättsliga tänkandet med så kallad 

elasticitet, där hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Genom det senast nämnda 

tänkandet får domaren utrymme att tolka och analysera fallet utifrån omständigheter då 

lagtexten inte uttryckligen ger svar på hur utfallet ska bli, precis som i 

otillbörlighetsbegreppet.  

Med bakgrund av legalitetsprincipens ”nulla poene sine lege, nullum crimen sine lege” måste 

medborgarna i ett samhälle ha möjlighet att kunna förutse vilka handlingar som är legala och 

vilka handlingar som är förenade med straffpåföljder. En allt för vagt skriven lag som ger en 

allt för vid tolkningsmöjlighet ger upphov till en minskad rättssäkerhet, eftersom det kommer 

leda till en minskad förutsebarhet vid lagtillämpningen. Denna risk blir aktuell avseende 

otillbörlighetsbegreppet, eftersom gränsdragningen mellan vad som är en legal gåva och vad 

som är en otillbörlig förmån är svår att finna. 

Peczenik anser att domaren måste försöka hitta ett jämviktsläge mellan den skapade 

stabiliteten i lagtexten och den nödvändiga elasticiteten vid tillämpningen.67 Slutsatsen blir att 

ett rättsystem måste kompletteras med möjligheten till tolkning utan att förlora stabiliteten av 

en klar och lättförståelig lagtext. Följaktligen har vi i denna uppsats utrett ifall dagens 

                                                           
64 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 110. 
65 Aleksander Peczenik, Juridisk argumentation, Lund 1990, s. 12. 
66 SOU 2010:38 s. 150. 
67 Aleksander Peczenik, Juridisk argumentation, Lund 1990, s. 12. 
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otillbörlighetsbegrepp har givits ett för vitt utrymme för tolkning och därmed inskränkt 

förutsebarheten av lagen.  

Vi har tidigare nämnt att när begreppet först började användas i lagtext sades det i förarbetena 

bland annat att en avgränsning mellan en laglig gåva och en otillbörlig förmån bäst bör 

bedömas av domstolarna genom en sammanvägning av alla omständigheter. När 

personkretsen för vilka som kunde dömas till ansvar för mutbrott vidgades till att även gälla 

den privata sektorn fanns det ingen praxis som domstolen kunde använda för att få 

vägledning med hänsyn till skillnaderna i den privata och offentliga sektorns olika 

ställningar. 

Tagande och givande av muta får enligt 10 kap. 10 § 3 st. BrB åtalas endast om det är 

påkallat från allmän synpunkt. Detta betyder att det oftast är mottagarens arbetsgivare, en 

konkurrent till denne eller mottagaren/givaren själv som polisanmäler brottet. Mutbrott sker 

också oftast i det tysta vilket innebär att endast givaren och mottagaren känner till förmånen, 

det finns inga kvitton på transaktionen och det finns inga vittnen. Mindre allvarliga fall av 

mutbrott i den privata sektorn uppdagas därför mycket sällan. Följden av det blir att det än 

idag finns begränsad praxis att tillgå för en avgränsning mellan laglig gåva och otillbörlig 

förmån. En fråga man kan ställa sig är om kravet på förutsebarhet verkligen kan anses 

uppfyllt?   
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6. Förebyggande åtgärder, rekommendationer och riktlinjer 
 

6.1 Arbetsgivares ansvar och möjliga åtgärder 

En arbetstagare kan ofta ställas inför svåra beslut avseende givande eller tagande av 

förmåner. För att, helt säkert, undvika straffansvar måste arbetstagaren aktivt neka 

erbjudanden om förmåner, samtidigt kan det för många arbetstagare vara svårt att avböja 

vissa erbjudanden. Det kan exempelvis vara så att deras tjänsteutövningar är beroende av att 

upprätthålla goda affärskontakter eller för att ett avböjande skulle vara förolämpande enligt 

givarens kultur. Att avvisa mottagandet av en förmån skulle också kunna antyda att 

mottagaren tycker att givaren handlat på ett felaktigt och klandervärt sätt.68 

Arbetsgivare har ansvar för att deras personal kan få information om BrB:s bestämmelser. 

Detta betyder att arbetstagare bör kunna få råd av sin arbetsgivare angående hur man ska 

agera, både i specifika situationer och genom allmänna riktlinjer. Arbetsgivare borde också 

vilja tillgodose sin personal med kunskaper om mutansvaret eftersom det ligger i 

arbetsgivarens intresse att de anställda agerar lojalt. Cars anser att generell information och 

allmänna riktlinjer ”lämpligen kan ingå som en del av internutbildningen i myndigheten eller 

företaget och eventuellt differentieras efter varje kategoris arbetsuppgifter”.69 

 

6.2 Mutkatekesen 

 

6.2.1 Bakgrundsfakta till mutkatekesen 

1957 utarbetades ett förslag till generella rekommendationer rörande förhållandet mellan 

leverantörer och offentliga organ i syfte att motverka korruption. Förslaget, som allmänt 

skulle komma att kallas mutkatekesen, tog framför allt sikte på vad som borde anses otillåtet 

respektive tillåtet vad gäller olika former av förmåner mellan leverantörer och tjänstemän 

som handlägger upphandlingsfrågor. Mutkatekesen utarbetades av Statens sakrevision, idag 

en del av Riksrevisionen, tillsammans med Institutet mot mutor. Mutkatekesen är ingen 

officiell samling av föreskrifter och är inte juridiskt bindande för statstjänstemän eller 

personer inom den privata sektorn. Rekommendationerna har dock kommit att uppfattas som 

en halvofficiell tolkning av mutbrottens bestämmelser och mutkatekesen har använts av 

domstolar vid bedömning av vad som är en otillbörlig förmån, bland annat i de tidigare 

                                                           
68 Cars Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 182. 
69 Cars Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 182, se även SOU 

1974:37 s. 121. 
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nämnda avgörandena NJA 1981 s. 1174 och NJA 1981 s. 477.70 Mutkatekesens 

rekommendationer var sammanfattade i fem huvudpunkter, nedan har vi citerat dessa 

rekommendationer och sedan förklarat dem närmare. 

 

6.2.2 Rabatter 

”1.Rabatter. Tjänsteman bör inte av den andra parten erhålla en för honom eller 

befattningshavare i hans ställe exklusiv rabatt eller annan prisförmån. Tjänstemannen bör 

alltså i princip acceptera endast sådan prisnedsättning, som vid ifrågavarande tidpunkt kan 

erhållas antingen av köpare i gemen eller av vem som helst med befattningshavarens 

kvalifikationer (marknadskännedom m.m.) men utan dennes tjänsteställning eller eljest av 

envar tillhörande en större krets, t.ex. statstjänstemän, anställda hos viss myndighet eller 

medlemmar i viss förening. Även om någon av sagda förutsättningar föreligger bör 

befattningshavaren regelmässigt inte tillgodogöra fördelaktigare villkor än de myndigheten 

erhåller.”71 

I kommentarerna förklaras att tanken med rekommendationen om rabatter är att en 

tjänsteman ska kunna ta emot en rabatt som han skulle kunna erhålla om det inte fanns ett 

samband mellan leverantören och tjänstemannens befattning, det vill säga om tjänstemannen 

hade varit en vanlig konsument vars arbete inte hade något samröre med leverantören. En 

tjänsteman måste, precis som varje enskild individ, kunna få använda sig av sina 

affärskunskaper och gagna sina egna intressen när denne förhandlar privat. En tjänsteman får 

däremot inte utnyttja sin tjänsteställning för att erhålla en förmån. Följaktligen kan det sägas 

att om liknande rabatter kan erhållas av leverantörens alla andra kunder så ska även en 

tjänsteman kunna ta emot dem. Ibland lämnar även företag ut erbjudanden om rabatter till en 

bestämd personkrets. Är denna personkrets tillräckligt vid och omfattar olika typer av 

arbetstagare bör förmånen vara tillbörlig. Exempel på en tillräckligt vid och diversifierad 

personkrets skulle kunna vara en förening som en upphandlare är medlem i och där övriga 

medlemmar inte innehar samma ställning i förhållande till leverantören. Av de som erbjuds 

rabatten får alltså inte alla, eller i betydande omfattning, vara upphandlare som innehar 

liknande ställning i förhållande till leverantören. Typexempel på rabatter som bör vara 

                                                           
70 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 183. 
71 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 223 (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
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tillbörliga är kvantitetsrabatter och prisnedsättningar. En prisnedsättning bör dock inte vara 

större än den som myndigheten tjänstemannen jobbar för kan få.72 

 

6.2.3 Gåvor 

”2. Gåvor. Tjänsteman bör inte av den andra parten motta gåva som kan antas sätta honom i 

tacksamhetsskuld till givaren eller eljest påverka hans tjänsteutövning. Detta torde som regel 

inte vara fallet, när fråga är om presentreklam i fråga om artiklar med uppenbar 

reklamkaraktär, säsongsmässiga gåvor i form av blommor, frukt eller annat relativt ringa 

värde, exempelvis till jul eller nyår, eller uppvaktningar vid personliga högtidsdagar och 

dylikt i form av blommor eller i särskilda fall annan gåva.”73 

Om gåvan avser presentreklam är det framför allt två viktiga faktorer som påverkar 

bedömningen, dels gåvans värde och dels dess reklamkaraktär. Ju mer reklamkaraktär gåvan 

har, desto högre värde kan anses tillbörligt. Exempelvis artiklar och broschyrer kan vara dyra 

att framställa, men har en uppenbar reklamkaraktär eftersom de framför allt avser att upplysa 

mottagaren om givarens företag och dess produkter. Även om det är dyrt att framställa eller 

köpa gåvan så är mottagarens möjligheter att omsätta den väldigt små. Inom många 

verksamheter följer det av sedvänja att ge säsongsmässiga gåvor som en tacksamhetsgest om 

parterna gjort affärer med varandra. För att dessa gåvor ska anses tillbörliga bör de inte ges 

oftare än vid större högtider och de bör vara av ringa värde. Om en tjänsteman erbjuds 

personliga gåvor med anledning av dennes födelsedag eller sjukdom bör de normalt sett 

kunna accepteras om gåvan är av ringa värde. Även en statlig tjänsteman bör ha rätt till ett 

privatliv och kunna ta emot personliga gåvor men han måste alltid ha i åtanke att en gåva kan 

anses påverka honom i hans tjänsteutövning. Gåvor av mer än ringa värde, från någon som 

kan komma att påverkas av tjänstemannens tjänsteutövning, bör endast mottas vid större 

personlig högtidsdagar (ex. 50-årsdag) eller om ett djupare vänskapsförhållande avsides 

tjänsten föreligger. 74 

 

 

                                                           
72 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 223 ff. (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
73 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 225, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
74 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 225 f. (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
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6.2.4 Gästfrihet 

”3. Gästfrihet. Tjänsteman bör visa återhållsamhet vid antagande av erbjudande från den 

andra parten om gästfrihet. När denna på grund av sin form eller omfattning kan tänkas 

försätta tjänstemannen i tacksamhetsskuld eller eljest påverka honom i hans tjänsteutövning, 

bör den inte accepteras.”75 

I kommentaren till denna rekommendation tar man inledningsvis upp den särskilda skillnaden 

beroende på vem som bekostar gästfriheten. Ett privatägt företag, som tjänar ihop sitt egna 

fria medel, borde i större utsträckning vara fria att disponera dessa medel jämfört med om en 

offentlig verksamhet ska bekosta gästfriheten med statliga medel, det vill säga medborgarnas 

skattepengar. Rekommendationen tar främst sikte på det fall då en arbetstagare inom den 

offentliga sektorn visas gästfrihet. En sådan arbetstagare bör, enligt kommentarerna, inte ta 

emot förmåner i form av gästfrihet om de inkluderar arbetstagarens familj eller andra 

närstående. En sådan förmån skulle ge antydan till att gästfriheten kommer ha inslag av 

personliga nöjen och vara av semesterkaraktär. Överhuvudtaget bör man inte motta gästfrihet 

när det finns längre tid att disponera åt nöjen. Vad gäller middagsbjudningar bör det vara 

tillåtet att delta om middagens syfte är rent representativa som exempelvis att upprätthålla 

viktiga affärsförbindelser, diskutera pågående affärer parterna har ingått med varandra eller 

äta middag i samband med att man synat ett arbete. Frekvensen är, enligt mutkatekesen, en 

viktig faktor vid bedömningen angående måltidsbjudningar. En tjänsteman bör se till att inte 

möta den andra parten allt för ofta i kombination med måltider, detta kan påverka motparten 

till att känna ett behov av att betala maten och känslan av ett skuldförhållande kan uppstå. 

Måltider som i regel borde vara acceptabla är luncher på affärsmässor eller på ett av det 

bjudande företagets eget drivna serveringsställen. I mutkatekesen motiverar man detta med 

att dessa, nyss nämnda serveringsställena, oftast inte tar emot någon form av betalning och 

om tjänstemannen avböjer en sådan lunch så skulle ett ombokande till annan plats bara leda 

till tidsförluster för bägge parter. Gästfrihet i form av logi bör som regel alltid avböjas. 

Kommentarerna till rekommendationen nämner endast ett exempel där fri logi borde kunna 

anses tillåtet ”t.ex. om det enda hotellet på orten ägs av det berörda företaget och detta 

brukar utan ersättning upplåta rum där till besökande kunder m.fl.”. Vidare framhäver man 

                                                           
75 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 226, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
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att trots om omständigheterna i det nyss nämnda exemplet skulle föreligga så bör 

tjänstemannen ändå inte motta förmånen om det gäller en vistelse på mer än någon dag.76 

 

6.2.5 Skuldförhållanden 

”4. Lån, borgensförbindelser och liknande. Tjänsteman bör inte inlåta sig på privata 

ekonomiska förbindelser med den andra parten i form av t.ex. i form av lån, 

borgensförbindelse eller varukredit utöver den, utöver den som i allmänhet erbjuds 

kundkretsen.” 77  

Om något skuldförhållande eller liknande skulle föreligga mellan en statligt anställd 

befattningshavare och en annan part så kan det ostridigt antas att detta kan vara 

beteendepåverkande för tjänstemannens tjänsteutövning. I kommentarerna nämns endast två 

tänkbart tillåtna fall när skuldförhållande skulle kunna vara tillåtet, till exempel om 

skuldförhållandet fanns långt innan parterna kom i kontakt med varandra under 

arbetsförhållanden eller om parterna är släkt.78 Det sistnämnda fallet skulle dock påkalla jäv 

och tjänstemannen skulle inte få handlägga den andra partens ärenden.79 

 

6.2.6 Andra förmåner 

”5. Andra förmåner. Tjänsteman, som här avses, bör ej av den andra parten motta annan 

förmån, som kan antas påverka hans tjänsteutövning eller eljest sätta honom i 

tacksamhetsskuld till denne.” 80 

I kommentarerna till mutkatekesens sista punkt nämns endast en exemplifiering när förmåner 

bör anses tillåtna respektive otillåtna. Exemplet säger att en tjänsteman inte bör låta en 

leverantör bekosta tjänstemannens resekostnader, så vida de inte samåker till en plats för ett 

ärende båda ska delta i. Vidare framhäver man att liknande erbjudanden där förmånen består 

                                                           
76 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 226 f. (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
77 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 227, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
78 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 227, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
79 Se 5.7, Personliga relationer mellan givare och tagare av förmåner, s. 23. 
80 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 227, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
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av resekostnader eller uppehälle inte på eget ansvar bör mottas, tjänstemannen gör bäst i att få 

huvudmannens samtycke.81 

 

6.3 Näringslivskoden 

 

6.3.1 Innehåll 

Näringslivskoden innehåller, som nämnts tidigare, riktlinjer för hur hantering av förmåner 

bör ske. I koden sägs att ”Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt 

ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.”82. Näringslivskoden är alltså mer 

omfattande än den tidigare beskrivna mutkatekesen. Kodens rekommendationer är dessutom 

skriven på ett strängare sätt än vad brottsbalkens regler är, i syfte att den som följer koden ska 

kunna räkna med att förfarandet är straffritt.  

 

6.3.2 Näringslivskodens syfte 

Syftet med koden är att den ska användas som vägledning för företag i frågor gällande hur 

gåvor, belöningar och andra förmåner får användas för att främja företagets verksamhet. 

Tanken är att ett företag ska, med hjälp av koden, kunna bedöma vad som är en tillåten 

förmån, vad som är en otillbörlig förmån och slutligen hur företaget bör förhålla sig för att 

inte bryta mot god sed i affärslivet.83  

I koden förklaras att avsikten, utöver ovan nämnda syfte, är:  

 ”att tillgodose företags intresse av att deras anställda inte låter sig påverkas att agera 

till nackdel för företaget genom att ge eller ta emot otillåtna förmåner.  

 att främja marknadens intresse av effektiv och sund konkurrens innebärande att alla 

marknadsaktörer konkurrerar på lika villkor.  

 att öka förtroendet för näringslivet, eftersom samhället måste kunna förlita sig på att 

marknaden fungerar väl ur ett affärsetiskt perspektiv.” 84 

 

                                                           
81 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 228, (Bilaga E, 

Mutkatekesen). 
82 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 1. 
83 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 2. 
84 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 2. 
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6.3.3 Riktlinjer 

 

6.3.3.1 Bedömningen huruvida en förmån är otillåten 

Som tidigare nämnts bör en bedömning huruvida en förmån är tillåten eller otillåten göras 

utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheterna som bör beaktas och användas 

som vägledning är bland annat förmånens värde85, mottagarens position86, förmånens art87, 

mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen88, och är sedan tidigare 

behandlade i uppsatsen.  

Näringslivskoden ger även en mera konkret vägledning i form av ”varningsflaggor” i 

punktform. Dessa varningsflaggor gör det lättare för företaget att få vägledning i hur de bör 

agera i specifika fall. I koden går det att finna varningsflaggor som är utformade både för 

privat verksamhet och offentlig verksamhet. 

 

6.3.3.2 Riktlinjer för den privata verksamheten 

Gällande privat verksamhet ställer koden upp följande varningsflaggor: 

” Företag bör iaktta särskild försiktighet:  

 Om förmånen har ett högt värde eller ges frekvent.  

 Om den anställde eller uppdragstagaren erbjuds varor eller tjänster som kan nyttjas 

privat.  

 Om förmånen i tiden sammanfaller med affärsförhandlingar med mottagaren.  

 Om förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) riktas till särskilt utvalda 

personer.  

 Om förmånen inte är känd för mottagarens chef.  

 Om förmånen avviker från vedertagna umgängesformer inom näringslivet.”89  

 

 

 

 

                                                           
85 Se 5.2, Förmånens värde, s. 13. 
86 Se 5.3, Mottagarens position, s. 15. 
87 Se 5.4, Förmånens art, s. 18. 
88 Se 5.5, Mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen, s. 20. 
89 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 9. 
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Ovanstående varningsflaggor ger vägledning för ett företag när frågan uppstår om en förmån 

är otillåten. Utöver dessa varningsflaggor innehåller även näringslivskoden vägledning för ett 

företag när frågan uppstår om en förmån är tillåten, det vill säga ”flaggor” som visar på att 

förmånen borde vara tillåten att ges. 

 

En förmån bör anses vara tillåten om den uppfyller följande kvar:  

 ”Det sker öppet90,  

 förmånen är måttfull, och  

 förmånen inte heller i övrigt är sådan att den typiskt sett kan anses vara 

beteendepåverkande för den anställdes eller uppdragstagarens sätt att fullgöra sina 

arbetsuppgifter eller uppdrag.”91  

 

Kravet på måttfullhet innebär att syftet med givandet av förmånen inte får vara att uppnå en 

beteendepåverkande effekt. Här kommer gåvans ekonomiska eller personliga värde att ställas 

i relation till mottagarens personliga integritetkänslighet. Till exempel kan en gåva av ett visst 

ekonomiskt värde påverka mottagaren olika mycket beroende på mottagarens egna 

ekonomiska ställning. En välbärgad person hade troligtvis inte blivit påverkad lika starkt av 

en förmån på tusen kronor som till exempel en student hade blivit. I bedömningen ifall en 

förmån är måttfull eller inte inräknas flera omständigheter, till exempel mottagarens 

befattning, arbetsuppgifter, och ålder. Även företag, bransch och lokala seder och bruk, är 

faktorer som behöver iakttas i bedömningen.92 Måttfullheten är alltså ett väldigt svårtolkat 

begrepp och ger inte mycket till konkret vägledning för ett företag. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Se 5.5,Mottagarkretsen och formerna av erbjudandet av förmånen, s. 21. 
91 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 8. 
92 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 8 f. 
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6.3.3.3 Riktlinjer vid den offentliga verksamheten  

På samma sätt som i den privata verksamheten så innehåller näringslivkoden liknande varningsflaggor 

gällande den offentliga verksamheten. 

”Företag bör iaktta särskild försiktighet:  

 Om förmånen har ett högt värde eller ges frekvent.  

 Om mottagaren av förmånen har arbetsuppgifter som innefattar myndighetsutövning 

eller offentlig upphandling.  

 Om förmånen inte har ett tydligt samband med mottagarens arbete eller uppdrag  

 Om förmånen inte ingår som ett naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete eller 

uppdrag.  

 Om den anställde eller uppdragstagaren bjuds in till evenemang med privat sällskap.  

 Om förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) riktas till särskilt utvalda 

personer.  

 Om förmånen inte lämnas öppet.  

 Om förmånen är oproportionerlig i förhållande till syftet med förmånen.  

 Om förmånen avviker från vedertagna umgängesformer mellan näringslivet och 

offentliga organ.  

 Om förmånen initieras av mottagaren.”93  

 

Den stora skillnaden som kan utläsas ur en jämförelse mellan varningsflaggorna i den privata 

verksamheten och varningsflaggorna i den offentliga verksamheten är det större antalet 

varningsflaggor som ställs upp i offentlig verksamhet. Det större antalet är, som tidigare 

sagts, på grund av att bedömningen huruvida en förmån är otillbörlig eller inte är strängare 

inom den offentliga verksamheten. Ännu ett tecken på en strängare bedömning i den 

offentliga sektorn är, enligt vår mening, att näringslivskoden inte ställer upp några riktlinjer 

för när en förmån borde vara tillåten, som den gör i privata verksamheten. Vi kommer till 

slutsatsen att anledningen till att det inte ställs upp några ”flaggor” som indikerar att 

förmånen är tillåten beror på att det inte finns några konkreta fall då det skulle ses tillbörligt 

att ge förmåner till en person inom den offentliga verksamheten, utom vid till exempel 

högtidsgåvor, speciella födelsedagar etcetera.  

 

                                                           
93 Näringslivskoden, 1 september 2012, s. 7. 
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Sist av allt bör det uppmärksammas att alla nu nämnda rekommendationer och riktlinjer, inte 

är något annat än just rekommendationer. De kan aldrig ge ett definitivt besked om 

gränsdragningen mellan tillbörligt och otillbörligt. Givetvis måste den enskilde arbetstagaren 

göra en första bedömning gällande vilka förmåner som borde kunna tillåtas och kan med 

hjälp av riktlinjerna göra rimliga bedömningar men slutligen ankommer det på domstol att 

avgöra om gränsen mellan det tillbörliga och otillbörliga har överskridits.94 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
94 Cars Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 185. 
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7. Vägledande exempel 

 

7.1 Frågeställning 

I detta kapitel ska vi använda oss av en uppgift för att på ett konkret sätt visa hur 

bedömningen av otillbörligheten kan ske. Uppgiften är utvecklad för juridikstuderande95. Vi 

vill dock poängtera att det är vi själva som utför bedömningen och att det inte kan tas för 

givet att en domstol skulle dela vår uppfattning i alla hänseenden.   

Företaget Se och Hör AB sysslar med installation av känslig teknisk apparatur 

(rörelsesensorer, störningsapparatur, övervakningsteknik och avlyssningsutrustning med 

mera) i statliga byggnader. Det kan vara fråga om departement och förvaltningsmyndigheters 

byggnader, men även fängelser och polishus. Företagets operative chef, Lars von Trans, har 

under flera år arbetat med bland annat Rikspolisstyrelsens fastighetschef, Tage Fasth. Det har 

varit fråga om investeringar i mångmiljonklassen. Som ett led i att hålla sig à jour med det 

nyaste har von Trans fått följa med Fasth på dennes studieresa utomlands. Von Trans har stått 

för sin egen resa men blivit bjuden på boendet, middagar, golfrundor med mera. Kostnaderna 

för middagarna låg runt 200 kronor per person och samtalen under middagarna handlade 

uteslutande om studiebesöken. Golfrundorna skedde relativt frekvent och det spelades en 

runda var och varannan dag. Vid resan har von Trans tagit semester ”eftersom han ansett det 

felaktigt att spela golf på andra personers bekostnad och samtidigt påstå sig vara i tjänst”. 

Med tiden har Fasth och von Trans, vid sidan av arbetskontakterna, blivit riktiga goda vänner. 

Det har också hänt att Fasth har följt med von Trans när denne velat förevisa något av 

företagets senaste teknik. Fasth har varit medveten om att det kan vara känsligt och har därför 

varit noga med att poängtera att han även skulle kunna följa med andra företag för att lära sig 

om de nya teknikerna inför en upphandling. ”Se och Hör får inte favoriseras”, menar Fasth. 

Vid resan med von Trans har Fasth betalat sitt uppehälle och det mesta av maten själv.  Några 

gånger har han blivit bjuden på middagar och någon enstaka vinprovning, men då har han 

raskt bjudit tillbaka ”så att han inte står i skuld till Se och Hör”. Ingen av fruarna har varit 

med på resorna, men både Fasth och von Trans brukar ge den andres fru en liten oskyldig 

present, såsom en flaska champagne eller teaterbiljetter för två. 

 

                                                           
95 Uppgiften är utformad av rådmannen, och universitetsadjunkten Anders Heiborn. 
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I en upphandling som sker några månader efter den senaste resan ges Se och Hör AB 

uppdraget. Motiveringen är i korthet att deras produkter är bättre än konkurrenternas och 

därför ska upphandlas, trots att deras produkter är dyrare. En konkurrent till Se och Hör AB 

har skvallervägen fått höra att Fasth och von Trans umgås och har varit på resor tillsammans, 

ryktet når även rikspolischefen. Han menar att om Rikspolisstyrelsen fått betala för mycket 

för några produkter, det vill säga upphandlingen har inte gått rätt till, då kan det vara 

brottsligt. 

 

7.2 Den rättsliga bedömningen 

Syftet med studieresorna, som von Trans fått följa med på, har varit att hålla sig à jour med 

det senaste på marknaden. En studieresa, vilken ingår som ett naturligt och nyttigt led i 

tjänsteutövningen, är normalt sett att se som en tillbörlig förmån.96 Även om syftet med resan 

är legitimt så bör erbjudandet ställas till Se & Hör AB, som i sin tur får välja en lämplig 

arbetstagare. Skulle erbjudandet, som det skett i detta fall, ställas till en specifik arbetstagare 

bör han eller hon inhämta sin arbetsgivares godkännande. Av uppgiften framgår det inte att 

von Trans har inhämtat godkännande. Detta ger intryck av att Fasth är mer angelägen att ha 

med personen von Trans på studieresan snarare än att ha med representanter från lämpliga 

leverantörer. Erbjudandet har inte varit öppet riktat och inte mottagits med huvudmannens 

samtyckte, vilket riskerar att förmånen kommer ses som otillbörlig. 

Ännu en omständighet som bör beaktas är att studieresorna är förlagda ”runt om i världen”. 

Utlandsresor bör vara sakligt motiverade, till exempel för att det inte går att ta del av denna 

teknik utan att resa ”runt om i världen”.97 

Middagarna och login är omständigheter som är mer svårbedömda, eftersom förarbetena ger 

föga vägledning i frågan.98  Vad det gäller middagar ska dessa utnyttjas i professionellt syfte 

och inte spenderas åt att diskutera privata angelägenheter. Viss vägledningen kan vi få från 

NJA 1981 s1174 där liknande situation uppstod och priset på måltiderna var betydligt högre. I 

det nyss nämnda rättsfallet ansåg HD, med stöd av skatteverkets regler om avdragsgilla 

måltider, att priset på måltiderna var för påkostade. Trots de påkostade måltiderna ansågs 

måltiderna och login dock vara tillbörliga på grund av den omständigheten att samtalen under 

middagarna hade ägnats i professionellt syfte, nämligen att diskutera studiebesöket. Med stöd 

                                                           
96 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 116.  
97 Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 117 f. 
98 Uttalande i domskälen till NJA 1981 s. 1174. 
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av praxis borde därför måltiderna och logi i detta fall anses som tillbörliga trots att de är av 

ett något högre värde. 

Golfrundorna är inte ett naturligt led i tjänsteutövningen och borde redan här luta åt 

otillbörlighet. Studieresan ska ha ett innehåll som arbetstagaren har nytta av i sitt arbete och 

får inte ge utrymme åt för mycket fritid. Enligt Thorsten Cars är skatteverkets krav för att 

resan ska vara avdragsgill även en bra riktlinje för otillbörlighetsbedömningen. Enligt 

skatteverket bör sex timmar per dag eller 30 timmar under en fem dagars period avsättas för 

arbete eller studier. Med hänsyn till skatteverkets krav och frågans utformning om att det 

”spelades en runda var och varannan dag” anser vi att den tid som spenderats på personliga 

nöjen var för vidsträckt och skulle ses som otillbörlig. Även det faktum att von Trans har 

tagit semester tyder på att resan inte är professionellt syfte utan snarare privat.99 Att von 

Trans tar semester må vara lämpligt ur den aspekten att han inte vill ”spela golf på andra 

personers bekostnad och samtidigt påstå sig vara i tjänst”, men är juridiskt sett otillbörligt. 

Vid bedömningen av en studieresa bör inte varje aspekt av resan behandlas för sig, utan det 

krävs en helhetsbedömning. Av de studieresor som von Trans har blivit bjuden på borde 

bedömningen bli att det här är frågan om maskerade semesterresor och blir därmed 

otillbörliga. Vad som bör tilläggas är att förmåner vänner emellan normalt sett inte kan utgöra 

en muta så länge värdet på förmånen står i proportion till de förmåner som brukar ges inom 

vänskapskretsen. I detta fall har vänskapsförhållandet mellan von Trans och Fasth endast 

grundats på förbindelser i tjänsten. De kan därför inte undgå straffansvar med invändningen 

att förmånen getts i vänskapligt syfte.100 Det är alltså i detta fall frågan om tagande och 

givande av muta i enlighet med 10 kap. 5a § BrB och 10 kap. 5b § BrB. 

De studieresor som Fasth blir bjuden på kan ses som ett nyttigt led i tjänsteutövningen men 

även här kan det tyckas vara olämpligt att inbjudan har ställts personligen till Fasth och inte 

som en inbjudan till myndigheten. Gällande middagarna följer samma resonemang som ovan 

angående von Trans, det vill säga har syftet med middagen varit att diskutera affärsrelaterade 

ämnen så bör det ses som tillbörligt. Vinprovningarna kan dock inte ses som ett nyttigt led i 

Fasths tjänsteutövning. Alkohol är ett känsligt ämne, det är fullt berättigat som måltidsdryck 

                                                           
99  Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 116 f. 
100  Thorsten Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, tredje upplagan, Vällingby 2012, s. 107 f. 
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eller i varuprover från vin- och spritbolag men i övriga sammanhang ses det oftast som 

otillbörligt.101  

I utredningen till 2012 års mutlagstiftning framhävs att en förmån inte kan ses som etiskt 

tillbörlig för det fall den framkallar någon form av tacksamhetsskuld hos den mottagande 

parten.102 Även om det kan anses vara lämpligt av Fasth att ”inte vilja stå i skuld till Se & 

Hör” och därmed bjuda tillbaka för att eliminera ett eventuellt skuldförhållande, så är det inte 

lagstiftarens intention att ett undvikande av en tacksamhetsskuld ska ske på detta sätt. Syftet 

med mutbrottsreglerna är att stoppa ett eventuellt skuldförhållande innan det uppstått och 

inte, som skett i detta fall, få mottagaren att vilja ”bjuda tillbaka” i efterhand. Att Fasth 

känner sig skyldig att bjuda tillbaka tyder i sig på att förmånen han har mottagit har haft en 

beteendepåverkande effekt och har försatt honom i en tacksamhetsskuld. Det leder till att 

både middagarna och vinprovningarna har haft en sådan beteendepåverkande effekt att de bör 

ses som otillbörliga. Trots detta måste en helhetsbedömning göras av resan. Så länge 

vinprovningen har haft ett underordnat inslag och studiebesöket varit till nytta för Fasths 

tjänsteutövning, så bör resan i sin helhet anses vara tillbörlig. 

Gällande gåvorna till Von Trans och Fasths fruar bör först påpekas att ”det är inte endast 

personen i fråga som kan ta emot eller bli erbjuden den otillbörliga förmånen, utan även 

dennes make, sambo, nära kollega, vän eller liknande”103, varför mutansvar kan komma i 

fråga även när fruarna är den mottagande parten. Som nämnts ovan är en förmån i form av 

alkohol ytterst sällan tillbörligt och speciellt med hänsyn till Fasths ställning som 

upphandlare på en myndighet. Angående teaterbiljetterna gäller samma som vid alkoholen, 

det är i de flesta fall oacceptabelt för personer i offentlig verksamhet att ta emot gåvor ifall de 

inte ingår som ett nyttigt led i tjänsteutövningen. De enda fall när en gåva som inte ingår som 

ett nyttigt led i tjänsteutövningen anses tillbörlig är antingen ifall den är av bagatellartat värde 

eller ifall det finns ett underliggande personligt förhållande mellan parterna och gåvan ges 

under till exempel högtider eller födelsedagar. 

 

 

 

 

                                                           
101 Carl-Martin Roos, Affärsetikens grunder, Lund 2007, s. 134. 
102 SOU 2010:38, bilaga 4, s. 273. 
103 Se 4.2, Vad är ett mutbrott och korruption? s. 10. 
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8. Slutsatser 

8.1 Sammanfattning och Analys 

Efter att ha analyserat mutbrotten och begreppet otillbörlig förmån har vi konstaterat att en 

gränsdragning i enlighet med vårt syfte med uppsatsen är ytterst komplicerat. Inte nog med 

att begreppet otillbörlig förmån i sig är svårtolkat, utan vid bedömningen av om en förmån är 

otillbörlig ska flertalet omständigheter alltid beaktas som var för sig är svårbedömda. Ett 

svårtolkat begrepp som är uppbyggt av svårbedömda omständigheter kan lätt leda till 

förvirring, särskilt när allmänheten förväntas kunna följa lagen.  

Mutbrott och korruption har med tiden blivit allt mer påtagligt i samhället, detta kan även 

utläsas ur de lagändringar som har skett avseende tagande och givande av muta. När ansvar 

för mutbrott först uppkom i Sverige kunde endast enstaka personer, såsom domare och 

poliser, dömas för tagande av muta och inga regler för givande av muta fanns. Sedan 1950-

talet och framåt har personkretsen vidgats för vilka som kan dömas till ansvar för mutbrott. 

Idag kan vem som helst dömas till ansvar för givande av muta och alla arbets- eller 

uppdragstagare kan göra sig skyldiga till tagande av muta. Dessa lagändringar är ett tecken på 

att samhället med tiden krävt allt större åtgärder för att bekämpa korruption och skydda de 

enskildas rättigheter mot felaktig tjänsteutövning.  

Att bedömningen för vad som är en otillbörlig förmån skulle ha kommit att förändras med 

tiden och blivit allt strängare, tror vi, inte beror på förmånen i sig, utan snarare att det har 

skett en förändring gällande synen på mottagarens position. Med tiden har verksamheter 

inom den privata sektorn börjat utöva allt mer myndighetsbetonade uppgifter. Det är således 

inte bara offentliga organ som har en stor beslutande påverkan och kräver en strängare 

bedömning för att upprätthålla mutlagstiftningens skyddsintressen utan även många privata 

verksamheter. Domstolen har med andra ord inte ändrat sin syn på specifika typer av 

förmåner, det finns däremot fler arbets- och uppdragstagare som måste bedömas strängare 

jämfört med tidigare. 

Skillnaden mellan en otillbörlig förmån och en muta kan orsaka förvirring. Inom juridiken 

finns det ingen skillnad mellan dessa två begrepp, eftersom givande och tagande av en 

otillbörlig förmån leder till mutbrott. Trots den inte existerande skillnaden påvisar Katarina 

Jacobsson att såväl poliser som åklagare är försiktiga med att använda begreppet muta, utan 
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använder istället begreppet otillbörlig förmån.104 Anledningen till valet av begrepp beror på 

att begreppet muta är till större grad moraliskt förkastligt. Otillbörlig förmån används som 

benämning på de ringa förmånerna, medan begreppet muta används när det handlar om 

allvarligare fall. Det blir en viss motstridighet när personer som arbetar med mutbrott gör en 

distinktion mellan två begrepp som, juridiskt sett, är synonymer med varandra. En lösning 

vore, enligt vår mening, att återgå till de äldre lagbestämmelserna där otillbörlig förmån var 

benämningen på den ringa graden av mutbrottet. Vi tror att denna distinktion mellan 

begreppen är en bidragande faktor till den okunskap och förvirring vi anser finnas kring 

begreppet otillbörlig förmån. Vad som utgör en muta enligt allmänhetens föreställning är 

oftast ”höga summor under bordet” när i själva verket en muta varken behöver vara hemlig 

eller ha ett ekonomiskt värde.105 I Svenska Akademiens ordlista definieras en muta som: 

Gåva som ges för att påverka, till exempel tjänstemän, till givarens fördel. Denna definition 

är rent ut sagt felaktig, eftersom givaren inte ens behöver förstå att gåvan kan påverka 

mottagaren i dennes tjänsteutövning, det finns inte heller något krav på att mottagaren 

faktiskt ska gynna givaren på något vis. I älgjaktsfallet (NJA 2008 s 705) slår HD fast att det 

endast behöver föreligga en abstrakt fara för att förmånen ska påverka mottagarens 

tjänsteutövning, med andra ord att mottagare typiskt sätt i sin tjänsteutövning kan gynna 

givaren. Vi ställer oss kritiska till utformningen av 2012 års mutbrottslagstiftning, bland 

annat, eftersom den skiljer sig från allmänhetens uppfattning av vad som karaktäriserar ett 

mutbrott. 

En av de många omständigheter som har inverkan på förmånens otillbörlighet är förmånens 

värde. Det behöver inte vara frågan om ett ekonomiskt värde, även en förmån som har högt 

personligt värde för mottagaren kan vara lika otillbörlig som dyrbar egendom. Det är värdet 

för mottagaren som står i fokus vid bedömningen. Invändningen att förmånen inte har något 

som helst värde för givaren saknar betydelse, eftersom förmånen mycket väl kan tänkas vara 

obetydlig för givaren men ha en stark beteendepåverkande effekt på mottagaren. Olika 

belopp kan också ha olika mycket beteendepåverkande effekt för olika personer. Även 

förmånens omsättningsbarhet till ekonomiskt värde påverkar otillbörligheten. Exempelvis är 

en gåva i form av kontanter, i regel, alltid att anse som otillbörlig medan en fruktkorg av 

samma värde i större utsträckning kan anses tillbörligt. 

                                                           
104 Jacobsson, Katarina (2005). Mutor och moral: motstridiga versioner i svenska rättsfall. Lund: Network for 

Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, s. 31. 
105Jacobsson, Katarina (2005). Mutor och moral: motstridiga versioner i svenska rättsfall. Lund: Network for 

Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, s. 32. 
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Lagstiftaren har flertalet gånger talat om införandet av mer specifika värdegränser för vad 

som ska utgöra en otillbörlig förmån men inte ansett detta möjligt, dels eftersom en 

värdegräns skulle möjliggöra systematiska utbetalningar som var för sig ligger under den 

otillbörliga gränsen, dels för att man vid införandet av en värdegräns inte skulle kunna beakta 

andra omständigheter vid bedömningen. Den sistnämnda invändningen är nödvändigtvis inte 

något som vi fullt ut håller med om. Vi anser att det åtminstone borde kunna uttryckas en 

tydlig riktlinje i mutlagstiftningens förarbeten angående vilka ekonomiska värden som, i sig, 

borde anses otillbörliga men samtidigt poängtera att andra omständigheter ska beaktas för att 

kunna göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Ett sådant uttalande skulle öka 

förutsebarheten avsevärt och hjälpa både givare och mottagare att göra rimliga bedömningar 

för vilka förmåner som kan anses acceptabla. Att detta skulle kunna möjliggöra 

drickspenningsystem motverkas av att man vid bedömningen även ska ta hänsyn till 

frekvensen av givande, det vill säga om förmåner ges väldigt ofta så kan flera gåvor av 

mindre värde ses som otillbörligt. 

En riktlinje, likt den föreslagna ovan, skulle inte medföra någon större förändring i 

bedömningen av värdets otillbörlighet men vi anser att någon sorts riktlinje behövs, eftersom 

både lekmän och lärda inom juridik uppenbarligen har stora problem med att se var gränsen 

går. Katarina Jacobsson framhäver att även åklagare, som anser det viktigt att bekämpa 

korruption, påtalar att ”i rättspraxis så är det ju genomgående nästan skitsaker”.106  

Ännu en omständighet som måste beaktas vid bedömningen är mottagaren position. Ett av de 

primära skyddsintressena för mutlagstiftningen är att alla ska kunna känna förtroende för det 

offentligas utövande av makt över den enskilde, det vill säga en korrekt myndighetsutövning. 

Myndighetsutövare är den kategori av arbetstagare som normalt sett bedöms strängare än 

andra vad gäller otillbörlighet, eftersom dessa personer har ett så stort inflytande över 

enskilda medborgare. Andra som bedöms med en relativt sträng syn är upphandlare, 

skiljemän, vårdare, anställda inom den offentliga sektorn, advokater med flera. I början av 

denna analys nämnde vi att allt fler privata verksamheter med tiden har kommit att syssla 

med myndighetsbetonade uppgifter, detta har lett till att fler arbetstagare även inom privata 

verksamheter bedöms med samma stränghet som en offentligt anställd och i vissa fall lika 

hårt som myndighetsutövare. Det kan vara svårt för en arbetstagare att veta hur 

integritetskänslig hans eller hennes egen position är. Vad som är av betydelse för 

                                                           
106Jacobsson, Katarina (2005). Mutor och moral: motstridiga versioner i svenska rättsfall. Lund: Network for 

Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, s. 93. 
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bedömningen är hur stort inflytande mottagarens position har i frågan om att fatta beslut eller 

påverka andra parter. Ju större möjlighet mottagaren har att påverka i beslutsfattning eller 

andras rättigheter desto större försiktighet bör denna iaktta vid givande eller mottagande av 

förmåner.  

Vi har dock funnit att det finns en oklarhet gällande otillbörlighetsbedömningen när givaren 

och mottagaren finns inom den privata sektorn. För vägledning är man oftast hänvisad till 

rättspraxis men detta vållar svårigheter, eftersom så få fall som avser förmåner inom den 

privata sektorn går till domstol. Dels beror den tunna rättspraxisen på att åtal måste vara 

påkallat från allmän synpunkt men dels så tror vi också att många arbetsgivare väljer interna 

lösningar istället för åtal, såsom att avskeda arbetstagaren till exempel. 

En annan omständighet som ska beaktas vid bedömningen är, vad vi har valt att kalla, 

förmånens art. Ju närmare anknytning förmånen kan anses ha till mottagarens tjänsteutövning 

i desto större utsträckning borde den också kunna anses tillbörlig. Detta betyder att om 

förmånen kan anses utgöra ett nyttigt och naturligt led i mottagarens tjänsteutövning ska den i 

regel bedömas som tillbörlig. Avgränsningen kan tyckas aningen diffus, eftersom en 

arbetstagares uppfattning om varför en förmån är nyttig i hans tjänsteutövning inte behöver 

delas av en domstol. Som vägledning har vi funnit att skatteverkets riktlinjer gällande avdrag 

för representation är den mest konkreta. Är förmånen avdragsgill är den sannolikt också 

tillbörlig. Andra indikationer på att förmånen är nyttig i arbetstagarens tjänsteutövning skulle 

kunna vara att arbetsgivaren gett sitt godkännande till mottagandet, vilket leder oss in på 

nästa omständighet som beaktas vid otillbörlighetsbedömningen. Huvudmannens samtycke 

vid en förmån omöjliggör att mottagandet skulle innebära ett illojalt beteende av 

arbetstagaren, vilket är ett av de skyddsintressen som mutlagstiftningen syftar till att 

upprätthålla. Likaså kan öppenhet vid givande av förmåner motverka illojalt beteende och 

minska otillbörligheten. Om förmånen riktar sig till, exempelvis, arbetsgivaren som i sin tur 

väljer en lämplig arbetstagare att motta förmånen så finns ingen risk för illojalitet. 

Den, kanske mest, komplicerade omständigheten vid otillbörlighetsbedömningen är 

personliga relationer. Att en förmån har lämnats i vänskapligt syfte är kanske den vanligaste 

ursäkten som korrupta försöker gömma sig bakom. Dessa ursäkter i kombination med att alla 

har rätten till ett privatliv vid sidan av tjänsten gör det ytterst svårt att urskilja i vilket syfte 

gåvan har getts. För att en gåva ska bli en muta ska den vara ägnad att påverka 

tjänsteutövningen. Bara för att givaren och mottagaren har ett tjänstemässigt förhållande till 
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varandra, vid sidan av det vänskapliga, innebär det inte att det tjänstemässiga förhållandet har 

varit det styrande för att förmånen skulle lämnats. Att bevisa vilket av förhållandena som har 

varit styrande är väldigt svårt och för vissa kan det tyckas rent ut sagt löjligt att tvingas 

motivera varför man lämnat en gåva till sin vän. Vägledning för personer som både har ett 

tjänstemässigt förhållande och en vänskapsrelation är att värdemässigt sett hålla sig till gåvor 

som normalt brukar utväxlas inom deras umgängeskrets. 

Avslutningsvis finner vi att 2012 års mutlagstiftning är för svårtolkad, begreppet otillbörlig 

förmån befinner sig i en gråzon, gränsdragningen mellan tillåtet och otillåtet är i många fall 

näst intill omöjlig att göra förrän frågan har prövats i domstol. Flera tecken som visar på 

samma slutsats är det faktum att såväl advokater som åklagare, personer som vigt hela sin 

karriär åt att studera och tolka lagen, tycks ha stora svårigheter vid gränsdragningen. Denna 

problematik har vi även funnit i flertalet rättsfall där den åtalade redan innan denne ens tagit 

emot förmånen rådfrågat juridiskt kunniga och fått godkännande men likväl dömts för 

mutbrott. En så pass svårtolkad lag minskar rättssäkerheten i samhället, eftersom vi tror att 

gemene man inte vet vilka förmåner som är tillåtna och vilka som kan leda till straffansvar. 

Vad som är en otillbörlig förmån bestäms utifrån en rad olika omständigheter som alla, var 

för sig, kommer bedömas olika beroende på de övriga omständigheterna. 
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