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Abstract	
Since	 2012,	 it	 is	 possible	 in	 Sweden	 to	 hold	 members	 of	 a	 company's	 top	

management	 criminally	 liable	 for	 providing	 a	 representative	with	money	 or	

other	assets	without	having	adequate	procedures	 in	place	to	prevent	bribery	

and	 thereby	 furthering	 the	 commitment	 of	 bribery	 (negligent	 financing	 of	

bribery).	 However,	 in	 order	 to	 fully	 comprehend	 the	 incentives	 for	 anti-

corruption	 work	 within	 companies,	 the	 risk	 of	 civil	 liability	 must	 also	 be	

considered.	 Thus,	 this	 essay	 examines	 the	 liability	 of	 board	 members	 for	

damages	 due	 to	 negligence	 in	 the	 case	 of	 bribery.	 Specifically,	 it	 analyses	 to	

what	 extent	 it	 is	 possible	 for	 a	 company	 to	 hold	 its	 board	 members	 liable	

under	Chapter	29	Section	1	of	 the	Swedish	Companies	Act	 for	bribery	which	

has	been	committed	in	the	business	operations	of	the	company	but	without	the	

knowledge	of	the	board	members	in	question.		

	 The	 essay	 shows	 that	 financial	 harm	 from	 bribery	 may	 constitute	 of	

corporate	 fines,	 criminal	 forfeiture,	 fines	 due	 to	 anti-bribery	 legislation	 in	

other	countries,	such	as	the	Bribery	Act	in	the	UK,	or	nullification	of	contracts.	

The	 liability	 provision	 in	 the	 Companies	 Act	 also	 requires	 negligence,	which	

ought	 to	 be	 automatically	 met	 in	 case	 the	 board	 member	 is	 convicted	 of	

negligent	 financing	of	bribery.	 If	 there	 is	no	 such	 conviction,	negligence	may	

still	 be	 at	 hand	 if	 the	 board	member	 has,	 for	 instance,	 i)	 decided	 to	 expand	

business	 to	 a	 high	 risk	 country	 (in	 terms	 of	 corruption)	 without	 making	

necessary	checks	and	due	diligence	of	partners	and	representatives	in	the	host	

country,	 ii)	 entrusted	 lower	 management	 of	 the	 company	 with	 the	

responsibility	of	business	in	such	country	without	having	adequate	procedures	

in	place	to	prevent	bribery	or	without	adequate	supervision,	or	 iii)	not	taken	

appropriate	 measures	 once	 suspicion	 of	 bribery	 arose,	 such	 as	 reporting	 to	

authorities	or	limiting	the	negative	effects	of	the	crime.		

	 In	short,	the	essay	illustrates	under	what	circumstances	a	company	may	

be	compensated	 for	 financial	harm	of	bribery	caused	by	 the	negligence	of	 its	

board	members	as	well	as	what	type	of	behaviour	and	actions	are	required	by	

board	members	in	order	for	them	to	avoid	civil	liability	altogether.		
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Förord	
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1.	Inledning	

"I fully appreciate that multinational 
enterprises constantly face pressures in many 
countries to pay bribes and provide kick-
backs. Congratulations to all those 
corporations (...) who resist the temptations."1 

 
Frank Vogl 

medgrundare Transparency International 
 

1.1	Bakgrund	

Det	är	på	många	håll	en	etablerad	uppfattning	att	företag	har	ett	socialt	ansvar	vid	

sidan	 om	 det	 ekonomiska	 ansvaret	 i	 utövandet	 av	 sin	 affärsverksamhet,	 och	

kommunikationen	 av	 hållbarhetsfrågor	 har	 ökat	 markant	 de	 senaste	 åren. 2		

Socialt	 ansvarstagande	har	 en	 vid	 innebörd	och	varierar	 från	 företag	 till	 företag	

beroende	på	bl.a.	den	bransch	som	företaget	verkar	 inom	och	hur	 ledningen	har	

valt	 att	 prioritera.	 Arbetet	 med	 att	 motverka	 korruption	 anses	 dock	 vara	 en	

central	del	i	det	här	sociala	ansvaret,	oavsett	vilken	bransch	företaget	är	verksamt	

inom.3			

Begreppet	korruption	finns	 inte	enhetligt	definierat,	varken	inom	juridiken	

eller	 i	 samhället	 i	 stort.4	Vad	 som	 emellertid	 föreligger	 vara	 gemensamt	 för	

företeelser	som	utgör	korruption	är	någon	form	av	maktmissbruk.	En	person	som	

ägnar	sig	åt	korruption	missbrukar	sin	ställning,	sitt	ansvar	och	sin	makt.	Törnvall	

illustrerar	detta	genom	att	kort	konstatera	att	där	det	finns	makt,	där	finns	även	

risk	korruption.	5	Transparency	International,	som	aktivt	arbetar	mot	korruption	i	

världen,	definierar	korruption	som	att	utnyttja	sin	ställning	för	egen	vinning,	”the	

																																																								
1	Vogel,	Frank,	Partnering	Against	Corruption	Initiative	(PACI)	Spring	Community	Meeting,	
Världsbanken,	Washington	DC,	USA,	
www.transparency.org/files/content/speech/20May2016_Vogl_PACI_PublicTrust.pdf.	
2	Se	t.ex.	Horoszowski,	Mark,	64	%	of	CEOs	Are	Increasing	Investment	in	Corporate	Social	
Responsibility	in	2016	-	Here’s	Why,	Huffington	Post	2/9	2016,	www.huffingtonpost.com/mark-
horoszowski/64-of-ceos-are-increasing_b_9161924.html	och	Andersson,	Klas,	Företag	tar	
socialt	ansvar,	Svenska	Dagbladet	30/8	2010,	https://www.svd.se/foretag-tar-socialt-ansvar.	
3	Grafström,	Maria,	Göthberg,	Pauline	&	Karolina	Windell,	CSR:	företagsansvar	i	förändring,	
Liber	2008,	s.	17,	50,	62.	
4	Denna	slutsats	dras	i	bl.a.	SOU	2004:22,	s.	91	där	en	mer	ingående	genomgång	av	
korruptionsbegreppet	görs.		
5	Törnvall,	Anders,	Korruptionens	vägar	–	Mutor,	människor,	moral,	Carlsson	Bokförlag	2016,	s.	
19.		
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abuse	 of	 entrusted	 power	 for	 private	 gain”.6	En	 snävare	 definition,	 som	 även	

kommer	vara	fokus	för	denna	uppsats,	är	givande	och	tagande	av	muta.7	

	 Intressenter	 och	 kunder	 förväntar	 sig	 i	 allt	 större	 utsträckning	 att	 företag	

aktivt	 arbetar	 för	 att	 förhindra	 korruption,	 inte	 minst	 då	 konsekvenserna	 av	

korruption	 är	 många	 och	 potentiellt	 förödande.	8	Den	 bidrar	 till	 att	 sneddriva	

konkurrensförhållanden	 och	 motverkar	 ett	 fritt	 handelsutbyte,	 den	 rubbar	

förtroendet	för	förvaltning	och	demokratiska	institutioner	och	kan	i	förlängningen	

påverka	 stabiliteten	 i	hela	 samhällen.9	Världsbanken	uppskattar	att	1,5	 trillioner	

(1	 500	 000	 000	 000)	 dollar	 utbetalas	 varje	 år	 i	mutor	 av	 företag	 och	 individer,	

vilket	motsvarar	2	%	av	globala	BNP:n	samt	tio	gånger	mer	än	vad	som	betalas	ut	i	

internationellt	utvecklingsbistånd.	Korruption	anses	av	Världsbanken	vara	ett	av	

de	 största	 hindren	 för	 att	 uppnå	 de	 av	 banken	 uppsatta	 målen	 att	 utrota	 den	

extrema	fattigdomen	innan	2030	och	öka	välståndet	för	de	fattigaste	40	procenten	

i	utvecklingsländer.10		

	 Sverige	 rankas	 kontinuerligt	 bland	 världens	minst	 korrupta	 länder11,	 men	

när	handel	i	allt	större	utsträckning	sker	på	en	global	marknad	blir	det	tydligt	att	

korruption	är	en	gränsöverskridande	företeelse,	vars	negativa	konsekvenser	kan	

påverka	alla	samhällen	och	ekonomier.12	De	senaste	åren	har	en	rad	olika	svenska	

korruptionsskandaler	uppmärksammats	i	media,	vilket	belyser	att	en	ren	offentlig	

sektor	 på	 hemmaplan	 inte	 alltid	 förhindrar	 att	 landets	 företag	 betalar	 mutor	

utomlands.13	Ericsson	 ska	 ha	 varit	 inblandad	 i	 flera	 mutskandaler,	 bl.a.	 i	 Costa	

Rica	 där	 presidenten	 ska	 ha	 erhållit	 2,5	 miljoner	 kronor	 av	 bolaget	 i	 slutet	 av	

1990-talet	och	 i	Grekland,	där	den	grekiska	regeringens	chef	 för	vapeninköp	ska	

ha	erhållit	107	miljoner	kronor	enligt	rapporterade	uppgifter.14	Saab	har	medgivit	

																																																								
6	Transparency	International,	How	do	you	define	corruption?	,	www.transparency.org/what-is-
corruption#define	
7	Denna	definition	framkommer	i	bl.a.	Holmquist,	Rolf,	Brotten	i	näringsverksamhet,	Wolters	
Kluwer	Sverige	AB	2017,	s.	201.		
8	Grafström,	s.	62.	
9	Prop.	2006/07:74,	s.	4.	
10	The	World	Bank,	Combating	Corruption,	26/9	2017,	
www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption	
11	Se	Transparency	International,	Corruption	Perceptions	Index	2016,	
www.transparency.org/cpi,	där	Sverige	är	rankad	som	fjärde	minst	korrupta	land	i	världen	(av	
totalt	176	länder).		
12	Prop.	2006/07:74,	s.	4.	
13	Se	t.ex.	Andrén	Meiton,	Louise,	Ny	lista:	Korruption	finns	även	i	svenska	bolag,	SvD	Näringsliv	
27/1	2016,	www.svd.se/ny-lista-korruption-finns-aven-i-svenska-bolag.		
14	Se	t.ex.	Öhman,	Daniel,	Ericsson	misstänks	ha	mutat	Costa	Ricas	expresident,	Sveriges	Radio,	
23/11	2016,	sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6570020	och	Mölne,	
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att	 dess	 dotterbolag	 Sanip	 betalat	 24	 miljoner	 kronor	 till	 Sydafrikas	

försvarsministers	 rådgivare	 i	 slutet	 på	 1990-talet	 och	 bolaget	 har	 anklagats	 för	

inblandning	 i	 en	 brasiliansk	 korruptionsaffär.15	Även	 Scania	 har	 dragits	 in	 i	 en	

korruptionshärva	i	Brasilien16,	och	den	svenskägda	telekomjätten	Millicom	utreds	

av	amerikanska	myndigheter	för	misstänkta	mutbrott	i	Guatemala.17	I	september	

2017	 lämnade	 åklagare	 vid	Riksenheten	mot	 korruption	 in	 åtal	mot	 tre	 tidigare	

Teliachefer	för	mutbrott	i	Uzbekistan	samt	en	talan	om	förverkande	mot	bolaget.	

Telia	har	för	amerikanska	myndigheter,	som	också	utrett	saken,	erkänt	att	bolaget	

utbetalat	 mutor	 på	 omkring	 2,6	 miljarder	 kronor	 i	 samband	 med	 bolagets	

etablering	i	Uzbekistan	under	åren	2007-2010.18		

	 Fram	 till	 2012	 kunde	 åtal	 för	 mutbrott	 endast	 ske	 vid	 uppsåt.	

Företagsledningen	behövde	 således	 ha	haft	 uppsåt	 att	 begå	brottet,	 eller	 uppsåt	

att	med	råd	och	dåd	främja	brottet,	för	att	hållas	ansvarig.	I	och	med	en	reform	av	

mutbrottslagstiftningen	 infördes	 emellertid	 ett	 oaktsamhetsbrott,	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott.	Detta	möjliggör	för	åklagare	att,	vid	bevisat	mutbrott	i	ett	

företag,	 åtala	 personer	 ur	 företagets	 ledning	 för	 att	 inte	 ha	 vidtagit	 nödvändiga	

åtgärder	för	att	 förbygga	korruption	vid	överlämnande	av	medel	till	dotterbolag,	

agent	 eller	 annan	 samarbetspartner.19	Liknande	 straffrättslig	 reglering	 återfinns	

även	i	andra	länder.20	Syftet	är	inte	att	öka	antalet	åtal	utan	snarare	motivera	ett	

bolags	 ledning	att	 göra	 sitt	 yttersta	 för	att	 förebygga	och	motverka	att	mutbrott	

begås	 i	 den	 egna	 verksamheten.21 	Som	 Grafström	 poängterar,	 är	 ledningens	

engagemang	i	frågan	och	en	nolltolerans	mot	korruption	vitala	delar	i	arbetet	mot	

korruption.22		

																																																																																																																																																										
Viktor,	Ericsson	misstänks	för	mutor	i	Grekland,	Dagens	Industri	20/6	2016,	
www.di.se/artiklar/2016/6/20/ericsson-misstanks-for-mutor-i-grekland.	
15	Se	t.ex.	Höglund,	Carl-Magnus,	Saab	medger	att	hemliga	arvoden	betalats	i	Sydafrika,	Svenska	
Freds	2011,	www.svenskafreds.se/pax/saab-medger-att-hemliga-arvoden-betalats-i-
sydafrika.		
16	Se	t.ex.	Grönlund,	Erik,	Scania	i	misstänkt	brasiliansk	korruptionshärva,	Sveriges	Television	
7/7	2016,	www.svt.se/nyheter/utrikes/scania-misstanks-i-brasiliansk-korruptionsharva.		
17	Se	t.ex.	Rex,	Martin,	Misstänkt	muthärva	i	Millicom,	Dagens	Industri	22/10	2015,	
www.di.se/di/artiklar/2015/10/23/misstankt-mutharva-i-millicom.	
18	Se	t.ex.	Westin,	Adam,	Tidigare	Teliachefer	åtalas	för	mutbrott	I	Uzbekistan,	Aftonbladet	22/9	
2017,	www.aftonbladet.se/nyheter/a/roQMe/tidigare-teliachefer-atalas-for-mutbrott-i-
uzbekistan.	Mer	om	detta	i	avsnitt	4.2.3	samt	kapitel	5.			
19	SOU	2010:38,	s.	17	f.	Bestämmelsen	torde	aktualiseras	främst	vid	affärer	utomlands,	se	
vidare	i	avsnitt	2.3.		
20	Se	avsnitt	4.2.3.		
21	Clarke,	Kenneth,	The	Bribery	Act	2010	–	Guidance,	Ministry	of	Justice	(U.K.)	2011,	s.	8.					
22	Grafström,	s.	62.		
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	 Det	 är	 styrelsen	 och	 den	 verkställande	 direktören	 som	bär	 huvudansvaret	

för	vilken	verksamhet	företaget	bedriver	och	de	risker	som	följer	med	den	valda	

verksamheten	 samt	 även	 hur	 riskerna	 kontrolleras	 och	 hanteras.	 I	 ansvaret	 för	

det	 generella	 regelefterlevnadsarbetet	 inom	 företaget	 ingår	 att	 riskerna	

identifieras,	 mäts,	 värderas	 och	 följs	 upp.	 Informationssystem	 och	

rapporteringsrutiner	 ska	 säkerställa	 att	 ledningen	 och	 styrelsen	 alltid	 har	 en	

korrekt	 uppfattning	 om	 riskbilden.23	Om	mutbrott	 begås	 i	 verksamheten	 kan	 så	

uppstå	 frågan	 om	 företagsledningen	 genom	 oaktsamhet	 orsakat	 brottsligheten	

och	därmed	bär	ett	 straffrättsligt	 ansvar	 för	den.	 Sådan	 straffrättsligt	 ansvar	 för	

oaktsamhet	 vid	 mutbrott	 kan,	 som	 sagt,	 ha	 en	 preventiv	 verkan	 då	 den	 sätter	

ytterligare	 press	 på	 ett	 bolags	 ledning	 att	 agera	 på	 sådant	 sätt	 att	 korruption	

undviks.24		

	 Ur	ett	bolagsrättsligt	perspektiv	kan	 risken	att	bära	ett	 skadeståndsansvar	

utgöra	 incitament	 för	 styrelseledamöter	 att	 följa	 de	 regler	 som	 finns	 att	 iaktta	 i	

utövandet	 av	 sina	 uppdrag. 25 	Aktiebolagslagens	 skadeståndsreglering	 medför	

möjligheten	att	hålla	styrelseledamöter	ansvariga	för	skada	som	skett	pga.	dennes	

oaktsamhet	och	har	som	syfte	både	att	tillse	regelefterlevnad	och	att	kompensera	

bolaget,	som	lidit	skada	när	reglerna	inte	följts.26		Det	är	således	möjligt	att	även	

ett	 skadeståndsansvar	 aktualiseras	 när	 mutbrott	 begåtts.	 Hur	

skadeståndsregleringen	 förhåller	 sig	 till	mutbrott	 som	 skett	 inom	 ramen	 för	 ett	

bolags	verksamhet	är	dock	inte	klarlagt	 i	den	juridiska	litteraturen	och	har	ännu	

inte	 prövats	 i	 domstol.	 Frågan	 uppstår	 således:	 kan	 en	 styrelseledamot	 hållas	

skadeståndsrättsligt	 ansvarig	 för	 eventuell	 oaktsamhet	 vid	 bevisat	 mutbrott	 i	

bolagets	verksamhet?	

1.2	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 undersöka	 och	 analysera	 möjligheten	 att	 via	

aktiebolagslagens	 (ABL)	 skadeståndsbestämmelse	 i	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 hålla	

styrelseledamöter	ansvariga	för	oaktsamhet	vid	bevisat	mutbrott	i	verksamheten.	

Bestämmelsen	 tar	 sikte	 på	 det	 s.k.	 interna	 skadeståndet	 som	 omfattar	

																																																								
23	Grafström,	s.	69	f.	Se	även	avsnitt	3.1.		
24	Se	avsnitt	2.3.1.	
25	Se	avsnitt	3.2.		
26	Svernlöv,	Carl,	Styrelse-	och	VD-ansvar	i	aktiebolaget:	en	introduktion,	Norstedts	Juridik	AB	
2012,	s.	37.	
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skadeståndsskyldigheten	 för	 styrelseledamöter	 gentemot	 bolaget.	 Uppsatsen	

kommer	söka	svar	på	dessa	frågor:	

	

! Hur	 ser	 den	 straffrättsliga	 regleringen	 kring	 vårdslös	 finansiering	 av	

mutbrott	ut?	

! Vilka	är	förutsättningarna	för	att	skadestånd	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL	ska	

utgå?	

! Uppfylls	 skadeståndsförutsättningarna	 vid	 bevisat	 mutbrott	 när	

styrelseledamot	döms	till	straffrättsligt	ansvar	för	vårdslös	finansiering	av	

mutbrott?		

! Uppfylls	 skadeståndsförutsättningarna	 vid	 bevisat	 mutbrott	 när	

styrelseledamot	ej	döms	till	straffrättsligt	ansvar	för	vårdslös	finansiering	

av	mutbrott?		

! Kan	det	som	framkommer	av	ovan	frågeställningar	tillämpas	på	fallet	med	

Telia	och	Uzbekistan?		

	

Genom	 att	 besvara	 dessa	 frågor	 ska	 det	 klargöras	 i	 vilken	 utsträckning	 en	

styrelseledamot	kan	bli	 skadeståndsrättsligt	ansvarig	 för	mutbrott	 som	begåtts	 i	

bolagets	verksamhet	men	som	denne	uppsåtligen	inte	varit	delaktig	i.	Eftersom	en	

skadeståndsrättslig	 bedömning	 i	mångt	 och	mycket	 grundar	 sig	 på	 faktiska	 och	

rättsliga	 omständigheter	 i	 det	 enskilda	 fallet,	 syftar	 användandet	 av	 Telia	 som	

fallstudie	 till	 att	 öka	 förståelsen	 för	 hur	 oaktsamhet	 i	 sammanhanget	 potentiellt	

kan	 se	 ut	 och	 på	 vilket	 sätt,	 om	 något,	 det	 kan	 föranleda	 skadeståndsansvar.		

Fallstudien	blir	även	ett	sätt	att	knyta	ihop	uppsatsen	på.	

1.3	Avgränsningar	

Både	skadeståndsansvar	enligt	ABL	och	mutbrott	som	straffrättslig	företeelse	

är	breda	områden	som	går	att	gå	djupt	in	på	detalj	kring.	Detta	kommer	dock	

inte	 göras	 i	 denna	 uppsats.	 Det	 aktiebolagsrättsliga	 skadeståndsansvaret	

kommer	 visserligen	 att	 behandlas	 så	 heltäckande	 som	 möjligt,	 men	 de	

aspekter	som	inte	är	relevanta	 för	en	analys	kring	styrelseledamöters	ansvar	

för	oaktsamhet	vid	mutbrott	kommer	på	sin	höjd	nämnas	översiktligt,	så	som	

processförutsättningarna,	 ansvarsfrihet	 och	 ansvarsförsäkringar.	 Av	 samma	
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anledning	kommer	även	aktiebolagets	organisation	endast	i	korthet	redogöras	

för.			

	 För	 förståelsen	 av	mutbrott	 är	 det	 exempelvis	 av	 vikt	 att	 klargöra	 vad	

som	 är	 att	 anses	 som	 otillbörlig	 förmån	 i	 straffrättslig	 mening	 eller	 vilken	

ställning	 mottagaren	 måste	 ha	 för	 att	 den	 otillbörliga	 förmånen	 ska	 utgöra	

muta.	 Dessa	 frågor	 är	 intressanta	 på	många	 sätt	men	 blir	 inte	 aktuella	 i	 det	

följande	 då	 fokus	 kommer	 ligga	 på	 oaktsamheten	 snarare	 än	 det	 uppsåtliga	

mutbrottet.	Även	detta	kommer	således	endast	behandlas	översiktligt.		

	 	Försök	 att	 identifiera	 ansvarsgrundande	 skador	 kommer	 att	 företas	

utifrån	de	rättsföljder	som	mutbrott	kan	orsaka.	Detta	får	dock	inte	ses	som	en	

uttömmande	 förteckning	över	 rättsföljder	och	eventuella	 skador	av	mutbrott	

på	 ett	 bolag,	 utan	 endast	 ett	 urval	 då	 det	 inte	 skulle	 vara	 möjligt	 att	 inom	

ramen	för	denna	uppsats	lista	alla	potentiella	rättsföljder.	Detta	urval	görs	på	

basis	 av	 förmodad	 frekvens	 (dvs.	 hur	 vanligt	 det	 kan	 tänkas	 att	 rättsföljden	

blir	 aktuell),	 aktualitet	 och	 relevans.	 Exempelvis	 anges	 det	 i	 förarbetena	 att	

näringsförbud	kan	meddelas	vid	begånget	mutbrott27,	men	då	sådan	sanktion	

riktar	 sig	mot	 enskild	näringsidkare	 som	gjort	 sig	 skyldig	 till	 brottslighet,	 är	

den	inte	relevant	för	denna	uppsats.		

1.4	Metod	och	materialval	

1.4.1	Metod	

I	denna	uppsats	kommer	i	första	hand	en	rättsdogmatisk	metod	att	användas.	

Metoden	syftar	till	tolkning	och	systematisering	av	gällande	rätt,	och	omfattar	

förmågan	 att	 behärska	 rättskälleläran,	 den	 juridiska	 argumentationen,	

begreppsbildningen	 och	 systematiken.28	Utgångspunkten	 är	 att	 använda	 de	

allmänt	 accepterade	 rättskällorna,	dvs.	 lagstiftning,	 rättspraxis,	 lagförarbeten	

och	 den	 juridiska	 doktrinen,	 i	 nämnd	 hierarkisk	 ordning,	 för	 att	 nå	 fram	 till	

svaret.29	Denna	 metod	 lämpar	 sig	 särskilt	 för	 att	 söka	 svar	 på	 uppsatsens	

första	två	frågeställningar,	då	avsikten	med	dessa	är	just	att	fastställa	gällande	

																																																								
27	SOU	2010:38,	s.	89.	
28	Sandgren,	Claes,	Om	empiri	och	rättsvetenskap	-	Del	I,	i	Juridisk	tidskrift	1995/96,	s.	727.	
29	Kleineman,	Jan	i	Korling,	Fredric	&	Zamboni,	Mauro	(red),	Juridisk	metodlära,	
Studentlitteratur	2015,	s.	21.	
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rätt	 för	 att	 senare	 analysera	 vad	 denna	 rätt	 säger	 om	 styrelseledamöters	

skadeståndsansvar	för	oaktsamhet	vid	mutbrott.		

	 Den	 rättsdogmatiska	 metoden	 har	 dock	 varit	 föremål	 för	 kritik,	

framförallt	för	att	den	endast	intresserar	sig	för	normerna,	och	inte	för	hur	de	

tillämpas,	 t.ex.	 hos	 underrätterna.30	Därför	 är	 den	 till	 synes	 inte	 helt	 lämplig	

för	denna	uppsats	huvudsyfte,	 dvs.	 frågeställning	 tre	och	 fyra.	Det	 kommer	 i	

denna	 del	 finnas	 ett	 fokus	 på	 den	 praktiska	 tillämpningen,	 i	 hypotetiska	

resonemang,	av	gällande	rätt	 för	att	 lyfta	analysen	och	hitta	 svar	på	nämnda	

frågor.	För	att	lösa	en	situation	som	denna	föreslår	Kleineman	att	man	istället	

för	rättsdogmatik	använder	sig	av	uttrycket	rättsanalytisk	metod,	då	det	bättre	

beskriver	den	analys	av	rättsregler	som	många	 inom	rättsvetenskapen	ägnar	

sig	 åt.	 Här	 ges	 förmågan	 att	 analysera	 rättens	 olika	 dimensioner	 större	

utrymme.31	Sandgren	 synes	 behandla	 den	 rättsanalytiska	 metoden	 som	 en	

metod	separat	från	den	rättsdogmatiska.	Medan	den	rättsdogmatiska	metoden	

binder	författaren	till	ett	 fåtal	auktoritativa	källor,	 tillåter	den	rättsanalytiska	

metoden	 i	 princip	 alla	 former	 av	 material	 då	 dess	 uppgift	 är	 att	 "analysera	

rätten".	 Argumentationen	 är	 friare,	 och	 i	 det	 rättsanalytiska	 arbetet	 kan	

visserligen	ett	fastställande	av	gällande	rätt	ingå,	men	studien	fortsätter	utöver	

det.	 Användandet	 av	material	 som	 inte	 skapar	 gällande	 rätt,	 såsom	utländsk	

rätt,	 näringslivsnormer,	 skiljedomsavgöranden,	 förundersökningar	 m.m.,	

syftar	därmed	till	att	åstadkomma	en	mångfacetterad	analys.32		

	 Den	 rättsanalytiska	 metoden	 kommer	 således	 att	 användas	 för	 att	

genomföra	den	analys	som	är	själva	syftet	med	uppsatsen.	Metoden	kommer	

att	 tillåta	 att	 gällande	 rätt	 kring	 aktiebolagsrättsligt	 skadeståndsansvar	

analyseras	 utifrån	 den	 givna	 situation,	 dvs.	 att	 mutbrott	 begåtts	 i	

verksamheten,	 för	 att	 få	 svar	 på	 de	 ställda	 frågorna.	 Som	 ovan	 nämnts,	

kommer	 uppsatsen	 även	 innehålla	 en	 fallstudie	 av	 Telias	 verksamhet	 i	

Uzbekistan.	Denna	del	blir	en	komponent	i	den	rättsanalytiska	framställningen	

och	syftar	till	att	öka	förståelsen	för	rätten.	

																																																								
30	Kleineman,	s.	24.		
31	Kleineman,	s.	24.		
32	Sandgren,	Claes,	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare	-	Ämne,	material,	metod	och	
argumentation,	Norstedts	juridik	2015,	s.	45	f.		
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1.4.2	Materialval	

För	 kapitel	 två	 och	 tre,	 kommer,	 med	 utgångspunkt	 i	 lagstiftningen,	

övervägande	förarbeten	och	doktrin	att	användas.	Praxis	är	betydelsefullt	 för	

förståelsen	 av	 vissa	 aspekter	 kring	 mutbrottslagstiftningen,	 men	 dessa	

aspekter	 är	 inte	 av	 relevans	 för	 den	 här	 uppsatsens	 syfte	 och	 praxis	 på	

området	 kommer	 därför	 inte	 vara	 av	 särskilt	 stort	 värde.	 För	 förståelsen	 av	

mutbrottsbestämmelserna	 och	 särskilt	 bestämmelsen	 om	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott	spelar	i	första	hand	förarbetena	en	viktig	roll,	främst	

SOU:n	 och	 propositionen	 inför	 mutbrottsreformen	 2012.	 Vad	 gäller	 doktrin	

behandlas	mutbrottslagstiftningen	främst	i	Thorsten	Cars	och	Rolf	Holmquists	

verk,	vilka	kommer	nyttjats	till	stor	del.		

	 Inom	 i	 den	 aktiebolagsrättsliga	 skadeståndsrätten	 finns	 några	 centrala	

auktoriteter,	 bl.a.	 Rolf	 Dotevall,	 Daniel	 Stattin,	 Carl	 Svernlöv	 samt	 även	 Lars	

Erik	Taxell.	Deras	verk	kommer	 ligga	 till	grund	 för	 fastställandet	av	gällande	

rätt	 i	 detta	 hänseende.	 Detta	 kommer	 i	 stor	 utsträckning	 kompletteras	med	

förarbeten.	 Praxis	 synes	 spela	 en	 underordnad	 roll	 för	 förståelsen	 av	

aktiebolagslagens	skadeståndsreglering,	och	kommer	därför	även	 i	denna	del	

vara	av	mindre	betydelse.		

	 Uppsatsen	 kommer	 även	 att	 behandla	 brittisk	 och	 amerikansk	

mutbrottslagstiftning.	 Det	 blir	 av	 naturliga	 skäl	 svårare	 med	 hantering	 och	

värdering	av	utländska	källor	då	dessa	 inte	alltid	uppfattas	som	 lika	bekanta	

och	tillgängliga	som	de	svenska.	Material	till	denna	del	kommer	därför	främst	

att	 hämtas	 från	 de	 myndigheter	 som	 tillämpar	 eller	 fastställer	 respektive	

mutbrottslagstiftning,	 så	 som	 det	 amerikanska	 och	 brittiska	

justitiedepartementet,	 samt	 organisationer	 som	åtnjuter	 hög	 trovärdighet	 på	

området,	så	som	Transparency	International.		

	 Vid	undersökning	av	rättsföljder	och	potentiella	skador	som	kan	drabba	

bolaget	 till	 följd	 av	 mutbrott,	 kommer	 diverse	 underrättsavgöranden	 att	

användas.	 Som	angetts	 i	metodavsnittet	 används	detta	material	 för	att	utöka	

den	juridiska	analysen	snarare	än	att	 fastställa	gällande	rätt.	Urvalet	av	detta	

material	kommer	göras	på	basis	av	relevans	för	sakfrågan.			

	 	För	 fallstudien	 av	 Telia	 kommer	 främst	 en	 rapport	 utställd	 av	

advokatbyrån	Mannheimer	Swartling	om	bolagets	 förehavanden	 i	Uzbekistan	
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att	 användas	 som	 informationskälla.	 Även	 ekonomijournalisten	 Patricia	

Hedelius	bok	på	ämnet	kommer	att	nyttjas.	Dessa	kommer	att	användas	för	att	

kartlägga	 Telias	 styrelses	 agerande,	 som	 ett	 element	 i	 det	 rättsanalytiska	

tillvägagångssättet.	Denna	kartläggning	kommer	sedermera	ligga	till	grund	en	

praktisk	analys	av	styrelsearbetet.		

	 Som	redan	torde	ha	märkts,	kommer	en	rad	internetkällor	att	användas,	

inte	 minst	 artiklar	 från	 dagspressen.	 Eftersom	 uppsatsen	 har	 en	 botten	 i	

korruption	som	samhällsfenomen,	kommer	dessa	 internetkällor	att	användas	

främst	 för	 att	 återge	 den	mediala	 rapporteringen	 och	 på	 så	 sätt	 söka	 spegla	

samhället.		

1.5	Disposition	

Uppsatsen	kommer	att	disponeras	utifrån	ordningen	på	frågeställningarna.	Första	

kapitlet	 kommer	 att	 behandla	 svensk	 mutbrottslagstiftning	 generellt	 samt	

redogöra	för	bestämmelsen	om	vårdslös	 finansiering	av	mutbrott,	 inklusive	dess	

bakgrund	 och	 syften.	 I	 andra	 kapitlet	 kommer	 det	 interna	 skadeståndsansvaret	

enligt	 aktiebolagslagen	 att	 undersökas	 för	 att	 fastställa	 vad	 som	 gäller	 för	 att	

skadeståndsansvar	ska	anses	föreligga.	Här	kommer	de	fyra	rekvisiten	i)	skada,	ii)	

uppdrag,	iii)	culpa	och	iv)	adekvat	kausalitet	att	undersökas.	Det	fjärde	kapitlet	är	

uppsatsens	kärna	och	det	är	här	som	merparten	av	analysen	kommer	att	företas.	

Utifrån	vad	som	framkommit	i	kapitel	två	och	tre	kommer	ovan	nämnda	rekvisit	

för	 skadeståndsansvar	 att	 analyseras	 i	 förhållande	 till	 oaktsamhet	 vid	mutbrott.	

Bland	annat	kommer	här	att	redogöras	för	potentiella	rättsföljder	av	mutbrott	och	

i	 vilken	 utsträckning	 dessa	 kan	 anses	 utgöra	 skadeståndsgrundande	 skada.	

Kapitel	 fem	 kommer	 att	 bestå	 av	 fallstudien	 av	 Telia	 i	 Uzbekistan.	Här	 kommer	

analysen	i	kapitel	fyra	få	en	mer	praktisk	dimension	och	det	kommer	tydliggöras	

hur	oaktsamhet	vid	mutbrott	kan	se	ut	i	det	verkliga	styrelsearbetet	samt	i	vilken	

utsträckning	 skadeståndsförutsättningarna,	 i	 ett	 enskilt	 fall,	 kan	 anses	 vara	

uppfyllda.	Därefter	kommer	avslutande	kommentarer	att	ges.		
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2.	Allmänt	om	mutbrott	i	svensk	

straffrätt	och	särskilt	om	

oaktsamhet	

"Vi är väldigt obenägna i Sverige att prata om 
korruption"33 

 
Olle Lundin 

professor i förvaltningsrätt vid  
Uppsala universitet	

	

2.1	Historisk	bakgrund	

Mutbrott	 är	 ingen	 ny	 företeelse.	 Förbud	 för	 vissa	 personer	 med	 rättskipande	

uppgifter	att	ta	emot	mutor	förekom	redan	på	medeltiden.	1734	års	lag	föreskrev	

förbud	 för	 domare	 och	 landshövdingar	 att	 ta	 emot	mutor,	 och	 1864	 utsträcktes	

ansvaret	 till	 att	 även	 gälla	 statliga	 ämbetsmän.	 Givande	 av	 muta,	 som	 kom	 att	

benämnas	 bestickning,	 kriminaliserades	 1919.	 På	 70-talet	 utvidgades	

bestämmelserna	 ytterligare	 och	 mutansvaret	 gällde	 i	 princip	 alla	 arbets-	 och	

uppdragstagare	 i	 både	 statlig	 och	 privat	 sektor.	 Bestämmelsen	 om	 bestickning	

återfanns	 i	 17	 kap.	 brottsbalken	 (BrB)	 medan	 mutbrott,	 dvs.	 tagande	 av	 muta,	

återfanns	i	20	kap.	2	§	BrB.34	Lagstiftningen	från	70-talet	förblev	gällande	fram	till	

den	reform	som	ägde	rum	2012.	Den	nya	lagstiftningen	om	mutbrott	trädde	i	kraft	

den	1	juni	2012	och	hade	som	syfte	att	vara	tydligare	och	mer	ändamålsenlig	än	

den	tidigare,	inte	minst	då	den	tidigare	lagstiftningen	varit	föremål	för	omfattande	

kritik	och	ansetts	vara	otydlig,	oförutsägbar	och	svårtolkad.35		

	 Den	mest	markanta	förändringen	skedde	genom	att	samla	bestämmelserna	

om	mutbrott	i	ett	och	samma	kapitel.	Det	tidigare	splittrade	regelverket	gjorde	det	

svårt	att	överblicka	bestämmelserna,	vilket	ansågs	vålla	 tillämpningssvårigheter.	

Att	samla	bestämmelserna	och	tydliggöra	hur	de	förhåller	sig	till	varandra,	skulle	

																																																								
33	Kågström,	Agnes,	Korruptionen	i	Sverige:	"Ingen	sjukdomsinsikt",	Svenska	Dagbladet,	23/1	
2017,	www.svd.se/sveriges-korruptionsregler-avsaknad-av-sjukdomsinsikt.	
34	Törnvall,	s.	23	och	Cars,	Thorsten,	Mutbrott	och	korruptiv	marknadsföring,	Norstedts	Juridik	
AB	2012,	s.	21.	
35	Berggren,	Bengt-Olof	&	Lindhe,	Torbjörn,	Risk	för	mutor	–	Gränsdragning	i	gråzonen,	
Norstedts	Juridik	AB	2014,	s.	44.		
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även	ge	större	eftertryck	åt	förbudet	att	ge	och	ta	mutor	och	på	så	sätt	stärka	det	

allmänna	rättsmedvetandet,	ansågs	det.36	Det	bestämdes	att	bestämmelserna	om	

mutbrott	 skulle	 samlas	 i	 brottsbalkens	 10	 kap.	 (”Om	 förskingring	 och	 annan	

trolöshet”)	mot	bakgrund	av	att	bestämmelserna	i	detta	kapitel	i	de	flesta	fall	har	

som	 gemensamt	 att	 gärningen	 innefattar	 brott	mot	 en	 förväntad	 lojalitet.	 Detta	

ansågs	 i	 viss	 mån	 även	 gälla	 mutbrottsligheten. 37 	I	 och	 med	 reformen	 av	

mutbrottslagstiftningen	 infördes	 sålunda	 tagande	 av	muta	 enligt	 10	 kap.	 5	 a	 §,	

givande	av	muta	enligt	10	kap.	5	b	§	och	grovt	tagande	eller	givande	av	muta	enligt	

10	kap.	5	c	§.	Två	nya	brott	infördes	genom	reformen;	handel	med	inflytande	enligt	

10	kap.	5	d	§	samt	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	enligt	10	kap.	5	e	§.	

2.2	De	olika	mutbrotten	

Tagande	 av	 muta	 och	 givande	 av	 muta	 är	 varandras	 avspeglingar.	 Tagande	 av	

muta	 innebär	 att	 person	 som	 är	 arbetstagare	 eller	 utövar	 uppdrag	 tar	 emot,	

godtar	 ett	 löfte	 om	 eller	 begär	 en	 otillbörlig	 förmån	 för	 utövningen	 av	

anställningen	 eller	 uppdraget,	 och	 kan	 därmed	 dömas	 till	 böter	 eller	 fängelse	 i	

högst	 två	 år.	 Till	 skillnad	 från	 den	 tidigare	 regleringen	 av	 bestickning,	 avser	

bestämmelsen	 om	 tagande	 av	muta	 även	 deltagare	 eller	 funktionär	 i	 en	 tävling	

som	är	 föremål	 för	 allmänt	 anordnad	 vadhållning.38	Mottagaren	behöver	 inte	 ha	

behörighet	att	 fatta	beslut	 i	sak	utan	dennes	 inflytande	kan	vara	av	mer	 indirekt	

natur.	 Exempelvis	 kan	 det	 vara	 tillräckligt	 att	 han	 eller	 hon	 har	 möjlighet	 att	

inverka	 på	 turordningen	 i	 vilken	 ärendena	 på	 hans	 eller	 hennes	 arbetsplats	

behandlas.39	

	 Förmånen	är	oftast	pengar,	men	kan	utgöras	av	kapitalvaror,	alkoholhaltiga	

drycker,	presentartiklar,	måltider,	utförande	av	arbete,	köp	av	varor	och	tjänster	

till	 underpris,	 anställning,	 goda	 vitsord	 i	 samband	 med	 anställning	 m.m.	 40	

Otillbörligheten	 i	 sammanhanget	 avgörs	 genom	 en	 helhetsbedömning	 av	

transaktionen	 och	 innebär,	 i	 korthet,	 att	 transaktionen	 objektivt	 sett	 har	

förutsättningarna	 att	 påverka	 utförandet	 av	 vissa	 uppgifter	 eller	 uppfattas	 som	

belöning	 för	 hur	 uppgifterna	 har	 utförts.	 Det	 finns	 dock	 inget	 krav	 på	 någon	

																																																								
36	SOU	2010:38,	s.	147.		
37	Prop.	2011/12:79,	s.	22	f.	
38	Cars,	s.	27.		
39	Cars,	s.	69	f.		
40	SOU	2010:38,	s.	158.	
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faktisk	påverkan.41	I	bedömningen	tas	hänsyn	till	syftet	med	förmånen,	förmånens	

ekonomiska	 värde	 och	 karaktär	 samt	 omständigheterna	 kring	 lämnandet	 av	

förmånen.	 Gränsdragning	 görs	 mot	 bl.a.	 förmåner	 som	 är	 socialt	 eller	

verksamhetsmässigt	berättigade.42		

	 På	 motsvarande	 sätt	 kan	 den	 som	 lämnar,	 utlovar	 eller	 erbjuder	 sådan	

otillbörlig	 förmån	 till	 person	 som	 är	 arbetstagare	 eller	 utövar	 uppdrag	 för	

utövningen	av	anställningen	eller	uppdraget,	dömas	till	böter	eller	fängelse	i	högst	

två	år	för	givande	av	muta.	Både	tagande	och	givande	av	muta	kan	bedömas	som	

grovt	enligt	10	kap.	5	c	§	BrB.	Vid	sådan	bedömning	beaktas	främst	om	gärningen	

innefattat	 missbruk	 av	 eller	 angrepp	 på	 särskilt	 ansvarsfull	 ställning,	 om	

förmånen	varit	av	betydande	värde,	om	gärningen	har	ingått	i	en	brottslighet	som	

utövats	systematiskt	eller	i	större	omfattning	eller	om	gärningen	annars	har	varit	

av	särskilt	farlig	art.43 

	 I	 och	 med	 reformen	 2012	 infördes	 som	 sagt	 ett	 förbud	 mot	 handel	 med	

inflytande.	 Bestämmelsen	 har	 sin	 bakgrund	 i	 Europarådets	 straffrättsliga	

konvention	om	korruption	och	innebär	att	den	som	antingen	tar	emot,	godtar	ett	

löfte	 om	 eller	 begär	 en	 otillbörlig	 förmån	 eller	 lämnar,	 utlovar	 eller	 erbjuder	

någon	 en	 otillbörlig	 förmån	 för	 att	 påverka	 annans	 beslut	 eller	 åtgärd	 vid	

myndighetsutövning	 eller	 offentlig	 upphandling,	 döms	 till	 böter	 eller	 fängelse	 i	

högst	två	år.44	Det	straffbara	området	överlappar	till	viss	del	tagande	och	givande	

av	 muta,	 och	 bestämmelsen	 är	 uttryckligen	 subsidiär	 i	 förhållande	 till	 dessa	

brottstyper.	Holmquist	framhäver	viss	skepsis	mot	denna	bestämmelse	då	det	är	

oklart	när	den	kan	komma	att	aktualiseras.45	I	 förarbetena	anges	att	straffansvar	

för	handel	med	inflytande	kan	uppkomma	när	någon	som	är	närstående	till	eller	

annars	 utanför	 tjänsten	 bekant	 med	 en	 beslutsfattare	 tar	 emot	 en	 otillbörlig	

förmån	för	att	påverka	dennes	beslut.46	Holmquist	menar	dock	att	ett	sådant	 fall	

torde	 omfattas	 av	 reglerna	 om	medverkan	 till	 brottet	 givande	 av	 muta,	 och	 då	

handel	med	inflytande	är	en	sekundärbestämmelse	blir	den	således	inte	aktuell.47	

																																																								
41	Holmquist,	s.	209.		
42	Prop.	2011/12:79,	s.	44.		
43	Prop.	2011/12:79,	s.	47.	
44	SOU	2010:38,	s.	173.		
45	Holmquist,	s.	230.		
46	Prop.	2011/12:79,	s.	33	f.		
47	Holmquist,	s.	230.	
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	 Utöver	 handel	 med	 inflytande	 infördes	 2012	 bestämmelsen	 om	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott,	som	i	följande	avsnitt	ska	gås	igenom	närmare	i	detalj.		

2.3	Vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

2.3.1	Bestämmelsens	tillkomst	

Sverige	 har	 flera	 konventionsåtaganden	 att	 motverka	 vissa	 former	 av	

internationell	korruption.48	Mutor	i	dessa	hänseenden	ges	i	regel	till	någon	som	är	

anställd	 hos	 en	 annan	 stat	 eller	 en	mellanfolklig	 organisation.	Det	 understryks	 i	

mutbrottsutredningen	att	denna	typ	av	muta	är	att	anses	som	särskilt	allvarlig	då	

dessa	mutor	medför	att	korruptionen	vinner	fäste,	lever	vidare	och	breder	ut	sig	i	

den	myndighet	eller	organisation	som	mottagaren	tillhör,	utöver	att	sätta	den	fria	

konkurrensen	ur	spel.49			

	 I	utredningen	framhålls	att	det	vid	gränsöverskridande	handel	är	vanligt	att	

ett	 företag	 för	 sin	 försäljning	 använder	 sig	 av	 dotterföretag	 eller	 agenter	 och	

andra	 mellanmän	 i	 värdlandet.	 För	 att	 främja	 försäljningen	 av	 företagets	

produkter	eller	tjänster,	förkommer	att	representanten	i	värdlandet	använder	en	

del	 av	 ersättningen	 från	 företaget	 till	 mutor.	 Mot	 bakgrund	 av	 detta	 ville	

utredningen	utforma	en	 straffbestämmelse	 som	gjorde	det	 straffbart	 att	 av	grov	

oaktsamhet	främja	mutor.50	

	 I	 propositionen	 till	 reformen	 framhävs	 främst	 en	 sådan	 bestämmelses	

preventiva	 verkan.	 Det	 är	 inte	 ovanligt	 att	 svenska	 företag	 får	 eller	 behåller	

kunder	på	en	viss	marknad	genom	att	 finansiera	åtgärder	av	egna	dotterföretag	

eller	 mellanmän.	 När	 detta	 sker	 i	 sammanhang	 eller	 miljöer	 där	 korruption	 är	

vanligt	 förekommande,	 föreligger	 en	 beaktansvärd	 risk	 att	 de	 medel	 som	

överlämnats	 av	 moderbolaget	 används	 för	 att	 bekosta	 givande	 av	 otillbörliga	

förmåner.	 I	 den	 tidigare	 lagstiftningen	 kunde	 sådant	 överlämnande	 av	 medel	

föranleda	 brott	 endast	 om	 överlämnaren	 haft	 uppsåt	 att	 utföra	 eller	 främja	

gärningen.	För	att	uppmuntra	framväxten	av	ytterligare	korruptionsförebyggande	

åtgärder	 hos	 företagen,	 ansågs	 det	 dock	 vara	 både	 verksamt	 och	 lagtekniskt	

																																																								
48	Se	OECD:s	konvention	om	bekämpande	av	bestickning	av	utländska	offentliga	tjänstemän	i	
internationella	affärsförbindelser,	Europarådets	straffrättsliga	konvention	om	korruption	
samt	FN:s	konvention	mot	korruption.	
49	SOU	2010:38,	s.	153.	
50	SOU	2010:38,	s.	153	f.	Detta	oavsett	om	mutbrottet	sker	i	Sverige	eller	i	utlandet,	då	ett	
särskiljande	i	denna	bemärkelse	inte	hade	varit	rimligt.	
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möjligt	 att	 kriminalisera	 sådan	 oaktsamhet	 som	 skapat	 förutsättningar	 för	 att	

mutbrott	kommer	till	utförande.51		

	 Den	 nya	 bestämmelsen	 blev	 vårdslös	 finansiering	 av	mutbrott,	 som	 enligt	

brottsbalkens	10	kap.	5	e	§	innebär	att	näringsidkare	som	tillhandahåller	pengar	

eller	 andra	 tillgångar	 åt	 någon	 som	 företräder	 näringsidkaren	 i	 en	 viss	

angelägenhet	och	därigenom	av	grov	oaktsamhet	främjar	givande	av	muta,	grovt	

givande	av	muta	eller	handel	med	inflytande,	kan	dömas	till	böter	eller	fängelse	i	

högst	två	år.		

2.3.2	Bestämmelsens	innebörd	

Bestämmelsen	tar	sikte	på	en	situation	där	ett	företag	i	Sverige	eller	ett	utländskt	

dotterföretag	 i	 en	 svensk	 koncern	 överfört	 pengar	 till	 ett	 dotterbolag	 eller	 en	

agent	 eller	 annan	 mellanman,	 och	 det	 är	 utrett	 att	 denna	 representant	 använt	

pengarna	eller	en	del	därav	till	mutor	som	lämnats	för	att	främja	försäljningen	av	

ett	 koncernföretags	 produkter	 eller	 tjänster.52	I	 sådan	 situation	 kan	 alltså	 den	

svenska	 näringsidkaren	 hållas	 ansvarig	 för	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott,	

förutsatt	att	överlämnandet	av	pengarna	skett	utan	vetskap	om	att	pengarna	helt	

eller	 delvis	 skulle	 användas	 som	 muta.53	Det	 är	 dock	 inte	 en	 förutsättning	 för	

ansvar	 att	 någon	 kunnat	 dömas	 för	 det	 utredda	 mutbrottet	 (dvs.	 givande	

alternativt	grovt	givande	av	muta	eller	handel	med	inflytande).54		

	 Med	näringsidkare	menas,	utöver	själva	näringsidkaren,	den	som	ingår	i	en	

formellt	 avgränsad	 verkställande	 ledning	 hos	 en	 juridisk	 person,	 såsom	

styrelseledamot	 och	 verkställande	 direktör,	 eller	 den	 som	 genom	 delegation	 i	

praktiken	 har	 bestämmanderätt.55	Mottagaren	 ska	 företräda	 näringsidkaren	 i	 en	

viss	 angelägenhet	 och	 vara	 fysisk	 eller	 juridisk	 person.	 Företrädarskapet	 kan	

grunda	sig	på	antingen	avtal	eller	ställning,	och	omfattar	således	även	anställd.56	

	 Finansieringen	ska	ske	av	grov	oaktsamhet	 för	straffbarhet,	vilket	beskrivs	

som	 ett	 påtagligt	 avvikande	 från	 vad	 som	 kan	 anses	 vara	 ett	 normalt	 aktsamt	

beteende. 57 	Det	 ska	 i	 regel	 ses	 som	 grovt	 oaktsamt	 att	 utan	 särskilda	

																																																								
51	Prop.	2011/12:79,	s.	36.	
52	SOU	2010:38,	s.	154.	
53	Cars,	s.	28.	Sker	sådant	överlämnande	med	vetskap	om	att	pengarna	helt	eller	delvis	
kommer	att	användas	som	muta,	aktualiseras	istället	medverkansreglerna	i	23	kap.	4	§	BrB.	
54	Holmquist,	s.	231.	
55	Prop.	2011/12:79,	s.	49.	Se	även	SOU	2016:82,	s.	66	för	definition	av	"näringsidkare".		
56	Prop.	2011/12:79,	s.	49.	
57	Prop.	2011/12:79,	s.	37.		
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försiktighetsåtgärder	överlämna	pengar	 till	 en	 representant	 i	 ett	 land	där	det	är	

vanligt	 med	mutor.	 Skulle	 det	 visa	 sig	 att	 sådan	 representant	 använt	 en	 del	 av	

ersättningen	 från	 företaget	 till	 mutor	 och	 döms	 härför,	 torde	 företagets	

företrädare	ändå	undgå	straff	för	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	om	de	vidtagit	

adekvata	 åtgärder	 för	 att	 förhindra	 och	 förebygga	 sådan	 mutbrottslighet.	 I	

förarbetena	 exemplifieras	 sådana	 åtgärder	 med	 s.k.	 due	 diligence	 i	 form	 av	

undersökningar	 av	 representantens	 bakgrund	 och	 ekonomiska	 ställning.	 Till	

ledning	vid	bedömningen	av	om	grov	oaktsamhet	 föreligger	 finns	Kod	om	gåvor,	

belöningar	 och	 andra	 förmåner	 i	 näringslivet	 (näringslivskoden)	 som	 initialt	

arbetades	fram	inom	ramen	för	mutbrottsutredningen.58		

2.3.3	Näringslivskoden	

Sverige	har	utifrån	 sina	 internationella	 åtaganden	 förbundit	 sig	 att	 aktivt	 arbeta	

för	 att	 förebygga	 korruption	 inom	 den	 privata	 sektorn.	 Det	 var	 mot	 denna	

bakgrund	som	utredaren	 inför	 lagstiftningsreformen	2012	även	 fick	 i	uppgift	att	

ta	fram	förslag	till	en	kod	om	beslutspåverkan	inom	näringslivet.	Detta	skulle	ske	i	

nära	samverkan	med	näringslivets	organisationer	och	andra	berörda.59		

	 Tanken	 med	 den	 föreslagna	 koden	 var	 att	 den	 skulle	 utgöra	 en	 del	 av	

näringslivets	självreglering.	Motiven	var	flera.	Bland	annat	förutsågs	att	en	större	

acceptans	 av	 reglerna	 från	dem	som	berörs	 skulle	uppnås	 genom	självreglering,	

att	 en	 kod	 skulle	 möjliggöra	 att	 ribban	 för	 oacceptabelt	 beteende	 läggs	 på	 en	

högre	nivå	 än	 för	 kriminaliserat	 beteende	 samt	 att	 självregleringen	 skulle	 ge	 en	

större	flexibilitet	än	en	författningsreglering.	Formuleringen	"[e]n	kod	som	skrivs	

i	 samarbete	 med	 dem	 som	 berörs	 behöver	 inte	 kläs	 i	 den	 tvångströja	 som	

lagspråket	många	gånger	utgör"	illustrerar	även	syftet	att	överkomma	lagtextens	

språkliga	 svårigheter	 för	 de	 berörda	 inom	 näringslivet.	 Tillsammans	 med	

branschsystem	 och	 företagskoder	 skulle	 koden	 således	 tjäna	 till	 ledning	 för	

bedömningen	 av	 vad	 som	 kan	 vara	 oacceptabla	 eller	 till	 och	 med	 straffbara	

förmåner	och	handlingar	i	näringslivet.60	

	 Näringslivskoden	 fastställdes	och	 förvaltas	och	utvecklas	 idag	 av	 Institutet	

Mot	Mutor	(IMM).	Kodens	primära	syfte	är	att	komplettera,	fylla	ut	och	förtydliga	

brottsbalkens	 bestämmelser,	 då	 de	 trots	 reformen	 kan	 uppfattas	 som	 allmänt	
																																																								
58	SOU	2010:38,	s.	165	och	Institutet	mot	Mutor,	Kod	om	gåvor,	belöningar	och	andra	förmåner	
i	näringslivet	(näringslivskoden),	2014,	s.	2.		
59	SOU	2010:38,	s.	205	f.	
60	SOU	2010:38,	s.	206	f.	
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hållna	och	svårtolkade.61	Tillämpning	av	koden	gäller	för	alla	företag	i	det	svenska	

näringslivet	 vid	 all	 produktion	 av	 och	 handel	 med	 varor,	 tjänster	 och	 andra	

nyttigheter.	 Endast	 privaträttsliga	 associationer,	 samfälligheter	 och	 enskilda	

näringsidkare	omfattas	av	koden,	vilket	exkluderar	exempelvis	stat,	kommun	och	

landsting	men	innefattar	likväl	statligt	drivna	bolag.62			

	 Näringslivskoden	 tar	 sikte	 på	 alla	 typer	 av	mutbrott.	 Ett	 viktigt	 syfte	med	

koden	 var	dock	 redan	 från	början	 att	motverka	 att	 svenska	 företag	 inte	 främjar	

mutbrott	 utomlands,	 med	 anledning	 av	 de	 skadliga	 verkningarna	 som	 tidigare	

tagits	upp	 i	 denna	uppsats.	Vid	bedömning	av	vårdslös	 finansiering	av	mutbrott	

enligt	10	kap.	5	e	§	BrB	anses	att	 i	den	mån	företag	följt	riktlinjerna	i	koden,	har	

detta	 företag	 inte	 agerat	 oaktsamt	 i	 brottsbalkens	mening.63	Målsättningen	med	

koden	 var	 redan	 från	 början	 att	 etablera	 en	 etisk	 standard	 ”genom	 vilken	

näringslivet	ställer	högre	krav	på	sig	självt	än	vad	den	svenska	mutlagstiftningen	

gör”.	 Detta	 medför	 att	 den	 som	 lämnat	 en	 förmån	 i	 strid	 med	 koden	 inte	

automatiskt	har	gjort	sig	skyldig	till	mutbrott.64	

	 Näringslivskoden	 uppställer	 riktlinjer	 för	 kontroll	 av	 agenter	 och	 andra	

samarbetspartners,	då	 brister	 i	 detta	 kan	 medföra	 stor	 skada	 för	 företaget	 och	

föranleda	 rättsligt	 ansvar	 för	 dess	 företrädare.	 Omständigheter	 såsom	 art	 och	

storlek	 på	 affären,	 korruptionsnivå	 i	 aktuell	 bransch	 och	 geografiskt	 område,	

samarbetspartnerns	 interaktion	 med	 offentliga	 organ	 osv.	 påverkar	 nivån	 på	

kontrollen	 och	 bör	 beaktas	 vid	 riskbedömningen. 65 	Den	 tar	 även	 upp	

förebyggande	åtgärder,	med	 fokus	 på	 företagspolicy	 som	 ska	 innehålla	 åtgärder	

mot	otillåten	påverkan.		Policyn	kan,	enligt	koden,	innehålla	riktlinjer	för	bl.a.	vilka	

förmåner	 som	 företagets	 representanter	 får	 lämna	 till	 anställda	 i	 andra	 företag,	

beloppsgränser	 för	 givande	 respektive	 tagande	 av	 förmåner	 och	 vilka	 förmåner	

som	företagets	anställda	kan	få.	Det	understryks	att	policyns	närmare	innehåll	ska	

anpassas	 efter	 företagets	 egna	 behov,	 där	 den	 centrala	 frågeställningen	 är	 vilka	

risker	det	individuella	företaget	står	inför.66	

																																																								
61	Näringslivskoden,	s.	2.		
62	SOU	2010:38,	s.	210	f.	Se	även	Berggren,	s.	61.		
63	SOU	2010:38,	s.	165,	205	ff.		
64	Näringslivskoden,	s.	2	f.	Även	om	tanken	är	att	företag	som	omfattas	av	näringslivskoden	ska	
följa	dess	riktlinjer,	drabbas	företaget	inte	av	någon	omedelbar	sanktion	om	det	bryter	mot	
koden.	Det	är,	som	redan	påpekats,	först	vid	den	straffrättsliga	bedömningen	av	mutbrott	som	
näringslivskoden	fyller	sitt	främsta	syfte	(SOU	2010:38,	s.	210).	
65	Näringslivskoden,	s.	14.	
66	Näringslivskoden,	s.	16.		
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3.	Styrelseledamöters	

skadeståndsansvar	gentemot	

bolaget	

”1§ En stiftare, styrelseledamot eller verk-
ställande direktör som när han eller hon 
fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta 
skadan.” 

29 kap. 1 § 1 p. ABL 
 

3.1	Allmänt	om	aktiebolagets	organisation		

Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag grundar sig främst i reglerna om aktiebolagets 

organisation67, och innan ABL:s skadeståndsreglering behandlas kan det därför vara 

av värde att kort gå igenom detta organisationsschema. 

 Rättsordningen betraktar aktiebolaget som en juridisk person, en rättslig 

fiktion där den juridiska personen är bäraren av bolagets rättigheter och 

skyldigheter istället för att låta dess delägare eller medlemmar gemensamt ta på sig 

rättigheterna och skyldigheterna. Detta omges av vissa organisatoriska regler, bl.a. 

att det ska finnas bolagsorgan. I svensk aktiebolagsrätt existerar sen en tid tillbaka 

fyra bolagsorgan - bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och 

revisorerna. Det är dock inte bolaget som agerar när exempelvis styrelsen företar en 

rättshandling utan styrelsen har fått kompetens enligt gällande rätt att rättshandla så 

att bundenhet uppkommer för bolaget.68 Bolagsorganen har på så sätt tillskapats i 

gällande rätt för att fylla bestämda funktioner i bolaget.69 

 Bolagsorganen står i hierarkiskt förhållande till varandra, vilket följer direkt 

av ABL men även av allmänna associationsrättsliga principer.70 Bolagsstämman är 

aktiebolagets högsta organ och det är här aktieägarna utövar sin rätt att besluta om 

bolagets verksamhet. Detta framgår av 7 kap. 1 § ABL och innebär att om inte 

																																																								
67	Svernlöv,	s.	29.		
68	Jmf	8	kap.	35	§	ABL,	"Styrelsen	företräder	bolaget	och	tecknar	dess	firma".	
69	Stattin,	Daniel,	Företagsstyrning:	en	studie	av	aktiebolagsrättens	regler	om	ägar-	och	
koncernstyrning,	Uppsala	universitet	2008,	s.	80	ff.		
70	Stattin,	s.	83.		
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annat följer av lag eller bolagsordning, kan stämman avgöra i varje fråga som rör 

bolaget. Ledningsorganen å sin sida svarar för förvaltningen av bolagets 

angelägenheter och företräder bolaget utåt. I privata bolag är endast ett 

ledningsorgan obligatoriskt - styrelsen, medan det i publika bolag måste finnas dels 

styrelse, dels verkställande direktör. 71 Den verkställande direktören svarar för den 

löpande förvaltningen, till vilken hör alla åtgärder som inte med hänsyn till arten 

eller omfattningen av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor 

betydelse, vilket omfattar bl.a. tillsyn över personal. Organisatoriskt är den 

verkställande direktören ett i förhållande till styrelsen underordnat organ. Styrelsen 

utser verkställande direktör och kan ge anvisningar om hur löpande 

förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas.72 

 Styrelsen väljs i regel av bolagsstämman och svarar för bolagets organisation 

och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Bestämmelser om styrelse finns i 8 

kap. ABL. Styrelsen tillerkänns en mycket vid kompetens som begränsas främst 

genom bestämmelser som ger bolagsstämman exklusiv beslutanderätt i vissa frågor, 

såsom ändring av bolagsordningen, val av styrelse och revisorer och fastställelse av 

balans- och resultaträkning. En styrelses arbetsuppgifter varier från företag till 

företag och från tid till annan, och påverkas exempelvis i hög grad av huruvida 

bolaget har en verkställande direktör. Översiktligt kan nämnas att till 

huvuduppgifterna för en styrelse hör att utse verkställande direktör, övervaka 

bolagets verksamhet, fastställa bolagets organisation och ge riktlinjer för hur 

verksamheten ska bedrivas.73 

3.2	Allmänt	om	skadestånd	enligt	ABL	och	något	om	ansvarsfrihet	

För	att	närmare	undersöka	styrelseledamöters	skadeståndsansvar	för	oaktsamhet	

vid	 mutbrott	 måste	 ABLs	 skadeståndsreglering	 förstås.	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 ABL	

föreskriver	 att	 en	 stiftare,	 styrelseledamot	 eller	 verkställande	 direktör	 som	 när	

han	eller	hon	fullgör	sitt	uppdrag	uppsåtligen	eller	av	oaktsamhet	skadar	bolaget	

ska	ersätta	skadan.	Detta	är	vad	som	kallas	det	interna	ansvaret,	till	skillnad	från	

det	 externa	 ansvaret	 i	 29	 kap.	 1	 §	 2	 p.	 ABL	 som	 aktualiseras	 då	 skadan	 vållats	

tredjeman	eller	aktieägare.74		

																																																								
71	Rodhe,	Knut	&	Skog,	Rolf,	Rodhes	aktiebolagsrätt,	Norstedts	juridik	2014,	s.	159.		
72	Rodhe,	s.	160	f.			
73	SOU	1995:44,	s.	77	f.		
74	Se	t.ex.	Svernlöv,	s.	38	ff.	
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	 Det	 ansetts	 vara	 av	 stor	 betydelse	 för	 ett	 fungerande	 näringsliv	 att	

företagsledningen	 i	 ett	 aktiebolag	 har	 effektiva	 incitament,	 såsom	

skadeståndsansvar,	 för	 att	 fullgöra	 sina	 skyldigheter.75	De	 aktiebolagsrättsliga	

reglerna	 utgör	 dock	 inget	 isolerat	 normsystem.	 Ansvarsbedömningen	 har	 sin	

utgångspunkt	 i	den	allmänna	skadeståndsrätten,	och	sker	även	mot	bakgrund	av	

aktiebolagsrätten	 i	stort	och	dess	skyddsintressen.	Det	är	 inte	ovanligt	att	regler	

och	 överväganden	 inom	 den	 allmänna	 skadeståndsrätten	 ligger	 till	 grund	 för	

ansvarsreglernas	 tillämpning,	 och	 faktorer	 såsom	 culpa	 och	 adekvat	 kausalitet	

bedöms	enligt	allmänna	skadeståndsrättsliga	principer.76	Anledningen	till	att	ABL	

ändå	 innehåller	 särskilda	 skadeståndsregler	 är	 främst	 att	 den	 allmänna	

skadeståndslagstiftningen	 inte	 kan	 ta	 hänsyn	 till	 de	 speciella	 förhållandena	 som	

föreligger	 inom	 aktiebolagsrätten.	 Tillämpligheten	 av	 allmänna	

skadeståndsrättsliga	 principer	 begränsas	 t.ex.	 av	 bolagets	 rättsliga	 organisation	

och	 aktieägarnas	 ställning.77	Vidare	 är	 det	 inom	 aktiebolagsrätten	 i	 regel	 tal	 om	

rena	förmögenhetsskador,	vilka	ersätts	endast	med	vissa	begränsningar	inom	den	

allmänna	skadeståndsrätten.	78		

	 Denna	möjlighet	 att	 hålla	 bolagsledningen	 skadeståndsskyldig	måste	 dock	

vägas	mot	bolagsledningens	utrymme	att	 sköta	bolaget	på	ett	 affärsmässigt	 sätt.	

Näringsverksamhet	 förutsätter	 många	 gånger	 ett	 väsentligt	 risktagande	 och	 ett	

alltför	 strängt	 ansvar	 kan	 därför	 leda	 till	 passivitet	 eller	 överdriven	 försiktighet	

hos	bolagsledningen,	potentiellt	till	skada	för	bolaget.79	Av	den	anledningen	finns	i	

aktiebolagen	 bestämmelser	 om	 ansvarsfrihet.	 Om	 ansvarsfrihet	 för	

styrelseledamöterna	och	den	verkställande	direktören	beviljas	på	bolagsstämman	

i	enlighet	med	7	kap.	11	§	ABL	innebär	det	i	korthet	att	bolaget	avstår	från	att	göra	

gällande	skadeståndsansvar	mot	dem	som	omfattas	av	beslutet.	Sådant	beviljande	

gäller	alltid	för	avslutat	räkenskapsår	och	inte	för	framtiden,	och	kan	i	princip	inte	

återkallas.80	Enligt	29	kap.	12	§	ABL	får	emellertid	skadeståndstalan	som	grundas	

på	 brott	 föras	 oberoende	 av	 en	 eventuellt	 beviljad	 ansvarsfrihet.	 Bestämmelsen	

ger	 både	 möjligheten	 att	 föra	 talan	 efter	 att	 ansvarsfrihet	 beviljats	 på	

																																																								
75	Andersson,	Sten,	Johansson,	Svante	&	Skog,	Rolf,	ABL:	en	kommentar.	Del	III,	Wolters	Kluwer	
Sverige	AB	2016,	s	29:3	och	Svernlöv,	s.	37.		
76	Svernlöv,	s.	37.	
77	Andersson,	s	29:2	f	och	Svernlöv,	s.	37.	
78	Se	vidare	i	avsnitt	3.3.1.2.		
79	Svernlöv,	Carl,	Ansvarsfrihet:	dechargeinstitutet	i	svensk	aktiebolagsrätt,	Norstedts	juridik	
2008	(hädanefter	Svernlöv,	2008),	s.	44.		
80	Svernlöv,	2008,	s.	217	f.	Se	även	prop.	1975:103,	s.	779.		
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bolagsstämman	 och	 framförallt	 möjligheten	 att	 föra	 talan	 innan	 frågan	 om	

ansvarsfrihet	överhuvudtaget	behandlats	på	stämman,	något	som	enligt	29	kap.	7	

§	 ABL	 annars	 är	 en	 processförutsättning	 för	 skadeståndstalan. 81 	För	 att	

bestämmelsen	 ska	 bli	 tillämplig	 torde	 det,	 enligt	 Svernlöv,	 krävas	 att	 brottet	

begåtts	 av	 den	 styrelseledamot	 som	 ansvarstalan	 är	 riktad	 mot.	 Skulle	

ansvarstalan	 exempelvis	 gälla	 försummad	 tillsynsplikt	 i	 samband	med	 att	 brott	

begåtts	 av	en	anställd,	blir	 således	 inte	29	kap.	12	§	ABL	 tillämplig	utan	vanliga	

regler	om	ansvarsfrihet	gäller.82	

3.3	Skadeståndsbedömning	vid	internt	skadestånd	

Metoden	 för	 hur	 skadeståndsskyldighet	 ska	 bedömas	 skiljer	 sig	 något	 i	

litteraturen.	 Dotevall	 talar	 om	 en	 culpabedömning	 med	 en	 objektiv	 och	 en	

subjektiv	sida.	I	den	objektiva	delen	av	bedömningen	ingår	skada,	orsakssamband	

samt	 att	 orsakssambandet	 är	 adekvat.	 I	 den	 subjektiva	delen	 ingår	 förhållanden	

som	 rör	 skadevållarens	 person,	 så	 som	 faktisk	 ansvarsfördelning	 och	 längd	 på	

styrelseuppdraget.	 Uppdragsbegreppet	 bedöms	 för	 sig,	 utanför	

culpabedömningen.83			

	 Svernlöv	 identifierar	 å	 sin	 sida	 fyra	 separata	 rekvisit	 för	 utkrävande	 av	

skadeståndsansvar	 av	 styrelseledamot	 eller	 verkställande	 direktör	 för	 bolagets	

räkning.	 Dessa	 består	 i	 att	 i)	 skada	 ska	 ha	 uppstått,	 ii)	 skadan	 ska	 ha	 uppstått	

inom	fullgörandet	av	skadevållarens	uppdrag	för	bolaget,	iii)	skadevållaren	ska	ha	

förfarit	 uppsåtligen	 eller	 av	 oaktsamhet	 (culpöst)	 och	 iv)	 adekvat	 kausalitet	 ska	

föreligga.	 Culpabedömningen	hänför	 sig	 naturligen	 till	 punkt	 iii)	 och	 sker,	 enligt	

Svernlöv,	 i	 enlighet	med	 allmänna	 skadeståndsrättsliga	 principer.	 Detta	 innebär	

att	culpa	bestäms	med	utgångspunkt	i	lag	eller	bolagsordning,	eller	genom	den	s.k.	

fria	 culpabedömningen.84	Taxell	 talar	 om	 culpabedömningen	 i	 snarlika	 ordalag,	

dvs.	att	skadevållaren	antingen	överträtt	en	rättslig	föreskrift	eller,	när	så	inte	är	

fallet,	 agerat	 vårdslöst	på	 andra	grunder.	 Istället	 för	den	 fria	 culpabedömningen	

benämner	Taxell	det	sistnämnda	som	ett	åsidosättande	av	vårdplikten	som	åvilar	

																																																								
81	Svernlöv,	2008,	s.	266	f.		
82	Svernlöv,	2008,	s.	268.		
83	Dotevall,	Rolf,	Bolagsledningens	skadeståndsansvar,	Wolters	Kluwer	Sverige	AB	2008,	s.	60,	
72.		
84	Svernlöv,	s.	51,	57	f.		
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styrelseledamoten.	Vidare	lämnar	Taxell	begreppen	skada,	uppdrag	samt	adekvat	

kausalitet	utanför	culpabedömningen	och	behandlar	dem	enskilt.85	

	 Den	 närmare	 redogörelsen	 kommer	 utgå	 från	 Svernlövs	 metodik	 med	 de	

fyra	 grundläggande	 rekvisiten.	 Då	 de	 angivna	 sätten	 att	 bedöma	

skadeståndsskyldighet	 på	 i	 stor	 utsträckning	 är	 överlappande,	 kommer	 de	 som	

helhet	 bidra	 till	 förståelsen	 för	 skadeståndsskyldigheten	 enligt	 29	 kap.	 1	 §	 1p.	

ABL.	

3.3.1	Skadan		

3.3.1.1	Begreppet	skada	

Skadeståndsreglerna	 i	 ABL	 förutsätter	 att	 skada	 skett	 på	 bolaget,	 och	

omfattningen	på	skadan	samt	i	vilken	utsträckning	skadan	är	ersättningsgill	avgör	

sedermera	 ersättningsskyldigheten	 och	 storleken	 på	 skadeståndet.	 Vidare	 ska	

skadan	vara	 fullbordad.	 En	 styrelseledamot	 eller	 verkställande	direktör	 kan	 inte	

hållas	 ansvarig	 för	 sitt	 oaktsamma	 agerande	 om	 någon	 skada	 inte	 har	 uppstått	

eller	 om	 skadan	 endast	 är	 latent. 86 	Det	 är	 dock	 ovidkommande	 huruvida	

skadevållaren	haft	personliga	fördelar	genom	den	skadebringande	handlingen.87	

	 Skada	kan	definieras	 som	en	ekonomiskt	mätbar	 förmögenhetsförlust	 som	

utan	eller	mot	den	skadelidandes	vilja	drabbat	denne.	Den	kan	för	bolaget	bestå	i	

såväl	 kostnader	 som	 inkomstbortfall,	 vilket	 innebär	 både	 faktisk	

förmögenhetsminskning	och	en	situation	där	bolaget	går	miste	om	en	intäkt.	Det	

senare	 kan	 exempelvis	 ske	 om	 en	 styrelseledamot	 försummat	 sin	 lojalitetsplikt	

och	 bedrivit	 konkurrerande	 verksamhet.	 Skadan	 kan	 även	 uttrycka	 sig	 i	

värdeminskning	 på	 bolagets	 egendom.	88	Bestämmelsen	 om	 skadeståndsansvar	 i	

ABL	 utesluter	 dock	 inte	 ansvar	 för	 fysisk	 skada,	 dvs.	 fysisk	 försämring	 på	 en	

person	eller	sak,	eller	allmän	förmögenhetsskada,	dvs.	kostnader,	inkomstbortfall	

eller	 värdeminskning	 till	 följd	 av	 sak-	 eller	 personskada.	Den	 skada	 som	 typiskt	

sett	 uppkommer	 i	 aktiebolagsrättsliga	 sammanhang	 är	 dock	 ren	

förmögenhetsskada.89		

																																																								
85	Taxell,	Lars	Erik,	Bolagsledningens	ansvar:	några	riktlinjer,	Åbo	Akademis	förlag	1988,	s.	6	ff,	
28	ff.	
86	Svernlöv,	s.	52.		
87	Dotevall,	s.	68.	
88	Dotevall,	s.	68.		
89	Svernlöv,	s.	53.	Det	är	även	ren	förmögenhetsskada	som	är	fokus	för	denna	uppsats.	
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	 Skada	 kan	 uppstå	 genom	 såväl	 positivt	 handlande	 som	 underlåtenhet,	 i	

enlighet	med	allmänna	skadeståndsrättsliga	principer.90	

3.3.1.2	Ren	förmögenhetsskada		

Skadeståndslagen	(SkL)	uppställer	en	legaldefinition	av	ren	förmögenhetsskada	i	

1	kap.	2	§;	sådan	ekonomisk	skada	som	uppkommer	utan	samband	med	att	någon	

lider	 person-	 eller	 sakskada.	 Person-	 och	 sakskador	 leder	 inte	 sällan	 till	

ekonomiska	 förluster,	 t.ex.	 då	 en	 personskada	 följs	 av	 förlust	 av	 inkomst,	 och	

dessa	ersätts	i	regel	när	person-	eller	sakskadan	ersätts.	För	att	skilja	denna	typ	av	

ekonomisk	 förlust	 från	 ren	 förmögenhetsskada,	 talar	man	 i	 dessa	 fall,	 som	ovan	

nämnts,	om	allmän	förmögenhetsskada.91		

	 Det	 är	 inte	 i	 alla	 situationer	 otillåtet	 att	 tillfoga	 annan	 ren	

förmögenhetsskada.	 Exempelvis	 är	 sådan	 handling	 tillåten	 då	 ett	 företag	

konkurrerar	 ut	 ett	 annat	 med	 tillåtna	medel	 för	 ekonomisk	 konkurrens.	 Det	 är	

heller	 inte	 så	 att	 otillbörligt	 och	 olämpligt	 handlande	 alltid	 leder	 till	

skadeståndsskyldighet	inom	den	allmänna	skadeståndsrätten,	vilket	beror	på	den	

s.k.	 spärregeln	 i	2	kap.	2	§	SkL	som	anger	att	ren	 förmögenhetsskada	 föranleder	

skadeståndsskyldighet	om	den	vållats	 genom	brott.	 På	 så	 sätt	 blir	 brottsbalkens	

och	 speciallagstiftningars	 straffbestämmelser	 också	 en	 katalog	 över	

skadeståndsgrundande	 handlingar. 92 	Principen	 om	 att	 skadeståndsskyldighet	

uppstår	 endast	 vid	 brott	 gäller	 dock	 inte	 i	 kontraktsförhållanden.	 Dessutom	

ålägger	 speciallagstiftning	 som	 berör	 ren	 förmögenhetsskada	 istället	

skadeståndsskyldighet	 genom	 särskilda	 stadganden	 om	 skadestånd.	 Vad	 gäller	

ABL	 uppstår	 exempelvis	 skadeståndsskyldighet	 under	 förutsättning	 av	 uppsåt	

eller	oaktsamhet.93		

3.3.2	Uppdraget	

En	ytterligare	förutsättning	för	att	bestämmelsen	i	29	kap.	1	§	1	p.	ABL	om	internt	

skadeståndsansvar	ska	bli	 tillämplig	är	att	 styrelseledamoten	eller	verkställande	

direktören	 tillfogar	 bolaget	 skada	 när	 han	 eller	 hon	 fullgör	 sitt	 uppdrag.	 Detta	

innebär	först	och	främst	att	ansvaret	gäller	under	uppdragstiden,	vilket	under	alla	

																																																								
90	Se	t.ex.	SOU	1995:44,	s.	241.	
91	Bengtsson,	Bertil	&	Strömbäck,	Erland,	Skadeståndslagen:	en	kommentar,	Norstedts	juridik	
2008,	s.	51.		
92	Skadeståndsskyldigheten	knyts	till	en	handlings	straffbarhet	och	gäller	därför	vid	både	
uppsåtliga	brott	och	straffbar	oaktsamhet.	
93	Hellner,	Jan	&	Radetzki,	Marcus,	Skadeståndsrätt,	Norstedts	juridik	2014,	s.	62	ff.		
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omständigheter	 löper	 från	det	att	anmälan	om	val	av	styrelseledamot	 inkommer	

till	Bolagsverket	till	dess	att	anmälan	om	att	personen	avgått,	avsatts	eller	ersätts	

kommer	in	till	Bolagsverket.	94	Enligt	Svernlöv	finns	ett	visst	utrymme	för	ansvar	

även	mellan	det	att	personen	utsetts	till	styrelseledamot	och	formell	anmälan	till	

Bolagsverket	 inkommit,	 samt	mellan	 det	 att	 personen	 blivit	 formellt	 entledigad	

och	att	personen	slutat	agera	för	bolagets	räkning.95	Dotevall	menar	å	sin	sida	att	

rättsläget	är	så	pass	klart	att	det	går	att	hävda	att	ansvaret	för	styrelseledamot	har	

sin	grund	i	det	formlösa	avtal	som	ingås	med	bolaget,	och	är	sålunda	oberoende	av	

någon	anmälan	till	Bolagsverket.96	

	 Gränsdragningen	 för	huruvida	 ett	 agerade	 faller	 inom	uppdraget	 eller	 inte	

beror	 även	 på	 faktiska	 omständigheter.	 Det	 finns	 två	 grupper	 av	 uppgifter	 som	

åligger	bolagsledningen	och	som	en	styrelseledamots	beslut	eller	åtgärd	ska	falla	

in	 under	 för	 att	 konstituera	 ansvar.	 Dessa	 är	 i)	 beslut	 och	 åtgärder	 av	 speciell	

aktiebolagsrättslig	 natur,	 dvs.	 skyldigheter	 som	 hänför	 sig	 till	 den	 inre	

förvaltningen	och	som	finns	angivna	i	ABL	och	bolagsordningen,	och	ii)	beslut	och	

åtgärder	 som	 utgör	 led	 i	 den	 företagsverksamhet	 som	 bolaget	 utövar,	 t.ex.	

ingående	av	avtal.97	

	 Till	 den	 första	 gruppen	hör	 att	bereda	och	verkställa	 stämmobeslut,	 att	 ge	

information	 till	 stämman	samt	att	utföra	de	särskilda	uppgifter	 som	 lagen	anger	

såsom	administrera	hembud	osv.	Det	är	såldes	inte	av	särskild	komplicerad	natur	

att	 fastställa	 att	 skadan	 uppstått	 under	 fullgörande	 av	 uppdraget	 när	

styrelseledamoten	vållar	bolaget	skada	vid	utövning	av	en	åtgärd	som	enligt	ABL	

eller	bolagsordningen	åvilar	denne.98	

	 I	den	andra	gruppen	är	det	inte	lika	intressant	om	styrelseledamoten	hållit	

sig	 inom	 ramen	 för	 sina	 uppgifter	 eller	 den	 interna	 arbetsfördelningen	 inom	

styrelsen	 eller	 den	mellan	 styrelsen	 och	 verkställande	 direktören.	 Taxell	menar	

att	det	som	är	relevant	är	snarare	arten	och	omfattningen	av	bolagets	verksamhet.	

Om	en	åtgärd	 faller	 inom	funktionsområdet	 för	styrelsen,	ska	detta	 i	 regel	anses	

som	en	del	av	bolagsverksamheten	-	oavsett	om	styrelseledamoten	handlat	i	strid	

med	uttryckliga	direktiv	eller	begått	en	brottslig	handling.	Så	länge	en	åtgärd	kan	

																																																								
94	Svernlöv,	s.	53	f.		
95	Svernlöv,	s.	53	f.		
96	Dotevall,	s.	49.	
97	Taxell,	s.	8.		
98	Svernlöv,	s.	54.		



	 31	

anses	 falla	 inom	 området	 för	 bolagets	 yttre	 eller	 inre	 förvaltning,	 ska	 det	 anses	

ligga	inom	uppdraget.99				

3.3.3	Culpabedömningen	

En	förutsättning	för	att	ersättningsskyldighet	enligt	29	§	1	§	1	p.	ABL	ska	uppstå	

är,	som	tidigare	nämnts,	att	skadan	orsakats	genom	en	åtgärd	eller	underlåtenhet	

som	skett	uppsåtligen	eller	av	oaktsamhet.	Detta	betecknas	 som	vållande,	culpa.	

Culpabedömningen	 har	 ingen	 särskild	 aktiebolagsrättslig	 konstruktion	 i	 detta	

hänseende,	utan	sker	huvudsakligen	i	enlighet	med	allmänna	skadeståndsrättsliga	

principer.100	

3.3.3.1	Den	bundna	bedömningen	

Centralt	 för	 den	 skadeståndsrättsliga	 culpabedömningen	 är	 om	 den	 påstått	

oaktsamme	borde	ha	handlat	på	ett	annat	sätt.	Främst	avgörs	denna	fråga	utifrån	

handlingsnormer	som	återfinns	i	lagstiftning	och	andra	föreskrifter	med	syfte	att	

skydda	 den	 skadelidandes	 ekonomiska	 intressen. 101 	Styrelseledamoten	 kan	

således	bli	ansvarig	för	överträdelser	av	sådana	bestämmelser	i	ABL,	tillämplig	lag	

om	 årsredovisning	 eller	 bolagsordningen	 som	 ålägger	 honom	 eller	 henne	

förpliktelser	 gentemot	 bolaget.	 Detsamma	 gäller	 normer	 som	 inte	 konkret	

formulerats	 i	 lag	 men	 utgör	 sådan	 associationsrättslig	 princip	 som	 antas	 ha	 en	

med	 lag	 likvärdig	 ställning,	 som	 exempelvis	 likhetsprincipen.102	Dessa	 rättsliga	

normer	 kan	 även	 ha	 kommit	 till	 uttryck	 genom	 prejudikat	 och,	 i	 viss	 mån,	

sedvänja.103	

	 Förpliktelser	av	detta	slag	kan	åläggas	styrelseledamoten	även	genom	andra	

lagar	eller	rättsliga	föreskrifter,	och	ett	åsidosättande	av	dessa	torde	också	grunda	

ansvar. 104 	Stattin	 anför	 att	 regler	 utanför	 aktiebolagsrätten	 kan	 ha	 ett	

skyddsändamål	 vars	 överträdande	 medför	 typisk	 skada	 för	 bolaget,	 t.ex.	

överträdelser	 av	 skatteregler	 som	 berör	 bolaget.	 Överträdelser	 av	 rättsregler	

utanför	 aktiebolagsrätten	 saknar	 således	 inte	 betydelse,	 och	 huruvida	 sådan	

rättsregel	skapar	en	förpliktelse	för	en	styrelseledamot	gentemot	bolaget	bestäms	

																																																								
99	Taxell,	s.	8.		
100	Svernlöv,	s.	57	
101	Hellner,	s.	123.		
102	Stattin,	s.	359.	Se	även	Taxell,	Lars	Erik,	Ansvar	och	ansvarsfördelning	i	aktiebolag,	Åbo	
Akademi	1963	(hädanefter	Taxell,	1963),	s.	60.		
103	Svernlöv,	58.		
104	Prop.	1997/98:99,	s.	184	
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genom	 en	 prövning	 av	 föreskriftens	 innehåll	 i	 det	 enskilda	 fallet. 105 	Skulle	

sambandet	mellan	 en	 överträdd	 rättsregel	 och	 typisk	 fara	 för	 skada	 på	 bolaget	

inte	 vara	 så	 tydligt,	 kan	 omständigheterna	 istället	 beaktas	 vid	 den	 fria	

bedömningen	av	culpan.106	

	 Det	 finns	 även	 förpliktelser	 som	 brukar	 anses	 följa	 av	 det	 kontraktuella	

förhållandet	men	 som	 inte	 intagits	 i	 ett	 avtal,	 t.ex.	 lojalitetsplikt.	 Frågan	uppstår	

många	gånger	huruvida	detta	ska	ses	som	en	uttrycklig	kontraktsförpliktelse	eller	

inte,	 men	 det	 finns	 ingen	 total	 enighet	 i	 frågan.	 Stattin	 hävdar,	 utifrån	 rådande	

rättsläge,	att	 i	det	 fall	 föreskriften	 inte	är	 tillräckligt	klar	och	 tydlig	kan	den	 inte	

användas	 som	 utgångspunkt	 för	 den	 bundna	 culpabedömningen.	 Även	 här	 kan	

den	dock	istället	få	betydelse	för	den	fria	bedömningen	av	culpan.107		

	 Värt	 att	 ta	 upp	 i	 detta	 sammanhang	 är	 Svensk	 kod	 för	 bolagsstyrning	

(koden).108	Huruvida	 koden	 utgör	 en	 objektiv	 måttstock	 vid	 culpabedömningen	

enligt	aktiebolagens	29	kap.	1	§	1	p.	är	omdiskuterat.	Dotevall	anför	att	som	soft	

law	har	koden	en	obestämd	rättslig	betydelse	då	begreppet	soft	law	snarare	är	en	

beteckning	 för	 normer	 med	 en	 oklar	 rättslig	 kvalifikation	 som	 modellag	 eller	

rekommendation.	Det	är	heller	inte	utan	problem	som	det	går	att	hävda	att	koden	

utgör	 sedvänja.	 För	 att	 betrakta	 koden	 som	 sedvänja	 måste	 den	 innebära	 ett	

regelbundet	handlande	som	uttrycker	eller	motiverar	en	övertygelse	om	att	man	

bör	handla	på	just	det	sättet.	Frågan	är	då,	menar	Dotevall,	om	det	överhuvudtaget	

går	 att	 tala	om	sedvänja	 i	 förhållande	 till	 företagsledning	och	 styrning	då	det	 är	

svårt	 att	 bestämma	 ett	 likformigt	 beteende	 på	 dessa	 områden.	 Typ	 av	 företag,	

bransch	och	när	i	tiden	det	handlar	om	är	faktorer	som	påverkar	praxis	i	fråga	om	

företagsledning	och	styrelsearbete,	och	praxis	på	dessa	områden	tenderar	därför	

att	skilja	sig.	Dotevall	landar	i	att	koden	inte	kan	upphöjas	till	sedvänja	och	således	

inte	handlingsnorm	vid	tillämpning	av	29	kap.	1	§	1	p.	ABL.109		

																																																								
105	Stattin,	s.	361	och	prop.	1997/98:99,	s.	184.		
106	Stattin,	s.	362.		
107	Stattin,	s.	354.	Se	även	Dotevall,	s.	92	f.		
108	Den	svenska	koden	för	bolagsstyrning	syftar	till	att	stärka	förtroendet	för	de	svenska	
börsbolagen	genom	att	främja	en	positiv	utveckling	av	bolagsstyrningen	i	dessa	bolag.	Den	
kompletterar	lagstiftning	och	andra	regler	"genom	att	ange	en	norm	för	god	bolagsstyrning	på	
en	högre	ambitionsnivå"	(Koden,	s.	2).	
109	Dotevall,	s.	63	f.		
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3.3.3.2	Den	fria	bedömningen	

Skulle	det	visa	sig	att	lag,	bolagsordning	och	instruktioner	från	överordnat	organ	

samt	relevanta	rättsliga	normer	följts,	finns	det	alltså	utrymme	för	att	göra	en	s.k.	

fri	 culpabedömning.	 Svernlöv	 håller	 sig	 kvar	 inom	 den	 allmänna	

skadeståndsrätten	 och	 hänvisar	 till	 Hellners	 formel,	 som	 vunnit	 fäste	 i	 svensk	

rätt.110		

	 Bedömningen	 av	 aktsamhet	 enligt	 denna	 formel	 sker	 ofta	 genom	

sammanställning	 av	 fyra	 faktorer:	 i)	 risken	 för	 skada,	 ii)	 den	 sannolika	 skadans	

storlek,	 iii)	 möjligheterna	 att	 förekomma	 skada,	 och	 iv)	 den	 handlandes	

möjligheter	 att	 inse	 risken	 för	 skada.	 En	 helhetsbedömning	 görs	 där	 de	 olika	

omständigheterna	 vägs	 mot	 varandra	 för	 att	 slutligen	 avgöra	 om	 dessa	

omständigheter	 krävde	 ett	 annat	 handlande	 än	 det	 som	 förekommit.111	Frågor	

som	 kan	 bringa	 klarhet	 i	 bedömningen	 är	 exempelvis	 "hur	 handlar	 en	 skötsam	

styrelseledamot	i	motsvarande	typ	av	bolag	i	en	liknande	situation?"	eller	"skulle	

ett	 alternativt	 handlingssätt	 inneburit	 att	 bolagets	 förlust	 uteblivit	 eller	

minskat?".112	

	 Taxell	 talar	 inte	 om	 någon	 fri	 culpabedömning	 utifrån	 den	 allmänna	

skadeståndsrätten	utan	styr	in	på	aktiebolagsrättsliga	principer.	När	det	står	klart	

att	styrelsens	medlemmar	inte	har	brutit	mot	någon	särskild	föreskrift	i	ABL	eller	

bolagsordningen,	 kan	 ansvar	 ändå	uppstå	med	 grund	 i	 ett	 åsidosättande	 av	den	

vårdplikt	 som	åvilar	dem.	Detta	kan	 ta	 formen	av	allmän	vanskötsel	 av	bolagets	

angelägenheter	eller	av	vårdslöshet	eller	försummelse	i	en	särskild	angelägenhet.	

Taxell	 exemplifierar	detta	med	 ingående	av	 förlustbringande	avtal,	 försummelse	

att	 fullgöra	 avtal	 med	 skadeståndsskyldighet	 för	 bolaget	 som	 påföljd,	

underlåtenhet	 att	 i	 konkurs	 bevaka	bolagets	 fordringar	m.m.	Vanskötseln	måste	

ha	 nått	 den	 grad	 att	 man	 utan	 tvekan	 kan	 konstatera	 vårdslöshet	 eller	

försummelse	 för	 att	 densamma	 ska	 vara	 ansvarsgrundande.113	Det	 är	 således	

utifrån	 ställningen	 som	 bolagets	 sysslomän,	 som	 ett	 ansvar	 -	 utöver	 lag	 och	

föreskrifter	 -	 åligger	 styrelsen.	 Oaktsamhetsbedömningen	 utgår	 från	 att	

styrelseledamoten	 ska	 iaktta	 den	 omsorg	 som	 krävs	 av	 en	 syssloman	 i	

																																																								
110	Svernlöv,	58,	67	f.	Denna	formel	är	en	utvidgad	version	av	den	s.k.	Learned	Hand	formula,	
som	först	utvecklades	i	amerikansk	rätt.				
111	Hellner,	s.	128	f.		
112	Sandström,	Torsten,	Svensk	aktiebolagsrätt,	Norstedts	juridik	2015,	s.	404.		
113	Taxell,	s.	30.	
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allmänhet.114	Även	 Dotevall	 instämmer	 i	 betydelsen	 av	 den	 rättsliga	 ställningen	

som	uppdragstagare,	av	vilken	det	alltså	följer	en	vård-	och	lojalitetsplikt	som,	om	

den	åsidosätts,	kan	ligga	till	grund	för	skadeståndsanspråk	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	

ABL.115		

	 Taxell	 poängterar	 att	 en	 av	 bolagsledningens	 primära	 uppgifter	 är	 att	

övervaka	 bolagets	 verksamhet,	 och	 bristfällig	 kontroll	 kan	 således	 vara	

skadeståndsgrundande.	 Detta	 innebär	 bl.a.	 att	 organisationen	 i	 bolaget	 ska	

utformas	 på	 sådant	 sätt	 att	 den	 möjliggör	 en	 effektiv	 kontroll	 och	 att	

bolagsledningen	 vidtar	 lämpliga	 åtgärder	 när	 brister	 i	 den	 interna	 kontrollen	

uppmärksammas	eller	när	 fel	 förekommit	 i	verksamhetsutövningen.	För	att	 som	

styrelseledamot	 undgå	 skadeståndsansvar	 är	 det	 inte	 tillräckligt	 att	 den	

verkställande	 direktören	 utövar	 kontinuerlig	 kontroll	 av	 bolagsverksamheten,	

utan	 styrelsen	 bör	 vid	 behov	 vidta	 egna	 kontrollåtgärder	 samt	 övervaka	

verkställande	 direktörens	 verksamhet.	 Skulle	 fel	 eller	 missbruk	 komma	 till	

styrelsens	 kännedom	 eller	 misstanke	 om	 sådana	 uppstå,	 skärps	

övervakningsplikten	och	 styrelsen	bör	 vidta	 åtgärder	 som	är	nödvändiga	 för	 att	

förebygga	skada	eller	hindra	verkningarna	av	redan	inträffad	skada.	Försummelse	

i	detta	hänseende	kan	bli	ansvarsgrundande.116	

	 Stattin	 hämtar	 vägledning	ur	 främst	 amerikansk	 rätt	 och	delar	 in	 vårdslös	

företagsledning	i	fyra	potentiella	typfall:	i)	beslut	fattas	utan	tillräcklig	beredning,	

ii)	beslut	innebär	ett	särskilt	risktagande	utan	att	beslutet	för	den	skull	innebär	en	

överträdelse	 av	 någon	 uttrycklig	 aktiebolagsrättslig	 norm,	 iii)	 styrelsen	 eller	

verkställande	 direktören	 har	 underlåtit	 att	 iaktta	 övervakningsplikt,	 och	 iv)	

styrelsen	förhåller	sig	passiv	och	helt	enkelt	underlåter	att	vidta	någon	som	helst	

åtgärd.117	I	 den	 närmare	 redogörelsen	 anför	 Stattin	 att	 vad	 som	 når	 upp	 till	

vårdslöshet	 i	 varje	 typfall	måste	 avgöras	 i	 det	 enskilda	 fallet.	 Skulle	 flera	 typfall	

aktualiseras,	 t.ex.	 att	 ett	 särskilt	 utpräglat	 risktagande	 föregås	 av	 en	 otillräcklig	

beredning,	 kan	 det	 tala	 särskilt	 starkt	 för	 att	 styrelseledamöterna	 eller	

verkställande	direktören	inte	uppvisat	tillräcklig	omsorg	i	sitt	uppdrag.118	

	 Då	 skadeståndsansvar	 alltid	 är	 individuellt	 kan	 arbetsfördelningen	 i	

styrelsen	 vara	 av	 stor	 vikt.	 Styrelser	 i	 publika	 aktiebolag	 ska	 numera	 årligen	
																																																								
114	Prop.	1997/98:99,	s.	184.	Jmf	18	kap.	handelsbalken,		
115	Dotevall,	s.	63.	Detta	kommer	även	till	uttryck	i	Andersson,	s.	29.4.		
116	Taxell,	1963,	s.	69	f.	
117	Stattin,	s.	370.		
118	Stattin,	s.	372.		
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fastställa	en	arbetsordning	för	sitt	eget	arbete	(8	kap.	46	a	§	ABL),	där	eventuellt	

förekommande	arbetsfördelning	är	menad	att	framgå.119	Ett	av	syftena	med	denna	

är	 just	 att	 underlätta	 bedömningen	 av	 ansvarsfrågorna	 i	 bolaget,	 och	 sådan	

ansvarsfördelning	 kan	medföra	 att	 ansvar	 för	 skadegrundade	 handlingar	 åläggs	

endast	enskilda	styrelseledamöter.120			

	 Svårigheten	i	culpabedömningen	ligger	främst	i	att	skilja	culpöst	handlande	

eller	passivitet	från	handlande	eller	passivitet	som	enbart	inneburit	en	dålig	affär.	

ABL	 är	 utformad	 på	 sådant	 sätt	 att	 bolagsledningen	 ska	 ha	 frihet	 att	 forma	

affärsverksamheten	 så	 som	 den	 anser	 genererar	 vinst.	 Det	 ska	 med	 andra	 ord	

finnas	utrymme	för	risktagande	förutsatt	att	målet	är	att	ge	vinst	till	bolaget.	Detta	

är	 nära	 betingat	 med	 den	 amerikanska	 skadeståndsrättsliga	 termen	 business	

judgement	rule,	 som	i	korthet	 innebär	att	en	domstol	 i	princip	 inte	ska	pröva	ett	

affärsbesluts	 lämplighet,	 utan	 ska	 ingripa	 endast	 när	 bolagsledningen	 agerat	

vårdslöst.121	Gränsen	mellan	i	skadeståndsrättslig	mening	vårdslöst	agerande	och	

enbart	affärsmässigt	oklokt	agerande	är	ytterst	 flytande,	men	det	synes	stå	klart	

att	 styrelseledamöter	 ska	 tillerkännas	 en	 betydande	 handlingsfrihet	 i	 sin	

förvaltning	av	bolagets	angelägenheter	och	det	ska	iakttas	stor	restriktivitet	med	

att	 påföra	 styrelseledamöter	 eller	 verkställande	 direktör	 ansvar	 för	 dåliga	

affärer.122	

3.3.3.3	Culpans	subjektiva	sida	

Det	 är	 inte	ovanligt	 att	 culpabedömningen	delas	upp	 i	 en	objektiv	 och	 subjektiv	

sida.	 Den	 subjektiva	 bedömningen	 tar	 sikte	 på	 den	 enskilde	 skadevållarens	

personliga	 förutsättningar,	 såsom	 dennes	 egenskaper,	 insikter	 och	 uppfattning.	

Exempelvis	kan	en	enskild	 styrelseledamot	sakna	nödvändiga	kvalifikationer	 för	

styrelseuppdraget	 och	 därmed	 möjligheten	 att	 bedöma	 olika	 ekonomiska,	

administrativa	och	rättsliga	frågor,	med	stor	inverkan	på	bolagets	verksamhet.123	

Både	 Taxell	 och	 Dotevall	 anser	 att	 det	 vore	 "verklighetsfrämmande"	 att	 inte	 ta	

																																																								
119	Rodhe,	s.	160.		
120	Stattin,	s.	375.	Se	även	SOU	1995:44,	s.	14.	Här	bör	det	dock	noteras	att	övriga	
styrelseledamöter	istället	åläggs	ett	kontrollansvar	gentemot	de	styrelseledamöter	som	
tilldelats	särskilda	uppgifter.		
121	Sandström,	s.	265,	404.		Se	även	NJA	1987	s.	394.		
122	Johansson,	Svante,	Intermistiska	åtgärder	vid	aktiebolagsrättsliga	processer,	SvJT	1991,	s.	
601,	på	s.	604.	Se	även	Stattin,	s.	366.		
123	Svernlöv,	s.	57,	69.	
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hänsyn	till	personliga	kvalifikationer	i	vissa	situationer.124	Taxell	menar	att	om	en	

inkompetent	 person	 väljs	 in	 i	 en	 styrelse	 sker	de	 facto	 en	 arbetsfördelning	 som	

innebär	 att	 övriga	 styrelseledamöters	 skyldigheter	 skärps.	 Detta	 måste	

följaktligen	inverka	på	ansvaret.	Dessutom	torde	det	vara	rimligt	att	bolaget	själv	

får	 stå	 risken	att	någon	av	 styrelseledamöterna	 saknar	nödvändig	kunskap	eller	

erfarenhet.125	

	 Dotevall	nämner	att	medan	rättsvillfarelse,	dvs.	okunnighet	om	innehållet	 i	

en	rättsregel	eller	dess	existens,	 inte	är	ursäktlig	i	annat	än	mycket	speciella	fall,	

kan	 s.k.	 faktisk	 villfarelse	 vara	 ursäktlig.	 Sådan	 villfarelse	 innebär	 att	

skadevållaren	 inte	 känt	 till	 faktiska	 förhållanden,	 som	 ska	 beaktas	 vid	

culpabedömningen,	 t.ex.	 när	 en	 styrelseledamot	 fått	 felaktig	 information	 om	

bolagets	ekonomiska	situation.126		

	 Det	synes	dock	vara	gängse	uppfattning	att	den	subjektiva	bedömningen	är	

tämligen	 underordnad	 den	 objektiva,	 och	 att	 otillräckliga	 personliga	

kvalifikationer	 i	 regel	 inte	 utesluter	 eller	 minskar	 ansvaret	 för	 en	

styrelseledamot. 127 	Hellner	 konstaterar	 kort	 att	 tendensen	 torde	 vara	 att	

culpabedömningen	blir	alltmer	objektiv.128	 		

3.3.4	Adekvat	kausalitet	

3.3.4.1	Kausalitet	

För	 skadeståndsskyldighet	 krävs	 att	 det	 culpösa	 handlandet	 orsakat	 skadan,	 en	

princip	 som	 gäller	 generellt	 för	 skadeståndsrätten.	 En	 orsaksanalys	 baseras	

främst	 på	 begreppen	 "tillräcklig	 betingelse",	 vilket	 innebär	 att	 förra	 händelsen	

enligt	 naturens	 och	 samhällets	 ordning	 leder	 till	 den	 senare,	 och	 "nödvändig	

betingelse",	vilket	innebär	att	den	senare	händelsen	inte	skulle	ha	inträffat	om	det	

inte	 varit	 för	 den	 förra.	Många	 gånger	 föreligger	 både	 tillräcklig	 och	 nödvändig	

betingelse,	vilket	då	ses	som	"stark	kausalitet".129	Det	föreligger	inget	krav	på	att	

vållandet	 varit	 den	 viktigaste	 eller	 starkast	 verkande	 orsaken	 till	 skadan,	 utan	

även	 då	 vållandet	 endast	 varit	 en	 bidragande	 orsak	 uppstår	

																																																								
124	Taxell,	s.	24	och	Dotevall	s.	74.		
125	Taxell,	1963,	s.	57.		
126	Dotevall,	s.	77.	
127	Taxell,	s.	23	f,	Dotevall,	s.	73	och	Svernlöv,	s.	69.		
128	Hellner,	s.	134.		
129	Hellner,	s.	185	f.		
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skadeståndsskyldighet.130	Dock	undgås	 i	regel	ansvar	om	det	visar	sig	att	skadan	

skulle	 ha	 inträffat	 alldeles	 oavsett	 den	 påstådda	 skadevållarens	 handling	 eller	

underlåtenhet.131	

	 I	 situationer	 då	 en	 händelse	 bevisligen	 varit	 en	 tillräcklig	 och/eller	

nödvändig	 betingelse	 för	 skadan,	 kan	 det	 ändå	 framstå	 som	 främmande	 att	

skadeståndsskyldighet	 ska	 uppstå	 för	 skadan	 då	 det	 var	 alltför	 osannolikt	 att	

händelsen	skulle	dra	med	sig	skadan.	För	att	lösa	detta	problem	används	i	svensk	

skadeståndsrätt	 tillägget	 "adekvans"	 eller	 begreppet	 "adekvat	 kausalitet". 132	

Innebörden	av	detta	diskuteras	närmare	härnäst.		

3.3.4.2	Adekvans	

Det	kausala	sambandet	mellan	handling	eller	underlåtenhet	och	skada	förutsätts	

vara	 adekvat	 för	 att	 ansvar	 ska	 uppkomma.	 Den	 primära	 funktionen	 av	

adekvanskravet	 är	 att	 avskilja	 alltför	 avlägsna	 följder	 av	 en	 handling	 eller	

underlåtenhet	 samt	 närliggande	men	 alltför	 oväntade	 verkningar.133	Skadan	 ska	

således	 inte	 ha	 orsakats	 av	 en	 slump.	 Händelseförloppet	 ska	 ha	 varit	 en	

någorlunda	 normal,	 påräknelig	 följd	 av	 den	 culpösa	 handlingen	 eller	

underlåtenheten,	 vilket	 ofta	 även	 uttrycks	 i	 att	 skadan	 ska	 ha	 legat	 i	 farans	

riktning.134	HD	 har	 i	 NJA	 1998	 s.	 893,	 som	 rörde	 skadeståndsskyldighet	 för	 ren	

förmögenhetsskada,	formulerat	det	på	detta	sätt:	

	
"Kravet	på	 adekvat	kausalitet	mellan	handling	och	 inträffad	 skada	 innebär	 att	 skadan	
skall	 för	 en	 person	med	 kännedom	om	alla	 föreliggande	 omständigheter	 ha	 framstått	
som	en	beräknelig	och	i	viss	mån	typisk	följd	av	det	skadegörande	beteendet."	

	

Ren	förmögenhetsskada	kan	skilja	sig	betydligt	från	person-	och	sakskador	i	fråga	

om	 adekvans	 och	 kausalitet.	 Svernlöv	 tar	 upp	 att	 det	 inom	 den	 internationella	

kontraktsrätten	krävs	 för	ersättningsskyldighet	att	en	skada	varit	en	möjlig	 följd	

snarare	än	sannolik	 följd	av	kontraktsbrott.	Detta	 tenderar	att	placera	risken	 för	

oväntade	 (men	 möjliga)	 skadeverkningar	 på	 den	 kontraktsbrytande	 parten.	

Svernlöv	 framhäver	 att	 en	 parallell	 kan	 dras	 till	 adekvansbedömningen	 vid	 ren	

																																																								
130	Hellner,	s.	187.		
131	Dotevall,	s.	65.	Ett	undantag	från	denna	ansvarsfrihet	är	principen	om	s.k.	konkurrerande	
skadeorsaker,	se	mer	om	detta	i	Hellner,	s.	203	ff.	
132	Hellner,	s.	187.		
133	Dotevall,	s.	66.	Sen	även	NJA	1993	s.	41	I	och	II	och	Hellner,	s.	192	f.		
134	Svernlöv,	s.	71.		
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förmögenhetsskada,	där	det	är	naturligt	att	lägga	risken	på	skadevållaren.135	Även	

Hellner	 har	 tagit	 upp	 betoningen	 på	 möjlig	 skada	 vid	 tal	 om	 ren	

förmögenhetsskada	 utifrån	 vad	 som	 gäller	 inom	 den	 internationella	

kontraktsrätten.	Även	om	en	oväntad	skada	till	följd	av	en	viss	handling	inte	borde	

förutses,	 kan	 den	 nästan	 alltid	 förutses	 som	 en	 möjlig	 följd.	 Detta	 innebär,	

återigen,	 att	 den	 kontraktsbrytande	 parten	 bär	 risken	 för	 skadan.136 	Hellner	

poängterar	 dock	 att	 parallellen	 till	 adekvansbedömningen	 vid	 ren	

förmögenhetsskada	 inte	 bör	 överdrivas,	 och	 det	 är	 alltjämt	 oklart	 hur	 en	

adekvansbedömning	vid	ren	förmögenhetsskada	ska	ske.137		

	 Dotevall	 anför	 att	 det	 vid	 överträdelse	 av	 någon	 regel	 i	 ABL	 eller	

bolagsordningen,	 ligger	 nära	 till	 hands	 att	 helt	 bortse	 från	 kravet	 på	

förutsebarhet.	 Adekvanskravet	 bör	 vara	 av	 objektiv	 karaktär	 och	 sådant	 är	

följaktligen	uppfyllt	när	en	ledamot	av	bolagsledningen	försummat	sin	plikt	enligt	

ABL	 eller	 bolagsordningen	 och	 det	 därvid	 uppkommer	 en	 skada	 för	 bolaget.	

Dotevall	är	inte	lika	absolut	i	sitt	resonemang	när	det	gäller	överträdelse	av	andra	

normer	 än	 de	 som	 återfinns	 i	 ABL	 eller	 bolagsordningen,	 utan	 lämnar	 större	

utrymme	 för	 att	 beakta	 alltför	 svårdömbara	 följder	 av	 en	överträdelse	 av	 sådan	

"extern"	norm.138	

	 Liksom	 culpabedömningen	 sker	 adekvansbedömningen	 alltid	 individuellt,	

dvs.	bedömningen	görs	med	utgångspunkt	i	respektive	skadevållares	agerande.139		

3.3.4.3	Något	om	normskyddsläran	

Normskyddsläran	 kan	 beaktas	 som	 ett	 komplement	 till	 kausalitet-	 och	

adekvansbedömningen,	eller	till	och	med	som	ett	första	steg	för	att	avgöra	om	den	

bedömningen	 överhuvudtaget	 är	 behövlig.140	Principen	 har	 till	 syfte	 att	 avskära	

alltför	 oväntade	 eller	 avlägsna	 följder	 genom	 att	 undersöka	 vilket	 intresse	 en	

norm	 primärt	 skyddar.	 Ansvar	 för	 en	 skada	 som	 uppstått	 genom	 att	

handlingsregel	i	lag	överträtts	kan	på	så	sätt	inte	göras	gällande	för	mer	oväntade	

eller	 avlägsna	 följder	 än	 de	 som	 regeln	 i	 fråga	 avser	 att	 skydda.141	Detta	 kan	

																																																								
135	Svernlöv,	s.	72	f.		
136	Hellner,	Jan,	Adekvat	kausalitet	vid	ren	förmögenhetsskada,	SvJT	Nr	1	1999/00	s.	159,	på	s.	
160.		
137	Hellner,	Jan,	Adekvat	kausalitet	vid	ren	förmögenhetsskada,	s.	160	och	Svernlöv,	s.	73.	
138	Dotevall,	s.	66	f.		
139	Svernlöv,	s.	71.		
140	Se	uttalande	av	JustR	Nordenson	i	NJA	1976	s.	458	och	Hellner,	s.	201	f.	
141	Dotevall,	s.	66.		
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medföra	 att	 vissa	 skador	 som	 visserligen	 anses	 vara	 adekvat	 kausala	 till	

handlingen	eller	underlåtenheten	och	därmed	tillräckligt	påräkneliga,	ändå	faller	

utanför	skadeståndsansvaret.		

	 Som	exempel	kan	tas	NJA	1959	s.	522.	En	innehavare	av	en	åkerirörelse	var	

berättigad	till	skadestånd	för	skada	på	en	bil	som	användes	i	rörelsen	och	yrkade	

även	på	ersättning	för	bl.a.	löner	till	personal	som	inte	kunnat	sysselsättas	under	

bilens	 reparationstid.	 HD	 ansåg	 dock	 inte	 att	 det	 fanns	 sådant	 samband	mellan	

den	 skadelidandes	 skada	 och	 den	 skadeståndsskyldiges	 handling	 att	 den	

skadeståndsskyldige	 skulle	 bära	 ansvaret	 för	 lönekostnaderna.142	Hellner	 anser	

att	 snarare	 än	 en	 adekvansbedömning,	 var	 det	 här	 en	 fråga	 om	 en	 rättspolitisk	

bedömning	att	 förluster	av	detta	slag	bör	drabba	den	skadelidande	och	 inte	den	

skadeståndsskyldige.	 Tanken	 är	 att	 skadan	 faller	 under	 den	 skadelidandes	

"objektiva	egenrisk",	vilket	torde	exempelvis	ske	vid	skador	på	synnerligen	dyrbar	

egendom.143	Hellner	 exemplifierar	 även	 med	 att	 förluster	 genom	 åtgärder	 som	

beror	av	det	sätt	på	vilket	den	skadelidande	organiserar	sin	verksamhet	bör	bäras	

av	honom	och	därför	inte	föranleda	skadeståndsskyldighet.144	

	 I	 NJA	 2014	 s.	 272	 tog	 HD	 uttryckligen	 ställning	 till	 en	 bestämmelses	

skyddsändamål.	 Saken	 gällde	 en	 revisors	 eventuella	 skadeståndsskyldighet	 för	

oaktsamt	 förfarande	 vid	 revisionen	 av	 ett	 bolags	 årsredovisning	mot	 en	 person	

som	 påståtts	 fattat	 ett	 skadebringande	 affärsbeslut	 på	 basis	 av	 den	 felaktiga	

informationen	 i	 årsredovisningen.	 Det	 var	 således	 tal	 om	 en	 revisors	 externa	

skadeståndsansvar	enligt	29	kap.	1	§	2	p.	och	2	§	ABL,	för	överträdelse	av	kravet	

på	god	revisionssed.	Bestämmelsen	om	det	externa	ansvaret	anger	att	aktieägare	

”eller	någon	annan”	kan	tillfogas	skada,	men	ger	inga	svar	kring	vem	denna	annan	

kan	vara.	HD	anförde	att	vägledning	i	frågan	i	stället	får	hämtas	i	den	överträdda	

normens	 skyddsändamål.145	HD	 framhöll	 att	 en	 årsredovisning	 ofta	 ligger	 till	

grund	 för	 affärsbeslut,	 oberoende	 av	 om	 bolaget	 är	 börsnoterat	 eller	 inte,	 och	

kravet	 på	 att	 granskning	 av	 årsredovisningen	 ska	 ske	 enligt	 god	 revisionssed	

skyddar	 således	 "sådan	 tillit	 som	 beslutsfattaren	 vid	 sitt	 ställningstagande	 till	

affären	 kan	 knyta	 till	 årsredovisningen,	 under	 förutsättning	 att	 tilliten	 är	

befogad".	 På	 så	 sätt	 tillhör	 endast	 dem	vars	 tillit	 till	 årsredovisningens	 riktighet	

																																																								
142	NJA	1959	s.	522	och	Hellner,	s.	200.		
143	Hellner,	s.	200	och	202.		
144	Hellner,	s.	201.		
145	NJA	2014	s.	272,	p.	18.		
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varit	befogad,	till	kretsen	av	ersättningsberättigade	enligt	29	kap.	1	§	2	p.	och	2	§	

ABL.146	Även	här	synes	det	till	viss	del	vara	tal	om	en	typ	av	"objektiv	egenrisk",	i	

den	 mån	 att	 skulle	 tilliten	 som	 man	 knyter	 till	 en	 årsredovisning	 vid	 ett	

affärsbeslut	 inte	vara	befogad,	 ska	man	heller	 inte	kunna	ersättas	 för	den	 skada	

som	eventuellt	uppstår	som	följd	därav.			

		 	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
146	NJA	2014	s.	272,	p.	20	och	21.	I	domen	utvecklas	vad	som	menas	med	befogad	tillit,	se	p.	22	
ff.		
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4.	Styrelseledamöters	

skadeståndsansvar	för	oaktsamhet	

vid	mutbrott	

”[Vi får] inte stirra oss blinda på böter som 
enda incitament för företag att arbeta 
förebyggande mot korruption.”147 

 
Natalie Phalén 

IMM:s generalsekreterare 
	

4.1	Inledande	kommentarer	

För	 att	 undersöka	 om	 styrelseledamöter	 kan	 hållas	 skadeståndsrättsligt	

ansvariga	för	oaktsamhet	vid	mutbrott	ska	här	varje	rekvisit	för	sådant	ansvar	

gås	 igenom	 i	 relation	 till	 de	 specifika	 omständigheter	 som	 kännetecknar	

mutbrott.	 Det	 kommer	 dock	 redan	 här	 förutsättas	 att	 uppdragsrekvisitet	 är	

uppfyllt	då	det	utifrån	vad	som	anförts	i	avsnitt	3.3.2.	inte	torde	uppstå	några	

större	 svårigheter	 att	 i	 det	 enskilda	 fallet	 fastställa	 huruvida	 den	potentiella	

skadan	 tillfogats	 bolaget	 under	 styrelseledamotens	 fullgörande	 av	 sitt	

uppdrag.		

	 En	 skadeståndsbedömning	 av	detta	 slag	har	 ännu	 inte	 gjorts	 av	 svensk	

domstol,	och	yrkande	på	skadestånd	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL	är	alltjämt	en	

relativt	 ovanlig	 företeelse.148	Medvetenheten	 kring	 korruption	 och	 mutbrott	

inom	 både	 företag	 och	 myndigheter	 ökar	 dock	 kontinuerligt 149 	och	

mutbrottsreformen	 2012,	 som	 föranleddes	 bl.a.	 av	 ökad	 press	 från	 det	

internationella	samfundet,	kan	ses	som	ett	gehör	på	sådan	medvetenhet.	Det	är	

därför	 inte	 helt	 osannolikt	 att	 kraven	 på	 bolagsledningar	 att	 förebygga	 och	

motverka	mutbrott	 kommer	att	 öka	än	mer	 i	 framtiden	 -	 inte	 för	 att	 i	 första	

																																																								
147	Institutet	mot	mutor,	OECD-kritik	mot	svensk	mutlagstiftning,	2017,	
www.institutetmotmutor.se/news/oecd-kritik-mot-svensk-mutlagstiftning.	
148	Se	t.ex.	Andersson,	Jan,	Skadestånd	enligt	aktiebolagslagen,	JT	2000/01,	s.	395	och	
Sandström,	Svensk	aktiebolagsrätt,	s.	391.	
149	Se	t.ex.	Ernst	&	Young,	Den	svenska	korruptionen	–	en	studie	kring	korruptionen	i	Sverige	
samt	en	nordisk	jämförelse,	2014,	s.	7.		
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hand	 undkomma	 straffrättsligt	 ansvar	 utan	 då	 det	 är	 vad	 intressenter	 och	

kunder	kräver	och	förväntar	sig.150	Som	ett	led	i	att	säkerställa	att	en	styrelse	

tar	 detta	 ansvar	 aktualiseras	 således	 det	 aktiebolagsrättsliga	

skadeståndsansvaret,	både	som	ett	sätt	att	hålla	styrelseledamöter	som	brustit	

i	sitt	uppdrag	ansvariga	och	som	ett	sätt	att	uppmuntra	styrelseledamöter	att	

agera	på	sådant	vis	att	skadeståndsansvar	överhuvudtaget	undviks.	

4.2	Skadan		

I	detta	avsnitt	ska	det	utredas	vilka	rättsliga	följder	som	kan	orsakas	av	mutbrott	

som	skett	inom	ramen	för	ett	bolags	verksamhet.	Det	ska	därefter	analyseras	om	

dessa	kan	utgöra	skada	vid	en	bedömning	av	skadeståndsansvar	enligt	29	kap.	1	§	

1	 p.	 ABL.	 Som	 framförts	 i	 avsnitt	 3.2.1.1	 ska	 skadan	 i)	 utgöra	 en	 ekonomiskt	

mätbar	 förmögenhetsförlust,	 ii)	 som	 drabbar	 bolaget	 och	 iii)	 är	 fullbordad.	 Det	

förstnämnda	 kan	 bestå	 i	 kostnader,	 inkomstbortfall	 eller	 värdeminskning	 på	

bolagets	egendom.	

4.2.1	Företagsbot	

4.2.1.1	Allmänt	om	företagsbot		

Utöver	de	straff	 som	 föreskrivs	 i	mutbrottsbestämmelserna,	utgör	 företagsboten	

en	tänkbar	straffrättslig	sanktion.	Det	är	i	Sverige	inte	möjligt	att	åtala	och	döma	

juridiska	personer	för	brott,	endast	fysiska	personer	kan	således	bli	föremål	för	de	

bötes-	och	fängelsestraff	som	föreskrivs	i	straffbestämmelserna.	Företagsboten	är	

dock	 en	 särskild	 rättsverkan	 av	 brott151	som	 under	 vissa	 förutsättningar	 kan	

åläggas	näringsidkaren	som	en	 följd	av	en	 fysisk	persons	brott.152	Företagsboten	

hade	 redan	 från	 början	 som	 syfte	 att	 utgöra	 en	 repressiv	 sanktion	 som	

komplement	 till	 det	 individuella	 straffansvaret	och	 förverkandebestämmelserna,	

då	dessa	inte	alltid	stod	i	proportion	till	näringsidkarens	ekonomiska	intresse	av	

den	brottsliga	gärningen.153	Införandet	av	företagsboten	skulle	på	ett	effektivt	sätt	

eliminera	de	vinstintressen	som	ligger	bakom	ett	brott	och	innefatta	ett	påtagligt	

																																																								
150	Se	avsnitt	1.1.	
151	Jmf	1	kap.	8	§	BrB.	
152	SOU	2010:38,	s.	87.	
153	SOU	2016:82,	s.	69	f.	
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klander,	 vilket	 skulle	 öka	 bolagsledningens	 vilja	 att	 följa	 olika	 regler	 i	

verksamheten.154		

	 Vid	bestämmandet	av	botens	storlek	tas	särskild	hänsyn	till	den	skada	eller	

fara	 som	 brottsligheten	 inneburit.	 Även	 i	 vilken	 mån	 brottsligheten	 varit	 känd	

eller	 t.o.m.	 sanktionerad	 från	 ledningens	 sida.	 Vidare	 är	 det	 av	 betydelse	 hur	

omfattande	brottsligheten	varit	och	om	den	bedrivits	på	ett	systematiskt	sätt.155	

Enligt	 36	 kap.	 7	 §	 BrB	 kan	 företagsbot	 åläggas	 en	 näringsidkare	 för	 brott	

som	begåtts	 i	 utövningen	av	näringsverksamheten	om	denne	 inte	 gjort	 vad	 som	

skäligen	 kunnat	 krävas	 för	 att	 förebygga	 brottsligheten	 (1	 p.),	 eller	 i	 det	 fall	

brottet	begåtts	av	en	person	 i	 ledande	ställning	eller	som	annars	haft	ansvar	 för	

tillsyn	 eller	 kontroll	 i	 verksamheten	 (2	 p.).	 För	 1	 p.	 krävs	 således	 ingen	 aktiv	

medverkan	i	brottet	från	företagsledningens	sida	utan	det	centrala	är	att	det	brott	

som	begåtts	av	exempelvis	en	anställd	i	utövningen	av	näringsverksamheten,	kan	

tillskrivas	 organisatoriska	 brister	 i	 företaget,	 ofullständig	 instruktion	 till	

personalen	 eller	 bristfällig	 övervakning	 från	 företagets	 sida.	 Samma	 gäller	 när	

brottet	begåtts	med	ledningens	tysta	eller	uttryckliga	medgivande.156	

För	att	åklagaren	ska	kunna	yrka	på	företagsbot	måste	det	 för	brottet	vara	

föreskrivet	 strängare	 straff	 än	penningböter,	 och	brottsligheten	 får	 inte	 ha	 varit	

riktad	mot	näringsidkaren.	Storleken	på	företagsboten	kan	variera	från	fem	tusen	

till	 tio	 miljoner	 kronor,	 enligt	 36	 kap.	 8	 §	 BrB.	 Olika	 faktorer,	 såsom	

brottslighetens	 omfattning	 och	 förhållande	 till	 näringsverksamheten,	 påverkar	

storleken.	 36	 kap.	 10	 §	 BrB	 ger	 utrymme	 för	 jämkning	 av	 företagsboten.	 I	

lagtexten	anges	att	de	fall	då	detta	blir	aktuellt	bl.a.	är	när	brottet	medför	annan	

betalningsskyldighet	 eller	 särskild	 rättsverkan	 och	 den	 samlade	 reaktionen	 på	

brottsligheten	 skulle	 bli	 oproportionerligt	 sträng,	 när	 näringsidkaren	 efter	

förmåga	 försökt	 förebygga,	 avhjälpa	 eller	 begränsa	 de	 skadliga	 verkningarna	 av	

brottet,	eller	näringsidkaren	frivilligt	angett	brottet.	

Brottslighet	 som	 kan	 föranleda	 företagsbot	 ska	 ha	 skett	 uppsåtligen	 eller	

med	straffbar	oaktsamhet	och	någon	bestämmelse	som	utesluter	straffansvar	ska	

inte	 vara	 tillämplig.	 Det	 får	 heller	 inte	 ha	 förelegat	 någon	 omständighet	 som	

innebär	att	gärningsmannen	är	ursäktad,	såsom	straffrättsvillfarelse	enligt	24	kap.	

																																																								
154	NJA	2016	s.	429,	skiljaktig	mening	av	JustR	Calissendorf.	Se	även	af	Sandeberg,	Catarina,	
Prospektansvaret,	Iustus	2001,	s.	433	och	Holmquist,	s.	373.		
155	Holmquist,	s.	375.	
156	Cars,	s.	149	och	af	Sandeberg,	s.	433.	
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9	§	BrB.	Det	krävs	dock	 inte	 att	 en	viss	person	har	dömts	eller	 ens	 identifierats	

som	gärningsman.157	

4.2.1.2	Företagsbot	vid	mutbrott	

Av	ovan	står	det	klart	att	företagsbot	kan	åläggas	ett	bolag	då	en	styrelsemedlem	

eller	 verkställande	 direktör	 uppsåtligen	 gör	 sig	 skyldig	 till	 givande	 alternativt	

tagande	 av	 muta.	 Detsamma	 gäller	 om	 styrelseledamot	 eller	 verkställande	

direktör	gör	sig	skyldig	till	straffbar	oaktsamhet	i	form	av	vårdslös	finansiering	av	

mutbrott	 enligt	 10	 kap.	 5	 e	 §. 158 	För	 det	 fall	 styrelseledamoten	 eller	 den	

verkställande	 direktören	 inte	 varit	 den	 som	 begått	 mutbrottet,	 kan	 företagsbot	

utdömas	om	näringsidkaren	inte	har	gjort	vad	som	skäligen	kunnat	krävas	för	att	

förebygga	 brottsligheten. 159 	I	 detta	 avseende	 fordras	 det	 normalt	 ett	 grovt	

åsidosättande	av	de	skyldigheter	som	åvilar	näringsidkaren	för	att	brottet	ska	ge	

upphov	till	företagsbot.	160	I	ett	tingsrättsmål	rörande	givande	av	muta	till	ett	antal	

butikschefer	på	Systembolaget,	ogillades	åklagarens	yrkande	om	företagsbot	bl.a.	

för	 att	 domstolen	 ansåg	 att	 de	 aktuella	 brotten	 inte	 utgjort	 ett	 systematiskt	

agerande	och	heller	inte	varit	av	någon	större	omfattning,	och	det	var	därför	inte	

fråga	om	ett	grovt	åsidosättande	av	bolagets	skyldigheter.161		

	 	Vad	gäller	jämkning	av	företagsbot	har	frågan	tagits	upp	i	ett	tingsrättsmål	

som	även	det	rörde	givande	av	muta	till	anställda	på	Systembolaget.	Verkställande	

direktören	 för	 en	 leverantör	 till	 Systembolaget	 dömdes	 för	 brottet,	 vars	

handlingar	ansågs	ha	utgjort	ett	grovt	åsidosättande	av	de	 skyldigheter	 som	var	

förenade	 med	 leverantörens	 verksamhet.	 Brottet	 hade	 även	 skett	 systematiskt	

och	 i	en	så	pass	stor	omfattning	att	även	den	yttersta	 ledningen	varit	 inblandad.	

Men	 då	 företaget	 hade	 bytt	 ägare	 sen	 brottet	 begicks	 och	 de	 nya	 ägarna	 hade	

vidtagit	 åtgärder	 för	 att	 förebygga	 fortsatt	 brottslighet,	 ansåg	 domstolen	 att	 ett	

utdömande	 av	 företagsbot	 skulle	 varit	 uppenbart	 oskäligt.	 Dessutom	 beaktade	

man	 att	 varumärket	 skadats	 väsentligt	 och	 att	 omsättningen	minskat	med	 flera	

miljoner	kronor	pga.	uppsagda	avtal	med	Systembolaget.162		

																																																								
157	SOU	2016:82,	s.	71.	
158	36	kap.	10	§	2	p.		
159	36	kap.	10	§	1	p.	
160	af	Sandeberg,	s.	433.		
161	Stockholms	tingsrätts	dom	av	den	22/11	2006	i	mål	nr.	B	3547-05.	
162	Stockholms	tingsrätts	dom	av	den	15/3	2007	i	mål	nr.	B	3556-05.	Observera	dock	att	
förverkande	och	företagsbot	får	kombineras	(SOU	2010:38,	s.	88).	
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	 En	 genomgång	 av	 statistik	 kring	 företagsboten	 företogs	 i	 förarbeten	 från	

2016	 och	 visar	 att	 företagsboten	 historiskt	 sett	 tillämpats	 i	 mycket	 liten	

utsträckning	 men	 att	 detta	 ser	 ut	 att	 förändras	 något.	 Mellan	 2006	 och	 2008	

ålades	företagsbot	i	totalt	45	domar,	medan	siffran	var	uppe	i	171	för	år	2014.163	I	

mutbrottsutredningen,	 som	är	 från	2010,	angavs	att	 i	de	allra	 flesta	 fall	 år	2009	

där	Riksåklagaren	 väckte	 särskild	 talan	 om	 företagsbot,	 avsågs	 överträdelser	 av	

miljöbestämmelser.	 Under	 åren	 2007–2009	 registrerades	 endast	 ett	 fall	 av	

företagsbot	 som	 avsåg	 ”tjänstefel,	 tjänstemissbruk	 eller	 tagande	 av	 muta”.	 Vad	

gäller	 bestickning,	 dvs.	 givande	 av	 muta,	 registrerades	 inte	 något	 fall	 under	

samma	 period. 164 	Även	 i	 Holmquists	 sammanställning	 av	 rättsfall	 som	 rör	

utdömande	av	företagsbot,	är	det	tydligt	att	det	i	en	majoritet	av	fallen	är	tal	om	

miljöbrott.165	Cars	anför	att	något	fall	där	företagsbot	har	ålagts	en	näringsidkare	i	

samband	 med	 åtal	 för	 troslöshet	 mot	 huvudman	 eller	 givande	 av	 muta	 inte	 är	

känt.166		

4.2.1.3	Slutsatser	

En	 företagsbot	 är,	 vid	 ett	 åläggande,	 fullbordad	 och	 utgör	 en	 faktisk	 kostnad	på	

fem	tusen	upp	till	tio	miljoner	kronor	och	är	således	att	anse	som	skada	enligt	29	

kap.	1	§	1	p.	ABL.	Två	aspekter	är	dock	utmärkande	för	ekonomisk	skada	i	form	av	

företagsbot.	 Den	 första	 är	 att	 det	 synes	 ovanligt	 att	 företagsbot	 överhuvudtaget	

döms	ut	vid	mutbrott,	vilket	skulle	innebära	att	företagsbot	i	realiteten	inte	utgör	

någon	skada	för	bolaget	vid	bevisat	mutbrott.	En	anledning	till	att	detta	kan	vara	

jämkningsmöjligheten	 i	 36	 kap.	 10	 §.	 Annan	 rättsverkan	 kan	 föranleda	 att	

företagsboten	blir	oskälig167,	vilken	potentiellt	medför	att	åklagaren	undviker	att	

yrka	på	företagsbot.	Lagstiftaren	har	dessutom	gett	företag	viss	möjlighet	att	själv	

ta	kontroll	över	huruvida	företagsbot	ska	dömas	ut	eller	inte,	genom	att	ange	att	

bl.a.	 försök	 att	 förebygga,	 avhjälpa	 eller	 begränsa	 de	 skadliga	 verkningarna	 av	

brottet	kan	föranleda	jämkning.	I	fallet	med	Telia,	exempelvis,	finns	inget	yrkande	

om	 företagsbot,	 vilket	 kan	bero	på	 att	 sådant	 yrkande	 -	 utifrån	vad	 som	anförts	

om	målet	 rörande	 leverantören	 till	 Systembolaget	 (mål	 nr.	 B	 3556-05)	 -	 skulle	

																																																								
163	SOU	2016:82,	s.	73.	
164	SOU	2010:38,	s.	88.		
165	Se	Holmquist,	s.	377	ff.		
166	Cars,	s.	150.		
167	Exempelvis	förverkande,	som	torde	förekomma	i	större	utsträckning.	Se	mer	om	detta	i	
avsnitt	4.2.2.		
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anses	vara	uppenbart	oskäligt	då	Telia	bytt	ut	stora	delar	av	sin	 företagsledning	

sedan	mutbrotten	uppdagades.168	

	 För	ett	åläggande	av	företagsbot	enligt	36	kap.	7	§	1	p.	BrB,	dvs.	då	brottet	

begåtts	 av	 annan	 än	 företagsledningen	 men	 orsakats	 av	 brister	 hos	

företagsledningen,	 krävs	 som	 sagt	 ett	 grovt	 åsidosättande	 av	 ens	 förpliktelser.	

Utifrån	 tingsrättsdomen	 som	 rörde	 givande	 av	 muta	 till	 butikschefer	 på	

Systembolaget	(mål	nr.	B	3547-05),	synes	enstaka	mutbrott	inte	utgöra	grund	för	

företagsbot,	 utan	 brottsligheten	 ska	 snarare	 ha	 varit	 av	 systematisk	 art	 för	 att	

utgöra	ett	grovt	åsidosättande.	Även	detta	kan	ha	som	konsekvens	att	företagsbot	

så	sällan	blir	aktuellt	vid	mutbrott.	Sammantaget,	synes	företagsboten	i	många	fall	

vara	 oskälig	 och	 yrkas	 därför	 inte	 på.	 En	 spegelbild	 av	 detta	 är	 givetvis	 att	 när	

förutsättningarna	 är	 de	 rätta,	 t.ex.	 när	 brottligheten	 varit	 systematisk	 och	

företagsledningen	 inte	 gjort	 vad	 de	 kunnat	 för	 att	 förebygga	 och	 begränsa	 de	

skadliga	 verkningarna,	 kan	 företagsbot	 bli	 aktuellt.	 Även	 om	 företagsboten	

således	 synes	 ovanlig	 i	 mutbrottssammanhang,	 är	 det	 inte	 på	 något	 sätt	 en	

omöjlighet	att	 företag	åläggs	 sådan	och	när	 så	väl	 görs,	 torde	den	bedömas	som	

skada	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL.			

	 Den	andra	utmärkande	aspekten	för	företagsbot	är	att	beloppet	kan	framstå	

som	ringa	i	förhållande	till	ett	bolags	totala	omsättning.	Särskilt	om	det	är	tal	om	

stora	 bolag.	 Detta	 togs	 t.o.m.	 upp	 i	 mutbrottsutredningen.	 Det	 ansågs	 kunna	

ifrågasättas	om	inte	företagsbot	vid	mutbrott	borde	ha	samma	konstruktion	som	

konkurrensskadeavgiften	 enligt	 konkurrenslagen,	 dvs.	 en	 procentuell	 andel	 av	

företagets	omsättning.169	Någon	närmare	redogörelse	eller	svar	i	frågan	gavs	inte	i	

utredningen.	 Det	 är	 inte	 svårt	 att	 inse	 att	 en	 bot	 på	 mellan	 fem	 tusen	 och	 tio	

miljoner	 kronor	 inte	 nödvändigtvis	 behöver	 utgöra	 en	 betydelsefull	 eller	 ens	

kännbar	 skada	 för	 ett	 bolag.	 För	 frågan	 om	 skadeståndsskyldighet	 är	 dock	

skadans	 betydelse	 för	 den	 skadelidande	 ovidkommande,	 det	 centrala	 är	 den	

faktiska	förmögenhetsförlusten.170		

																																																								
168	Se	mål	nr.	B	14304-12	vid	Stockholms	tingsrätt,	där	talan	mot	Telia	endast	avser	
föreverkande.	Att	bolaget	bytt	ut	stora	delar	av	den	tidigare	styrelsen	framgår	i	bl.a.	Hedelius,	
Patricia,	Telia	-	Alliansregeringen	och	korruptionen,	Massolit	Förlag	2015,	s.	9	ff,	182	och	195.	
Exempelvis	slutade	styrelseordförande	Tom	von	Weymarn	2010.	Han	efterträddes	av	Anders	
Narvinger	som	avsattes	2013	i	samband	med	avslöjandet	om	Uzbekistan.		
169	SOU	2010:38,	s.	169.		
170	Se	avsnitt	3.3.1.1.	
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4.2.2	Förverkande	

4.2.2.1	Allmänt	om	förverkande	

Förverkande	utgör,	 likt	 företagsboten,	 en	 särskild	 rättsverkan	av	brott	 enligt	 36	

kap.	BrB	och	innebär	att	belöning	eller	annat	utbyte	av	mutbrott	kan	förverkas	vid	

bevisad	 brottslighet.171		 36	 kap.	 1	 §	 BrB	 föreskriver	 att	 utbyte	 av	 ett	 brott	 ska	

förklaras	 förverkat,	om	det	 inte	är	uppenbart	oskäligt.	Detta	kan	ske	på	 två	sätt.	

Ett	sakförverkande	består	 i	att	egendom	eller	rättighet	 tas	 från	gärningsmannen	

och	 övergår	 till	 staten.	 Vid	 värdeförverkande	 å	 andra	 sidan	 tvingas	

förverkandesubjektet	 betala	 ett	 belopp	 motsvarande	 värdet	 av	 egendomen	 till	

staten,	 och	 utmynnar	 således	 i	 en	 förpliktelse	 för	 subjektet	 att	 betala	 angivet	

belopp.172		

	 Bestämmelserna	 i	 36	 kap.	 2	 §	 och	 3	 §	 BrB	 är	 mindre	 relevanta	 i	

mutbrottssammanhang.	Den	förstnämnda	tar	sikte	på	egendom	som	har	använts	

som	 hjälpmedel	 vid	 brott	 enligt	 brottsbalken,	 vilken	 får	 förklaras	 förverkad	 om	

det	 behövs	 för	 att	 exempelvis	 förebygga	 brott.	 Även	 egendom	 vars	 användande	

utgör	 brott,	 såsom	dyrkar	 och	 vapen	med	 vilka	 befattning	 utgör	 en	 straffbelagd	

förberedelse	enligt	23	kap.	2	§	BrB,	kan	förverkas.173	Förverkande	enligt	3	§	utgör	

ingen	rättsverkan	av	brott	då	det	för	sådant	förverkande	inte	krävs	att	något	brott	

blivit	begånget.	Förverkande	enligt	denna	paragraf	 får	 i	huvudsak	ske	i	 fråga	om	

föremål	som	befaras	komma	till	brottslig	användning.174	

	 Reglering	 kring	 förverkande	 vid	 brott	 som	 begåtts	 i	 utövningen	 av	

näringsverksamhet	 återfinns	 i	 36	 kap.	 4	 §	 BrB.	 Om	 det	 vid	 sådant	 brott	 har	

uppkommit	 en	 ekonomisk	 fördel	 för	näringsidkaren,	 ska	 värdet	 av	denna	 fördel	

förverkas,	om	det	inte	är	oskäligt.	Begreppet	ekonomisk	fördel	ska	förstås	i	vidare	

mening	 än	utbyte,	 och	möjliggör	 för	 samhället	 att	 dra	 in	de	 företagsekonomiska	

vinster	 som	 kan	 uppkomma	 hos	 företag	 till	 följd	 av	 brott	 som	 begåtts	 i	 dess	

verksamhet	 och	 som	 nödvändigtvis	 inte	 kan	 betecknas	 som	 utbyte	 eller	 direkt	

vinning	av	brott.175	Formuleringen	"till	följd	av"	brott	medför	att	även	medelbara	

vinster	av	ett	brott,	såsom	besparingar	och	vinstökningar,	kan	förverkas.176	Det	är	

																																																								
171	SOU	2010:38,	s.	86	
172	SOU	2015:67,	s.	27.	
173	Prop.	2004/05:135,	s.	72.		
174	Prop.	2004/05:135,	s.	73.	
175	Till	detta	hör	exempelvis	besparingar	eller	vinstökningar.		
176	Almkvist,	Gustaf,	Förverkande	av	egendom,	Iustus	2014,	s.	116	och	Holmquist,	s.	368.	
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likväl	 av	 vikt	 att	 det	 föreligger	 ett	 klart	 orsakssamband	mellan	 brottet	 och	 den	

ekonomiska	 fördel	som	ska	 förverkas,	samt	att	detta	orsakssamband	är	adekvat.	

Sambandet	ska	vara	så	starkt	att	fördelen	skulle	ha	uteblivit,	om	brottet	inte	hade	

kommit	till	stånd.177		

Med	 näringsverksamhet	 menas	 yrkesmässigt	 bedriven	 verksamhet	 av	

ekonomisk	 art,	 vilket	 motsvarar	 gängse	 tolkning	 av	 begreppet.178	Vidare	 ska	

brottet	ha	en	klar	anknytning	till	den	verksamhet	som	bedrivs	av	näringsidkaren	

för	att	det	ska	anses	begånget	 i	utövningen	av	näringsverksamhet.	Det	är	 i	 regel	

utan	betydelse	om	gärningsmannen	 själv	 är	näringsidkaren	eller	 företrädare	 för	

näringsidkaren	 eller	 anställd	 eller	 uppdragstagare	 hos	 sådan.179 	För	 det	 fall	

exempelvis	 en	 anställd	 i	 ett	 företag	 begår	 sådant	 brott	 är	 det	 tillräckligt	 att	

gärningen	 har	 medfört	 ekonomiska	 fördelar	 för	 näringsidkaren	 för	 att	

förverkande	ska	kunna	ske,	och	det	är	således	 inte	nödvändigt	att	arbetsgivaren	

eller	 dess	 företrädare	 haft	 kännedom	 om	 den	 anställdes	 handling.	 Sådan	

omständighet	kan	dock	utgöra	grund	för	jämkning.180	

Förverkande	 enligt	 36	 kap.	 4	 §	 BrB	 ska	 ske	 när	 det	 inte	 följer	 av	 andra	

regler,	och	är	således	subsidiär	till	de	övriga	förverkandebestämmelserna.181	

	 Bestämmelser	 om	 hos	 vem	 ett	 förverkande	 till	 följd	 av	 ett	 brott	 kan	 ske	

återfinns	i	36	kap.	5	§	BrB.	Här	räknas	bl.a.	följande	upp:	a)	gärningsmannen	eller	

annan	som	medverkat	till	brottet,	b)	den	i	vars	ställe	gärningsmannen	eller	annan	

medverkande	var,	 c)	den	 som	genom	brottet	beretts	vinning	eller	näringsidkare	

som	avses	 i	4	§.	Förklaring	om	förverkande	kan	således	riktas	mot	den	 juridiska	

personen.182	Vid	 val	 av	 förverkandesubjekt	 vid	 utbytesförverkande	 är	 det	 inte	

fråga	om	vem	som	har	begått	gärningen,	utan	vem	som	har	haft	vinning	av	den.	En	

gärningsman	enligt	a)	som	inte	haft	någon	vinning	av	brottet	kan	således	 i	 regel	

inte	vara	förverkanssubjekt.183	

4.2.2.2	Förverkande	vid	mutbrott	

Den	ekonomiska	 fördelen	av	ett	brott	är	många	gånger	 svår	att	ange,	 inte	minst	

vid	mutbrott.	Vid	svårigheter	att	bevisa	vad	som	ska	förverkas,	 får	värdet	därför	

																																																								
177	Prop.	1981/82:142,	s.	15	f.		
178	Prop.	1981/82:142,	s.	13.		
179	SOU	1997:127,	Del	A,	s.	154.	
180	Prop.	1981/82:142,	s.	13.	
181	SOU	1997:127,	s.	153	f	och	prop.	1981/82:142,	s.	13.	
182	SOU	1997:127,	Del	A,	s.	154.		
183	Almkvist,	s.	157.	
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uppskattas	 till	 ett	 belopp	 som	 är	 skäligt	 utifrån	 omständigheterna.	 I	

mutbrottsutredningen	ges	i	sammanhanget	följande	exempel:		

	

	 "Om	 exempelvis	 en	 näringsidkare	 har	 lämnat	 en	 muta	 till	 en	 inköpschef	 och	
	 på	 så	 sätt	 fått	 teckna	 ett	 lönsamt	 avtal	 om	 leveranser	 till	 inköpschefens	
	 företag,	 kan	 alltså	 den	 verkliga	 eller	 uppskattade	 vinsten	 på	 leveransavtalet	
	 förverkas	hos	näringsidkaren."184	
	

Om	 det	 istället	 är	 tal	 om	 en	 muta	 som	 utlovats,	 erbjudits	 eller	 begärts	 och	

förfarandet	 inte	har	gått	så	 långt	att	någon	muta	verkligen	har	överlämnats,	kan	

något	förverkande	inte	ske.185	Annorlunda	förehåller	det	sig	om	mottagaren	av	en	

muta	lämnat	tillbaka	mutan	till	givaren.	Då	något	utbyte	av	brott	inte	längre	finns	

kvar	hos	mottagaren,	ska	ett	förverkande	i	regel	inte	kunna	ske.	Cars	poängterar	

dock	att	det	synes	 inkonsekvent	att	en	mottagare	av	muta	kan	bära	straffansvar	

men	 undgå	 ett	 förverkande	 genom	 att	 återlämna	 mutan.	 Det	 torde	 därför	 från	

förverkandesynpunkt	 vara	 likgiltigt	 om	mottagaren	 ”därefter	 återlämnat	 mutan	

till	 givaren,	 lämnat	 den	 till	 någon	 annan	 person,	 förstört	 den	 eller	 konsumerat	

den”.186		

	 Relevant	 i	 mutbrottssammanhang	 är	 hur	 beräkningen	 av	 utbytet	 går	 till.	

Almkvist	 menar	 att	 utbytesförverkandesanktionens	 centrala	 funktion	 är	 att	

försätta	den	som	haft	vinning	av	brott	 i	samma	position	som	om	brottet	 inte	ägt	

rum.187	Detta	 illustreras	bl.a.	av	det	 faktum	att	det	 i	 regel	endast	är	nettovinsten	

som	 avses	 med	 utbyte,	 vilket	 medför	 att	 utgifter	 för	 förvärvet	 ska	 dras	 av	 vid	

beräkningen	 av	 den	 vinst	 som	 ska	 förverkas. 188 	Det	 är	 dock	 omdebatterat	

huruvida	principen	om	nettovinst	verkligen	ska	tillämpas	på	fall	av	mutbrott.	Det	

har	 framförts	 i	 tidigare	 förarbetsuttalanden	att	nettoprincipen	bör	begränsas	 till	

att	endast	gälla	utgifter	som	inte	är	sådana	att	de	strider	mot	lag	eller	goda	seder,	

vilket	muta	anses	vara	exempel	på.189	Det	råder	dock	fortsatt	oenighet	i	frågan190	

och	något	 formellt	undantag	 från	nettoprincipen	har	 inte	 införts	 i	 lagstiftningen.	

																																																								
184	SOU	2010:38,	s.	87.	
185	Cars,	s.	151.		
186	Cars,	s.	151.		
187	Almkvist,	s.	18	f.	
188	SOU	1999:147,	s.	162.	Se	prop.	2004/05:135,	s.	80.		
189	Uttalandet	gjordes	av	Straffrättskommittén.	Se	SOU	1999:147,	s.	162	and	Almkvist,	s.	93.		
190	Straffrättskommitténs	hållning	kritiserades	bl.a.	av	Lagrådet	1948.	Se	Almkvist,	s.	94.		
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Frågan	om	hur	kostnader	som	har	samband	med	brottet	ska	behandlas	har	istället	

överlämnats	till	rättstillämpningen	att	avgöra.191	

4.2.2.3	Slutsatser	

I	 hänseendet	 att	 ett	 subjekts	 förmögenhetsmassa	 minskas	 vid	 förverkande	 har	

förverkandereglerna	 påfallande	 likheter	 med	 böter,	 skadestånd	 och	 andra	

sanktioner.	 Almkvist	 poängterar	 dock	 att	 ett	 förverkande,	 till	 skillnad	 från	

exempelvis	 böter,	 inte	 har	 någon	 koppling	 till	 klander	 eller	 brottets	 allvar.	

Dessutom	 kan,	 som	 angivits	 ovan,	 en	 förverkandesanktion	 riktas	mot	 annan	 än	

gärningsmannen.192	Det	 handlar	 således	 uteslutande	 om	 att	 frånta	 subjektet	 det	

utbyte	 eller	 ekonomiska	 fördel	 som	 gjorts	 på	 brottsligheten.	 På	 så	 sätt	 kan	 det	

vara	svårt	att	tala	om	förverkande	som	en	skada	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL,	då	den	

inte	 nödvändigtvis	 utgör	 kostnad,	 inkomstbortfall	 eller	 värdeminskning	 på	

egendom.	 Det	 utbyte	 eller	 ekonomiska	 fördel	 som	 ett	 företag	 åtnjutit	 av	 en	

korrupt	handling	som	vidtagits	inom	ramen	för	näringsverksamheten,	skulle	inte	

realiserats	utan	den	korrupta	handlingen	och	ett	förverkande	ska	med	andra	ord	

inte	försätta	företaget	i	sämre	ekonomisk	position	än	om	brottet	inte	ägt	rum.		

Skada	på	bolaget	kan	emellertid	anses	uppstå	om	mutan	inte	är	avdragsgill.		

	

Bolag	A	har	mutat	offentlig	tjänsteman	i	Land	X	för	att	få	nödvändiga	rättigheter	
och	tillstånd	att	starta	upp	verksamhet	 i	det	 landet.	Kostnader	 för	att	starta	upp	
och	bedriva	denna	verksamhet	har	varit	 tio	miljoner	kronor,	varav	 fem	miljoner	
har	 gått	 till	 den	 offentliga	 tjänstemannen	 i	 form	 av	 muta.	 Under	 det	 år	 som	
verksamheten	 är	 igång	 omsätts	 50	 miljoner	 kronor,	 vilket	 utgör	 en	 vinst	 för	
bolaget	på	40	miljoner	kronor.	 Skulle,	 vid	ett	uppdagande	av	detta	mutbrott,	40	
miljoner	 kronor	 förverkas	 har	 bolaget	 inte	 orsakats	 någon	 kostnad	pga.	 brottet.	
För	det	fall	mutan	emellertid	inte	är	avdragsgill	och	förverkandebeloppet	hamnar	
på	45	miljoner	kronor,	har	bolaget	gjort	en	 total	 förlust	pga.	mutbrottet	om	 fem	
miljoner	kronor.		
	

Bruttometoden	skulle	således	innebära	att	bolaget,	efter	ett	förverkande,	gjort	en	

faktisk	förlust	på	det	belopp	som	betalats	ut	i	muta	och	som	på	så	sätt	kan	utgöra	

skada	i	skadeståndsrättslig	mening.		

	 	Det	kan	tänkas	att	Bolag	A	skulle	fått	tillgång	till	marknaden	i	Land	X	i	ovan	

exempel	 även	 utan	 muta,	 men	 med	 en	 betydligt	 lägre	 omsättning	 pga.	 de	

svårigheter	 som	 i	det	 första	exemplet	överkoms	genom	muta.	Om	så	skulle	vara	

																																																								
191	NJA	2016	s.	202,	p.	6.	
192	Almkvist,	s.	14	f.	
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fallet	 torde	 inte	 skadebedömningen	 bli	 annorlunda	 då	 denna	 skillnad	 istället	

skulle	uttrycka	sig	i	att	föreverkandebeloppet	minskas.193	

4.2.3	Utländska	böter	

Den	begångna	mutbrottligheten	i	bolaget	kan	även	träffas	av	utländsk	lagstiftning	

och	 orsaka	 ytterligare	 företagsböter.	 Svenska	 företag	 kan	 bli	 föremål	 för	 en	 rad	

olika	länders	korruptionsbestämmelser194	men	det	kommer	här	tas	upp	två	av	de,	

till	 synes,	 striktaste	 lagstiftningarna	 då	 de	 träffar	 ett	 stort	 antal	 icke-inhemska	

företag	-	Storbritanniens	Bribery	Act	och	USA:s	Foreign	Corrupt	Practices	Act.		

4.2.3.1	Storbritannien	

I	Storbritannien	gäller	 lagen	Bribery	Act	2010	(Bribery	Act),	 som	efter	en	större	

reform	 kom	 att	 samla	 det	 tidigare	 splittrade	 regelverket	 kring	 mutbrott. 195	

Reformen	 syftade	 till	 att	 uppdatera	 och	 förstärka	 den	 brittiska	

mutbrottslagstiftningen	 för	 att	 leva	 upp	 till	 landets	 internationella	 åtaganden	

inom	 korrutpionsområdet.	 Resultatet	 blev	 en	 av	 världens	 mest	 stränga	

mutbrottslagstiftningar.196		

	 Första	 paragrafen	 reglerar	 givande	 av	 muta	 medan	 tagande	 av	 muta	

regleras	 i	 andra	 paragrafen.	 En	 person	 som	 i	 utlandet	 mutar	 en	 offentlig	

tjänsteman	 (foreign	 public	 official)	 gör	 sig	 skyldig	 till	 brott	 enligt	 sjätte	

paragrafen.	I	sjunde	paragrafen	finns	bestämmelser	om	ett	företags	straffrättsliga	

ansvar	 för	 misslyckande	 med	 att	 förebygga	 mutbrott	 (failure	 of	 commercial	

organizations	to	prevent	bribery).197	

	 Misslyckande	med	att	 förebygga	mutbrott,	 som	har	vissa	 likheter	med	den	

svenska	bestämmelsen	om	vårdslös	 finansiering	 av	mutbrott,	 innebär	 att	 om	en	

person	med	 koppling	 till	 ett	 företag	 gör	 sig	 skyldig	 till	 givande	 av	muta	 för	 att	

erhålla	 eller	 behålla	 en	 affär	 eller	 en	 fördel	 i	 näringsverksamheten,	 inträder	 ett	

straffrättsligt	 ansvar	 för	 företaget	 i	 fråga.198	Det	 krävs	 dock	 inget	 föregående	

																																																								
193	Se	t.ex.	talan	om	förverkande	mot	Telia	i	Stockholms	tingsrätts	mål	nr	B	14304-12	där	
grunden	för	vinstberäkningen	är	att	Telia	inte	skulle	fått	tillgång	till	den	uzbekiska	marknaden	
hade	det	inte	varit	för	de	utbetalade	mutorna.	Av	den	anledningen	yrkas	på	att	det	resultat	
som	Telias	dotterbolag	i	Uzbekistan,	Coscom,	gjort	under	hela	den	aktuella	perioden	ska	
förverkas	enligt	36	kap.	1,	4	och	5	§§	(s.	7).	
194	Se	t.ex.	fallet	med	Telia	i	avsnitt	4.2.3.2.		
195	SOU	2010:38,	s.	135.	
196	Wilkinson,	Peter,	The	2010	UK	Bribery	Act	Adequate	Procedures,	Transparency	International	
UK	20010,	s.	7.		
197	Bribery	Act	återfinns	bl.a.	här:	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents	
198	Clarke,	s.	15.	
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överlämnande	 av	 medel	 från	 bolagsledningens	 sida,	 utan	 det	 avgörande	 är	 att	

personen	som	begår	mutbrottet	har	en	koppling	till	bolaget.	I	paragraf	8	anges	att	

sådan	 koppling	 föreligger	 om	 personen	 utför	 en	 tjänst	 för	 eller	 på	 uppdrag	 av	

bolaget,	vilket	bestäms	utifrån	alla	relevanta	omständigheter	 i	det	enskilda	 fallet	

och	inte	endast	på	hur	relationen	som	sådan	ser	ut.199	

	 Vid	 begånget	 mutbrott	 av	 person	 med	 koppling	 till	 bolaget	 föreligger	 ett	

presumtionsansvar	 hos	 bolaget,	 med	 innebörden	 att	 ett	 företag	 är	 skyldigt	 till	

dess	 att	 det	 visar	 att	 det	 vidtagit	 lämpliga	 åtgärder	 (adequate	 procedures)	 som	

varit	 ämnade	 att	 motverka	 att	 mutbrott	 begås	 av	 personer	 med	 koppling	 till	

bolaget. 200 	I	 samband	 med	 att	 Bribery	 Act	 började	 gälla	 utgav	 brittiska	

justitiedepartementet	 en	 vägledning	 som	 listar	 sex	 principer	 som	 bolag	 bör	

utforma	 sina	 förebyggande	 åtgärder	 kring	 för	 att	 försäkra	 sig	 om	att	 de	 gör	 sitt	

yttersta	för	att	motverka	mutbrott	och	i	förlängningen	undgå	straffrättsligt	ansvar	

i	 det	 fall	 mutbrott	 ändå	 uppdagas.201 	Dessa	 principer	 är	 i)	 proportionerliga	

åtgärder,	ii)	engagemang	från	bolagsledning	och	ägare,	iii)	riskutvärdering,	iv)	due	

diligence,	 v)	 kommunikation,	 inklusive	 utbildning,	 och	 vi)	 tillsyn	 och	

uppföljning.202	Utmärkande	 för	 den	 brittiska	 lagstiftningen	 är	 att	 det	 är	 tal	 om	

företagets,	 dvs.	 den	 juridiska	 personens,	 straffrättsliga	 ansvar	 för	 misslyckande	

med	att	förebygga	mutbrott.203		

	 Lagens	 geografiska	 tillämpningsområde	 är	 mycket	 brett.	 Straffrättsligt	

ansvar	 för	 misslyckande	 med	 att	 förbygga	 brott	 åvilar,	 enligt	 paragraf	 7(5)(b),	

även	utländska	företag	som	bedriver	någon	form	av	verksamhet,	i	sin	helhet	eller	

delvis,	 i	 Storbritannien.	 Skulle	 ett	 svenskt	 bolag	 ha	 sådan	 koppling	 till	

Storbritannien,	 aktualiseras	 ansvar	 även	 om	 mutbrottet	 äger	 rum	 utanför	

Storbritannien	 och	 även	 om	 fördelen	 från	 mutan	 tillägnas	 utanför	

Storbritannien.204	Det	är	dock	inte	klarlagt	vad	"delvis	verksamhet"	ska	bestå	i	för	

att	Bribery	Act	ska	bli	tillämpligt,	och	det	förblir	en	fråga	för	domstol	att	avgöra.205		

																																																								
199	Paragraf	8(1)	och	8(4)	i	Bribery	Act.		
200	SOU	2010:38,	s.	137.	
201	Clarke,	s.	20.		
202	Clarke,	s.	21	ff.	
203	Jmf	vårdslös	finansiering	av	mutbrott,	avsnitt	2.3.2.	Företag	kan	även	hållas	ansvariga	för	
brott	enligt	paragraf	1,	2	och	6	men	då	dessa	bestämmelser	primärt	tar	sikte	på	brittiska	
företag	kommer	de	inte	behandlas	i	närmare	detalj	inom	ramen	för	denna	uppsats.		
204	Wilkinson,	s.	9.		
205	Gauci,	Geoffrey	och	Fischer,	Jessica,	The	UK	Bribery	Act	and	the	US	FCPA:	the	Key	Differences,	
Association	of	Corporate	Counsel	1/6	2011,	s.	3,	
www.acc.com/legalresources/quickcounsel/UKBAFCPA.cfm?makepdf=1.	
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	 Påföljden	 för	 ett	 företag	 som	 misslyckats	 med	 att	 förebygga	 mutbrott	 är	

böter	 på	 obegränsat	 belopp.206	2015	dömdes	 det	 brittiska	 bolaget	 Sweett	 Group	

PLC	 för	 att	 ha	 misslyckats	 med	 att	 förebygga	 mutbrott	 som	 skett	 i	 Förenande	

Arabemiraten	 mellan	 år	 2012	 och	 2015,	 den	 första	 domen	 sen	 införandet	 av	

bestämmelsen.	 Bolaget	 dömdes	 att	 betala	 2,5	miljoner	 pund,	 varav	 1,4	miljoner	

utgjorde	böter	och	850	000	pund	förverkande	av	vinst.	Resterande	belopp	var	för	

att	 täcka	 statens	 kostnader.207	Lagen	 ger	 även	 utrymme	 att	 ogiltigförklara	 ett	

kontrakt	 som	 tillkommit	 genom	 muta	 samt	 utesluta	 företaget	 från	 att	 lämna	

anbud	i	offentliga	upphandlingar.208	

4.2.3.2	USA	

The	Foreign	Corrupt	Practices	Act	(FCPA)	är	en	amerikansk	mutbrottslagstiftning	

som	 tillkom	 1977	 för	 att	 stävja	 amerikanska	 bolags	 korrupta	 utbetalningar	 till	

utländska	 offentliga	 tjänstemän. 209 	Den	 förbjuder	 otillbörlig	 betalning	 samt	

erbjudande	eller	löfte	om	sådan	betalning	-	antingen	i	pengar	eller	i	form	av	gåva	-	

till	 utländska	 offentliga	 tjänstemän,	 utländska	 politiska	 partier	 eller	 utländska	

valbara	 politiker.	 Lagen	 förbjuder	 även	 godkännande	 av	 sådan	 betalning.	 S.k.	

facilitation	payments,	 betalningar	 för	 att	underlätta	 eller	påskynda	handläggning	

av	 ärenden	 hos	 en	 myndighet	 i	 annan	 stat,	 är	 dock	 undantagna	 från	

lagstiftningen. 210 	FCPA	 innehåller	 även	 bestämmelser	 om	 redovisning	 och	

bokföring,	ämnade	att	förebygga	korrupta	och	olagliga	transaktioner.211			

	 FCPA	har	mycket	vid	 territoriell	 räckvidd	och	når	 långt	bortom	handlingar	

utförda	 av	 amerikanska	 företag.	 Förutom	utländska	 företag	 som	 är	 noterade	 på	

amerikansk	 börs	 (issuers)212,	 tillämpas	 FCPA	 även	 på	 utländska	 företag	 som,	

antingen	direkt	eller	via	mellanman,	gör	sig	skyldiga	till	mutbrott	som	till	någon	

del	 begås	 i	 USA. 213 	Detta	 tolkas	 extensivt.	 Om	 ett	 företags	 anställd	 eller	

uppdragstagare	 på	 något	 sätt	 främjar	 handling	 i	 strid	 med	 FCPA	 när	 denne	 är	

inom	 USA:s	 gränser,	 kan	 företaget	 bli	 föremål	 för	 åtal.	 Detsamma	 gäller	 om	

																																																								
206	Wilkinson,	s.	8.		
207	Serious	Fraud	Office	(UK),	Sweett	Group	PLC	sentenced	and	ordered	to	pay	£2.25	million	
after	Bribery	Act	conviction,	19/2	2016,	www.sfo.gov.uk/2016/02/19/sweett-group-plc-
sentenced-and-ordered-to-pay-2-3-million-after-bribery-act-conviction	
208	Wilkinson,	s.	8.		
209	Den	tillkom	som	en	ändring	(amendment)	till	lagen	Securities	Exchange	Act	från	1934.	
210	House	of	Representatives	Report	No.	95-640,	s.	1	och	4.		
211	Senate	Report	No.	95-114,	s.	3.	
21215	U.S.	Code	§	78dd-1.	
21315	U.S.	Code	§	78dd-3.	
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företaget	använder	sig	av	s.k.	 interstate	commerce	i	 främjandet	av	den	brottsliga	

handlingen,	 vilket	 omfattar	 telefonsamtal,	 e-post,	 sms	 eller	 fax	 som	 skickats	 till,	

från	eller	via	USA	samt	användandet	av	USA:s	banksystem.214	Bestämmelserna	om	

redovisning	och	bokföring	tillämpas	dock	endast	på	issuers.215		

	 FCPA	 tillåter	 att	 företaget	 som	 sådant	 hålls	 ansvarigt	 för	 handlingar	 som	

dess	 ledning,	 anställda	 eller	 mellanmän	 vidtar	 inom	 ramen	 för	 sin	

anställning/uppdrag	 och	 i	 strid	 med	 FCPA	 till	 företagets	 fördel.216 	För	 varje	

överträdelse	 av	mutbrottsbestämmelserna	 kan	 företaget	 i	 fråga	dömas	 till	 böter	

på	 upp	 till	 två	miljoner	 dollar,	medan	 bötesbeloppet	 kan	 uppgå	 till	 25	miljoner	

dollar	 för	 överträdelse	 av	 någon	 av	 FCPA:s	 redovisnings-	 och	

bokföringsbestämmelser.	 Alternative	 Fines	 Act	 möjliggör	 dessutom	 markant	

högre	böter	för	samma	handlingar.	Under	denna	lagstiftning	kan	beloppet	uppgå	

till	det	dubbla	av	vad	företaget	gjort	i	vinst	genom	den	givna	mutan.217	

	 2014	 kom	 Telia	 under	 granskning	 av	 amerikanska	 och	 nederländska	

myndigheter	 för	 verksamheten	 i	Uzbekistan.	Då	Telias	 aktier	 tidigare	hade	 sålts	

på	New	York-börsen	och	då	överföringar	av	medel	som	användes	till	mutor	hade	

gått	 genom	 bankkonton	 i	 USA,	 fick	 amerikanska	 justitiedepartementet	 och	

finansinspektionen	 jurisdiktion	 över	 bolagets	 handlingar,	 som	 efter	 utredning	

ansåg	 att	 bolaget	 agerat	 i	 strid	 med	 FCPA.218	I	 september	 2017	 erkände	 Telia	

slutligen	mutbrott	 och	befanns	 skyldigt	 i	 en	 förlikning	med	de	 amerikanska	och	

nederländska	myndigheterna.	 Bolaget	 gick	 då	med	 på	 att	 betala	 508,6	miljoner	

dollar	i	böter	samt	457	miljoner	dollar	i	förverkande.219		

																																																								
214	U.S.	Department	of	Justice	och	U.S.	Securities	and	Exchange	Commission,	FCPA	–	A	Resource	
Guide	to	the	U.S.	Foreign	Corrupt	Practices	Act,	2012,	s.	11-12.		
21515	U.S.	Code	§	78m.	
216	U.S.	Department	of	Justice,	s.	27.	
217	U.S.	Department	of	Justice,	s.	68.	
218	Se	följande	pressmeddelanden:	U.S.	Department	of	Justice,	Telia	Company	AB	and	Its	Uzbek	
Subsidiary	Enter	Into	a	Global	Foreign	Bribery	Resolution	of	More	Than	$965	Million	for	Corrupt	
Payments	in	Uzbekistan,	21/9	2017,	www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-
uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965	och	Telia	Company,	Telia	
Company	Reaches	a	Global	Settlement	with	the	Authorities	Regarding	Uzbekistan	Investigation,	
21/9	2017,	www.teliacompany.com/en/news/press-releases/2017/9/telia-company-
reaches-a-global-settlement-with-the-authorities-regarding-uzbekistan-investigation.	
219	Se		U.S.	District	Court	of	Southern	District	of	New	York,	United	Stated	of	America	-	v.	-	Telia	
Company	AB,	www.mediafire.com/file/5s52o2xeb998520/Telia_Information.pdf	och		United	
States	of	America	before	the	Securities	and	Exchange	Commission,	Administrative	Proceeding	
File	No.	3-18195	In	the	Matter	of	Telia	Company	AB,	www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-
81669.pdf.	
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4.2.3.3	Slutsatser	

Det	 är	 ett	 faktum	 att	 svenska	 företag	 kan	 bli	 föremål	 för	 utländska	

mutbrottslagstiftningar,	 och	 det	 torde	 inte	 vara	 helt	 främmande	 att	 företag	

som	 har	 internationell	 verksamhet	 faller	 in	 under	 exempelvis	 FCPA:s	

tillämpningsområde.	Utmärkande	för	både	FCPA	och	Bribery	Act	är	att	det	inte	

finns	något	tak	för	summan	böterna	kan	uppgå	till,	vilket	inte	minst	visat	sig	i	

den	 amerikanska	 förlikningen	 med	 Telia.	 I	 Bribery	 Act	 är	 bötesbeloppet	

obegränsat	 och	 genom	 Alternative	 Fines	 Act	 i	 USA	 begränsas	 bötesbeloppet	

endast	av	hur	mycket	vinst	bolaget	har	gjort	på	mutbrottsligheten.	Det	 torde	

således	 inte	 råda	 någon	 tveksamhet	 kring	 att	 böter	 av	 detta	 slag,	 skulle	 de	

utdömas,	är	att	anse	som	skada	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL.	

4.2.4	Ogiltigförklarande	av	avtal	

Avtal	 som	 ingåtts	 under	 inverkan	 av	 korruption	 kan	 ogiltigförklaras.	 Detta	 har	

Sverige	 åtagit	 sig	 genom	 tillträdet	 till	 Europarådets	 civilrättsliga	 konvention	 om	

korruption,	 vilken	 syftar	 till	 att	 på	 effektivare	 sätt	 bekämpa	 korruption	 hos	

medlemsstaterna	genom	civilrättsliga	metoder,	såsom	möjligheten	till	utverkande	

av	skadestånd.220	Artikel	8	 i	konventionen	rör	avtals	giltighet	och	 föreskriver	att	

varje	medlemsstat	ska	se	till	att	avtal	eller	avtalsvillkor	som	tillåter	korruption	är	

ogiltiga.	 Enligt	 artikeln	 ska	 även	 avtalsparter	 vars	 samtycke	 påverkats	 av	

korruption,	ha	möjligheten	att	vid	domstol	yrka	att	 avtalet	ogiltigförklaras.	 I	det	

sistnämnda	 fallet	 behöver	 inget	 obligatoriskt	 ogiltigförklarande	 ske	 utan	

domstolen	ska	kunna	beakta	alla	omständigheter	i	det	aktuella	fallet	innan	beslut	

om	 eventuellt	 ogiltigförklarade	 tas.	 Vilka	 omständigheter	 som	 ska	 föranleda	 att	

avtal	 förklaras	 ogiltigt	 har	 överlämnats	 till	 staterna	 att	 bestämma.221	För	 att	

Sverige,	vid	tillträdandet	av	konventionen,	skulle	uppfylla	dessa	åtaganden	ansågs	

inga	 lagändringar	 vara	 nödvändiga,	 då	 gällande	 svensk	 rätt	 redan	 möjliggör	

ogiltigförklarande	av	avtal	på	ovan	angivna	grunder.222		

4.2.4.1	Avtal	vars	innehåll	tillåter	korruption	

Avtal	vars	 innehåll	 strider	mot	 lag	eller	goda	seder,	på	 latin	kallat	pactum	turpe,	

ska	 inte	 kunna	 föranleda	 rättsliga	 följder	 eller	 sanktioner.	 Exempelvis	 kan	 det	
																																																								
220	Konventionen	är	ett	komplement	till	Europarådets	straffrättsliga	konvention	om	
korruption.		
221	Prop.	2003/04:70,	s.	46.	
222	Prop.	2003/04:70,	s.	46.	
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vara	 fråga	 om	 avtal	 som	 innebär	 att	 någon	 åtar	 sig	 att	 utföra	 en	 straffbar	

handling.223	Om	mutan	på	så	sätt	är	en	del	av	avtalet,	ska	domstolen	avvisa	talan	

om	 fullgörelse	 av	 avtalet	 med	 hänvisning	 till	 att	 fullgörandet	 strider	 mot	 lag.	

Ogiltigheten	kan	beaktas	ex	offcio	av	domstolen,	den	är	således	självverkande	och	

det	krävs	inte	att	något	yrkande	om	ogiltigförklarande	görs.224		

Denna	 situation	 uppstod	 i	 ett	 tingsrättsmål	 från	 1995,	 där	 ett	 i	 avtal	

överenskommet	 arvode	 mellan	 ett	 fastighetsbolag	 och	 en	 mäklare	 delvis	 var	

avsedd	att	användas	till	mutor	gentemot	spekulanter,	för	att	på	så	sätt	få	dem	att	

höja	sina	bud	på	en	utbjuden	fastighet.	Mäklaren	yrkade	i	domstol	att	utfå	arvodet	

men	 tingsrätten	 ogillade	 mäklarens	 talan	 och	 angav	 att	 tingsrätten	 vägrar	

medverka	 till	 att	 käranden	 med	 stöd	 av	 rättsordningen	 erhåller	 en	 dom	 på	

fullgörelse	av	ett	avtal	som	i	sig	varken	gillas	eller	stöds	av	rättsordningen.225	

4.2.4.2	Avtal	som	slutits	under	påverkan	av	korruption	

Vad	 gäller	 avtal	 som	 slutits	 under	 påverkan	 av	 korruption,	 hänvisas	 det	 i	

förarbetena	till	33	§	och	36	§	avtalslagen	(AvtL).	33	§	AvtL	tar	sikte	på	en	situation	

där	det	på	grund	av	förhållanden	vid	avtalets	ingående	vore	ohederligt	att	fullgöra	

avtalet.226	För	tillämplighet	krävs	att	omständigheter	som	gör	att	det	skulle	strida	

mot	 tro	 och	 heder	 att	 åberopa	 rättshandlingen	 förelåg	 vid	 rättshandlingens	

tillkomst.	 Därtill	 ska	motparten	 ha	 haft	 eller	måste	 antagas	 ha	 haft	 vetskap	 om	

dessa	omständigheter	vid	tidpunkten	då	rättshandlingen	blev	honom	eller	henne	

"kunnig",	 i	 enlighet	 med	 39	 §	 AvtL.227	Bestämmelsen	 kallas	 även	 för	 den	 lilla	

generalklausulen,	 men	 har	 i	 modern	 tid	 inte	 tillämpats	 av	 HD. 228 	Den	 har	

framförallt	 kommit	 att	 få	 en	 begränsad	 användning	 efter	 tillkomsten	 av	 36	 §	

AvtL.229		

	 36	§	AvtL,	den	stora	generalklausulen,	infördes	1976	och	har	som	huvudsyfte	

att	tillämpas	vid	jämkning	av	oskäliga	avtalsvillkor,	men	kan	även	föranleda	att	ett	

																																																								
223	Ramberg,	Jan	&	Ramberg,	Christina,	Allmän	avtalsrätt,	Wolters	Kluwer	Sverige	AB	2016,	s.	
195	och	Adlercreutz,	s.	319.		
224	Cars,	s.	159.	Se	även	NJA	1987	s.	167	där	HD	ex	officio	beaktade	ogiltigheten	av	ett	
fastighetsköp	pga.	att	köpeavtalet	stred	mot	bestämmelse	i	jordabalken.	Se	vidare	i	
Adlercreutz,	s.	258	om	s.k.	nullitet.			
225	Stockholms	tingsrätts	dom	av	den	28/3	1995	i	mål	nr.	T	8-1520-93.		
226	Zetterström,	Stefan,	Svensk	avtalsrätt,	Iustus	förlag	2017,	s.	77	f.		
227	Adlercreutz,	Axel,	Gorton,	Lars	och	Lindell-Frantz,	Eva,	Avtalsrätt	I,	Studentlitteratur	AB	
2016,	s.	298	f.	
228	Bestämmelsen	har	varit	uppe	för	prövning	i	bl.a.	NJA	1982	s.	691,	NJA	1985	s.	178,	
NJA	1986	s.	748	och	NJA	1989	s.	505,	dock	utan	framgång	i	något	av	fallen.		
229	Se	exempelvis	Ramberg,	s.	118	och	Zetterström,	s.	77	ff.		
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helt	avtal	blir	ogiltigt.230	Oskälighetsbedömningen	ska	avgöras	med	beaktande	av	

alla	 åberopade	 omständigheter	 och	 oskäligheten	 kan	 bero	 på	 själva	

avtalsinnehållet,	 omständigheterna	 vid	 avtalets	 tillkomst,	 senare	 inträffade	

förhållanden,	 eller	 omständigheterna	 i	 övrigt.231	I	 sammanhanget	 är	 det	 således	

främst	 andra	 punkten	 som	 kan	 ha	 till	 följd	 att	 ett	 avtal	 som	 uppkommit	 under	

påverkan	av	korruption	blir	ogiltigt.		

	 Det	torde	dock	inte	vara	nödvändigt	att	genom	33	§	och	36	§	ogiltigförklara	

avtalet	då	principen	om	pactum	turpe	kan	bli	gällande	även	 i	 sådan	situation	då	

avtalet	inte	är	direkt	lagstridigt,	men	som	ändå	syftar	till	att	kringgå	lag.232	

	 Om	talan	om	avtalets	fullbordande	väcks	vid	domstol	är	det	nödvändigt,	för	

att	 frågan	 om	 ogiltigförklarade	 ska	 behandlas,	 att	 svaranden	 uttryckligen	

åberopar	att	avtalet	är	ogiltigt	på	grund	av	mutan.233		

	 Frågan	om	hävning	av	avtal	med	anledning	av	att	det	slutits	under	påverkan	

av	korruption	uppkom	i	ett	skiljeförfarande	2013.	Denna	gällde	den	ovan	berörda	

mutskandalen	 i	 Systembolaget,	och	bakgrunden	 till	 tvisten	 i	 fråga	var	 följande:	 i	

början	 på	 2000-talet	 åtalades	 personer	 med	 anknytning	 till	 en	 viss	

spritdistributör	 för	 bestickning	 (numera	 givande	 av	 muta)	 av	 personal	 på	

Systembolaget.	 På	 denna	 grund	meddelade	 Systembolaget	 spritdistributören	 att	

man	 hade	 för	 avsikt	 att	 häva	 individuella	 inköpsavtal	 för	 ett	 antal	 artiklar.	

Spritdistributören	 påkallade	 då	 ett	 skiljeförfarande	 och	 gjorde	 gällande	 att	

hävningen	av	avtalen	skett	utan	stöd	i	avtal	eller	dispositiv	rätt	samt	stod	i	strid	

med	konkurrensrättsliga	regler.234	

	 Skiljenämnden	 anförde	 att	 det	 av	 allmänna	 kontraktsrättsliga	 principer	

följer	 att	 allvarlig	 brottslighet	 riktad	mot	 motparten	 i	 ett	 avtalsförhållande	 kan	

vara	ett	avtalsbrott	"som	ger	motparten	rätt	att	tillgripa	civilrättsliga	sanktioner;	

hävning		

																																																								
230	Zetterström,	s.	79.	Det	kan	vara	värt	att	här	påpeka	att	33	§	är	en	ogiltighetsregel	medan	36	
§	främst	är	en	jämkningsregel,	en	distinktion	som	i	vissa	fall	torde	vara	viktig	att	göra	
(Adlercreutz,	s.	560).	I	fråga	om	ogiltigförklarande	av	avtal	på	grund	av	mutbrott	görs	ingen	
skillnad	mellan	begreppen	då	sikte	i	båda	fallen	tas	på	avtalet	i	dess	helhet.		
231	Ramberg,	s.	120.		
232	Adlercreutz,	s.	289.	
233	Cars,	s.	159.	Se	vidare	i	Adlercreutz,	s.	258	ff	om	s.k.	angriplighet,	dvs.	för	att	ogiltighet	ska	
bli	aktuellt	krävs	en	reaktion	från	någon	av	de	berörda	parterna	då	ogiltighet	av	detta	slag	inte	
är	självverkande.	Jmf.	nullitet	i	avsnitt	4.2.4.1.		
234	Svea	hovrätts	dom	av	den	23/10	2013	i	mål	nr.	T	4487-12,	s.	3.	
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om	avtalsbrottet	 är	 väsentligt".235	Vad	 gäller	mutbrott	 belyste	 skiljenämnden	 att	

spritdistributörens	 givande	 av	muta	 visserligen	motsvarades	 av	 Systembolagets	

tagande	 av	 muta,	 vilket	 eventuellt	 kunde	 neutralisera	 Systembolagets	 rätt	 till	

hävning.	Skiljenämnden	anförde	dock	att	det	brott	som	Systembolagets	anställda	

hade	begått	riktade	sig	inte	mot	eller	drabbade	spritdistributören,	utan	drabbade	

snarare	den	egna	arbetsgivaren	Systembolaget.	Mutbrotten	hos	spritdistributören	

hade	 alltså	 varit	 ägnande	 att	 främja	 företagets	 intresse	 att	 uppnå	 vissa	

affärsmässiga	 mål,	 medan	 mutbrotten	 i	 Systembolaget	 präglats	 av	 en	 allvarlig	

illojalitet	 mot	 Systembolaget.	 De	 mutbrott	 som	 Systembolagets	 anställda	 hade	

gjort	 sig	 skyldiga	 till	 hade	 således	 inte	 berövat	 Systembolaget	 rätten	 att	 vidta	

civilrättsliga	sanktioner	enligt	allmänna	kontraktsrättsliga	principer.236		

4.2.4.3	Ogiltighetens	innebörd	 		

Avtalslagen	 specificerar	 inte	 vad	 ogiltighet	 innebär,	men	 det	 synes	 vara	 allmänt	

vedertaget	 att	 parterna	 i	 sådan	 situation	 befrias	 från	 sina	 framtida	 förpliktelser	

och	 fråntas	 rätten	 till	 framtida	 prestation	 från	 motparten.237 	Vid	 en	 ensidig	

utfästelse	 faller	 bundenheten	 bort	 och	 vid	 ett	 ömsesidigt	 förpliktande	 avtal	

befrias,	 om	 prestationerna	 ännu	 inte	 påbörjats,	 båda	 parterna	 från	 att	 prestera.	

Vid	 delvis	 eller	 helt	 fullgjorda	 förpliktelser	 ska	 dessa,	 enligt	 vad	Ramberg	 anför	

om	 svensk	 avtalsrätt,	 återgå.	 Ingen	 part	 ska	 slutligen	 vinna	 på	 en	 ogiltig	

transaktion	och	det	är	därför	av	vikt	att	återgången	av	prestationerna	medför	att	

det	ursprungliga	förmögenhetsläget,	som	rådde	innan	parterna	ingick	det	ogiltiga	

avtalet,	 bör	 återställas.	 Detta	 innefattar	 ersättning	 för	 respektive	 parts	

tillgodogörande	samt	ersättning	för	respektive	parts	nedlagda	kostnader.238	I	NJA	

1987	 s.	 845	 II,	 som	 gällde	 återgång	 av	 fastighetsköp	 med	 anledning	 av	 ogiltigt	

																																																								
235	Skiljedom	av	den	20/2	2012	i	skiljemål	101/2010	mellan	V&S	Vin	&	Sprit	Aktiebolag	och	
Systembolaget	Aktiebolag	(hädanefter	skiljedom),	p.	614.	Angående	användandet	av	
begreppet	"hävning"	synes	det	i	regel	inte	föreligga	någon	skillnad	från	användandet	av	
begreppet	"ogiltighet".	I	NJA	2008	s.	392	anförde	HD	att	ogiltighet	och	obundenhet	ska	
jämställas	med	reglerna	om	hävning	till	följd	av	kontraktsbrott.	Adlercreutz	påpekar	att	både	
ogiltighet	och	hävning	har	liknande	materiell	innebörd,	men	anser	att	dessa	påföljder	
principiellt	bör	hållas	isär	då	distinktionen	i	vissa	fall	kan	få	praktisk	betydelse	(s.	256).	I	
förevarande	fall	är	inte	distinktionen	nödvändig	och	”hävning”	används	således	med	samma	
innebörd	som	”ogiltighet”.		
236	Skiljedom,	p.	614.	Systembolaget	ansågs	dock	ha	missbrukat	sin	ställning	som	
marknadsdominant	enligt	kontraktsrättsliga	regler	och	befanns	skadeståndskyldigt	gentemot	
spritdistributören,	se	p.	674	ff.		
237	Avtalslagen	2010	§	5.7,	www.avtalslagen2010.se/Section/5.7.	
238	Ramberg,	s.	124.		
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köpeavtal,	 anför	 HD	 att	 om	 möjligt	 ”bör	 återställas	 det	 förmögenhetsläge	 som	

gällde	innan	det	ogiltiga	avtalet	ingicks”.	

4.2.4.4	Slutsatser	

Ett	 ogiltigförklarande	 av	 avtal	 leder	 som	 synes	 inte	 per	 automatik	 till	 en	

ekonomisk	skada	då	verkningarna	av	ett	sådant	 förfarande	är	att	prestationerna	

endast	 ska	 gå	 åter.	 På	 så	 sätt	 återställs	 som	 sagt	 förmögenhetsläget	 till	 det	 som	

rådde	 innan	 avtalet	 ingicks,	 och	 det	 blir	 svårt	 att	 identifiera	 en	

skadeståndsgrundande	 skada.	 Här	 behöver	 det	 dock	 göras	 skillnad	 på	 avtal	 av	

vilket	själva	mutan	är	en	del	och	avtal	som	i	sig	är	lagenligt	men	som	slutits	under	

påverkan	av	korruption.	I	det	förra	fallet	är	utbetalningen	av	mutan	en	prestation	

enligt	 avtalet	 som	 ska	 gå	 åter	 vid	 ett	 ogiltigförklarande,	 vilket	 som	 sagt	 ska	

försätta	 parterna	 i	 samma	ekonomiska	 situation	 som	 innan	 ingående	 av	 avtalet.	

Någon	direkt	 ekonomisk	 förlust	blir	 sålunda	 inte	 aktuell.	Däremot	kan	en	 skada	

även	 bestå	 i	 inkomstbortfall,	 dvs.	 en	 situation	 där	 bolaget	 går	 miste	 om	 en	

intäkt.239	Avgörande	blir	det	hypotetiska	alternativförloppet.	

	 I	fallet	med	Telia,	exempelvis,	är	det	överåklagarens	uppfattning	att	bolaget	

aldrig	 hade	 erhållit	 tillgång	 till	 den	 uzbekiska	 telekommarknaden	 hade	 det	 inte	

varit	 för	mutorna.240	De	 avtal	 som	 slöts	 i	Uzbekistan,	 i	 vilka	mututbetalningarna	

stipulerades	och	som	hade	kunnat	bli	 föremål	 för	ogiltigförklarande	om	svenska	

principer	hade	tillämpats,	skulle	således	inte	ha	kunnat	motsvaras	av	några	lagliga	

avtal.	På	så	sätt	skulle	ogiltigförklarande	av	avtal	inte	inneburit	någon	hypotetisk	

inkomstförlust,	 då	 någon	 inkomst	 alls	 inte	 hade	 kunnat	 göras	 i	 Uzbekistan.	 På	

motsvarande	 sätt	 skulle	 alltså	 en	 inkomstförlust	 vara	 för	 handen	 om	 det	 i	 det	

enskilda	 fallet	 bedöms	 att	 lagligt	 avtal	 hade	 kunnat	 ingås	 -	 om	 än	 till	 ett	 annat	

värde	-	utan	utbetalning	av	mutor.	Det	värde	som	detta	lagliga	avtal	skulle	ha	haft	

i	 den	givna	 situationen,	 skulle	 således	motsvara	den	 inkomstförslut	och	därmed	

skada	som	drabbat	bolaget.		

	

Bolag	 A	 ingår	 avtal	 med	 bolag	 B	 om	 att	 få	 sälja	 produkter	 genom	 bolag	 B:s	
sortiment	till	ett	värde	av	tio	miljoner	kronor.	I	avtalet	föreskrivs	att	Bolag	A	ska	
göra	 en	 särskild	 utbetalning	 till	 ett	 konto	 hos	 bolag	B.	Detta	 visar	 sig	 utgöra	 en	
muta,	vilket	uppmärksammas	av	bolag	B:s	ledning	som	får	avtalet	ogiltigförklarat.	
Detta	 innebär	 att	 värdet	 av	 de	 utbetalade	mutorna	 samt	eventuell	 annan	utförd	

																																																								
239	Se	avsnitt	3.3.1.1.	
240	Se	not	193.		
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prestation	går	åter.	Skulle	det	i	denna	situation	då	visa	sig	att	bolag	A	hade	kunnat	
ingå	avtal	med	bolag	B	även	utan	muta,	men	till	ett	värde	av	en	miljon	kronor,	är	
det	således	en	miljon	kronor	som	utgör	den	ekonomiska	skada	som	drabbat	bolag	
A.	
	

Det	kan	även	förfalla	sig	så	att	bolag	B,	i	ovan	exempel,	är	ett	utländskt	bolag	och	

bolag	A	 sluter	 avtalet	 enligt	 avtalsrättsliga	 regler	 i	 detta	 land,	 och	att	dessa	 inte	

möjliggör	 att	 prestationerna	 går	 åter.	 I	 sådan	 situation	 torde	 den	 ej	 återgångna	

mutan	och	eventuellt	annan	prestation	som	ej	återgår	utgöra	en	skada	 i	 form	av	

kostnad	som	drabbat	bolaget.		

	 I	 det	 andra	 fallet	 som	nämndes	 tidigare,	 där	 ett	 i	 sig	 lagenligt	 avtal	 slutits	

under	påverkan	av	muta,	 torde	 inte	mutan	eller	värdet	 av	mutan	gå	åter	vid	ett	

ogiltigförklarande	 då	 den	 inte	 varit	 en	 prestation	 enligt	 avtalet.	 Även	 här	 skulle	

således	själva	mutan	kunna	anses	utgöra	den	ekonomiska	skadan.	

	

Bolag	 A	 ingår	 avtal	 med	 bolag	 B	 om	 att	 få	 sälja	 produkter	 genom	 bolag	 B:s	
sortiment	till	ett	värde	av	tio	miljoner	kronor.	Avtalet	har	slutits	efter	att	bolag	A	
givit	 chefer	 inom	 bolag	 B	mutor	 i	 form	 om	 otillbörliga	 gåvor.	 Bolag	 B:s	 ledning	
uppmärksammar	 mutbrottet	 och	 får	 avtalet	 ogiltigförklarat,	 vilket	 innebär	 att	
eventuell	 utförd	 prestation	 går	 åter.	 Dock	 inte	 mutan	 då	 den	 inte	 varit	 en	
prestation	enligt	avtalet.	Bolag	A	har	därför	drabbats	av	en	kostnad	till	ett	värde	
av	de	otillbörliga	gåvorna.		

	

4.2.5	Sammanfattning	av	skada	

I	detta	kapitel	har	fyra	olika	rättsliga	följder	av	bevisat	mutbrott	tagits	upp	och	det	

har	diskuterats	i	vilken	utsträckning	de	kan	anses	som	skada	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	

ABL.	Under	alla	omständigheter	 torde	utdömd	 företagsbot	 samt	utländska	böter	

utgöra	 skada	 i	 skadeståndsrättslig	mening	 i	 den	 bemärkelsen	 att	 de	 innebär	 en	

kostnad	som	drabbar	bolaget.	

	 Ett	 förverkande	 av	 vinst	 eller	 ekonomisk	 fördel	 innebär	 visserligen	 en	

faktisk	förmögenhetsförlust	för	bolaget	men	då	sådan	vinst	eller	ekonomisk	fördel	

har	direkt	orsakssamband	med	brottsligheten,	 ska	bolaget	 inte	 försättas	 i	 sämre	

situation	än	om	brottsligheten	inte	hade	ägt	rum.	Bolaget	drabbas	således	inte	av	

någon	skada	i	skadeståndsrättslig	mening.	Annorlunda	torde	det	dock	förhålla	sig	

om	 avdrag	 inte	 medges	 för	 själva	 mutan	 vid	 beräkning	 av	 vinsten	 eller	 den	

ekonomiska	 fördelen,	 då	 mutbeloppet	 på	 så	 sätt	 blir	 en	 bestående	 förlust	 för	

bolaget	och	därmed	en	ekonomisk	skada.		
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	 Vid	avtal	som	ogiltigförklaras	med	hänvisning	till	att	det	antingen	innehåller	

villkor	om	muta	eller	slutits	under	påverkan	av	muta,	kan	den	ekonomiska	skadan	

framgå	 på	 något	 av	 följande	 sätt:	 i)	mutan	 har	 varit	 en	 prestation	 enligt	 avtalet	

som	går	åter	vid	ogiltigförklarandet.	Bedömningen	görs	att	ett	avtal	hade	kunnat	

ingås	utan	muta	men	till	ett	lägre	värde.	Bolaget,	som	givit	muta	för	att	erhålla	det	

nu	 ogiltiga	 avtalet,	 har	 således	 gått	miste	 om	 en	 intäkt	 på	 det	 alternativa,	 lägre	

värdet,	ii)	mutan	har	varit	en	prestation	enligt	avtalet	men	går	ej	åter	pga.	gängse	

regler	 i	 det	 land	 där	 avtalet	 har	 slutits.	 Den	 utbetalade	 mutan	 samt	 ev.	 andra	

prestationer	 enligt	 avtalet	 blir	 då	 kostnader	 för	 bolaget,	 eller	 iii)	 mutan	 har	

påverkat	slutandet	av	avtal	men	ej	varit	en	prestation	enligt	avtalet	och	går	därför	

inte	åter.	Den	utbetalade	mutan	blir	då	en	kostnad	för	bolaget.		

4.3	Culpabedömningen	

4.3.1	Vid	bevisad	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

Skulle	 styrelseledamot	 dömas	 för	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	 och	 då	

bevisligen	överträtt	en	straffrättslig	bestämmelse,	är	det	i	första	hand	den	bundna	

culpabedömningen	 som	 aktualiseras.	 Den	 bundna	 bedömningen	 tar	 sikte	 på	

handlingsnormer	som	har	till	syfte	att	skydda	bolagets,	tillika	den	skadelidandes,	

ekonomiska	 intressen. 241 	Som	 anförts	 i	 avsnitt	 3.2.3.1	 ska	 de	 överträdda	

normerna	ålägga	styrelseledamoten,	tillika	den	skadeståndsskyldige,	förpliktelser	

gentemot	 bolaget	 för	 att	 kunna	 medföra	 culpa	 och	 således	 ge	 upphov	 till	

skadeståndsansvar,	och	sådana	 förpliktelser	kan	åläggas	styrelseledamoten	även	

genom	 andra	 lagar	 och	 rättsliga	 föreskrifter	 än	 ABL,	 tillämplig	 lag	 om	

årsredovisning	eller	bolagsordningen.	Stattin	talar	här	om	att	reglerna	ska	ha	ett	

skyddsändamål	 vars	 överträdande	 medför	 typisk	 skada	 för	 bolaget.	

Sammanfattningsvis	 framgår	 att	 för	 att	 en	 rättsregel	 ska	 kunna	 föranleda	

skadeståndsansvar	 vid	 dess	 överträdande	 krävs	 att	 i)	 överträdelse	 av	 regeln	

typiskt	sett	medför	skada	för	bolaget,	 ii)	regeln	ålägger	den	skadeståndsskyldige	

förpliktelse	 gentemot	 bolaget	 och	 iii)	 regeln	 syftar	 till	 att	 skydda	 bolagets	

ekonomiska	intresse.	

	 Bestämmelsen	i	10	kap.	5	e	§		BrB	om	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	tar	

särskilt	 sikte	 på	 näringsidkarens	 handlande,	 vilket	 även	 omfattar	

																																																								
241	Se	avsnitt	3.3.3.1.	
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styrelseledamöters	och	verkställande	direktörens	handlande.242	Bestämmelsen	är	

nära	 anknuten	 till	 den	 juridiska	 personen	 och	 som	 påvisats	 i	 avsnitt	 2.3.2	 är	

bakgrunden	 till	 bestämmelsens	 tillkomst	 främst	 att	 stävja	 korruption	 bland	

svenska	 företag	 i	 utlandet.	 Detta	 samband	 mellan	 bestämmelsen	 och	 bolaget	

vittnar	om	att	en	överträdelse	mycket	riktigt	kan	medföra	skada	för	bolaget.	Det	

är	 dock	 inte	 givet	 att	 varje	 enskild	 skada	 som	 har	 undersökts	 i	 denna	 uppsats	

typiskt	 sett	 drabbar	 bolaget	 vid	 mutbrott	 (som	 har	 begåtts	 pga.	

styrelseledamöters	 oaktsamhet).	Däremot	 torde	någon	 skada	 för	 bolaget	 typiskt	

sett	uppkomma	vid	bevisat	mutbrott,	inte	minst	då	mutbrottet	eller	mutbrotten	i	

regel	 sker	 i	 utlandet243 	och	 skada	 kan	 uppkomma	 för	 svenska	 företag	 med	

anledning	av	både	svensk	och	utländsk	lagstiftning.			

	 I	 förarbetena	 till	 mutlagstiftningen	 framgår	 att	 näringsidkaren,	 inklusive	

styrelse	 och	 verkställande	 direktör,	 har	 ett	 ansvar	 att	 vidta	 tillräckliga	 åtgärder	

för	 att	 förhindra	 och	 förebygga	 mutbrott	 och	 således	 undvika	 straffrättsligt	

ansvar.	 Dessa	 åtgärder	 specificeras	 närmare	 i	 en	 rad	 riktlinjer	 i	

näringslivskoden. 244 	Bestämmelsen	 ålägger	 således	 styrelseledamöter	

förpliktelser.	 Frågan	 är	 då	 om	 dessa	 förpliktelser	 är	 gentemot	 bolaget.	 Sådan	

bedömning	 görs	 normalt	 genom	 en	 prövning	 av	 föreskriftens	 innehåll	 i	 det	

enskilda	fallet,	men	i	litteraturen	har	inte	någon	vägledning	för	sådan	bedömning	

kunnat	hittas.	Exempel	på	förpliktelser	gentemot	bolaget	enligt	ABL	är,	i	vart	fall,	

att	 föra	 aktiebok,	 att	 avge	 årsredogörelse,	 att	 ombesörja	 bokföringen	 och	 att	

ingiva	 konkursansökan. 245 	Som	 sagt	 kan	 även	 åsidosättande	 av	 rättsnormer	

utanför	 ABL	 orsaka	 bolaget	 skada	 och	 föranleda	 ansvar,	 och	 som	 exempel	 på	

denna	 typ	 av	 normer	 anger	 Taxell,	 i	 likhet	 med	 Stattin 246 ,	 stadganden	 i	

skattelagstiftningen.247	Dotevall	tar	upp	som	exempel	att	styrelsen	underlåtit	att	i	

rätt	 tid	 ansöka	 om	 lagfart	 vid	 förvärv	 av	 en	 fastighet	 och	 att	 stämpelskatten	

sedermera	höjs,	vilket	medför	att	bolaget	påförs	en	stämpelskatt	som	är	högre	än	

den	som	skulle	betalats	om	 lagfart	 sökts	 i	 rätt	 tid.	Här	handlar	det	 inte	bara	om	

överträdelse	 av	 den	 allmänna	 förvaltningsplikten	 för	 styrelseledamöter	 och	

verkställande	 direktör	 enligt	 ABL,	 utan	 även	 av	 20	 kap.	 2	 §	 jordabalken	 som	

																																																								
242	Se	avsnitt	2.3.2.	
243	Se	avsnitt	1.1	och	Transparency	International,	Corruption	Perceptions	Index	2016.			
244	Se	avsnitt	2.3.2	och	2.3.3.	
245	Taxell,	1963,	s.	60.		
246	Se	avsnitt	3.3.3.1.	
247	Taxell,	1963,	s.	65.		
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föreskriver	 att	 lagfart	 ska	 ansökas	 inom	 tre	månader	 från	 det	 fångeshandlingen	

för	förvärvet	av	fast	egendom	upprättats.248		

	 Sådana	 normer	 som	utgör	 förpliktelse	 gentemot	 bolaget	 synes,	 utifrån	 det	

ovan	redogjorda,	bestå	 i	att	de	 innebär	skada	 för	bolaget	vid	överträdelse.	Detta	

oavsett	om	det	handlar	om	att	följa	skatteregler,	som	medför	straffavgifter	om	de	

inte	efterlevs,	eller	följa	regler	som	visserligen	inte	direkt	innebär	skada,	som	t.ex.	

att	 underlåta	 att	 i	 rätt	 tid	 ansöka	 om	 lagfart	 vid	 fastighetsförvärv,	 men	 som	

ändock	kan	leda	till	skada	i	form	av	höjd	stämpelskatt.	Som	Taxell	poängterar,	är	

det	inte	nödvändigt	att	styrelsen	alltid	själv	fullgör	de	förpliktelser	som	åvilar	dem	

gentemot	 bolaget.	 Uppdrag	 såsom	 bokföringsskyldigheten	 och	 inskrivningar	 i	

aktieboken	 kan	 helt	 eller	 delvis	 skötas	 av	 bolagsledningens	 underlydande	

instanser.	Det	som	åvilar	styrelsen	är	dock	att	tillse	att	dessa	uppgifter	verkligen	

fullgörs	i	enlighet	med	vad	som	föreskrivs	i	lag.249	

	 Det	 har	 redan	 fastställts	 att	 en	 överträdelse	 av	 den	 straffrättsliga	

bestämmelsen	om	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	kan	orsaka	skada	på	bolaget.	

Det	står	nu	även	klar	att	det	faktum	att	bestämmelsens	efterlevnad	oftast	fullgörs	

av	 någon	 annan	 än	 styrelsen	 själv	 inte	 innebär	 någon	 skillnad	 i	 bedömningen.	

Därför	torde	regeln	om	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	innebära	en	förpliktelse	

för	styrelsen	gentemot	bolaget.		

	 Vad	 som	 kvarstår	 är	 då	 att	 regeln	 ska	 syfta	 till	 att	 skydda	 bolagets	

ekonomiska	 intresse.	 I	 avsnitt	 2.3.1	 redogörs	 för	 bakgrunden	 till	

straffbestämmelsens	tillkomst	och	det	görs	tydligt	att	dess	syfte	inte	är	att	skydda	

ett	 bolags	 ekonomiska	 intresse,	 utan	 att	 stävja	den	 internationella	 korruptionen	

och	 dess	 skadeverkningar	 på	 samhälle	 och	människor.250	Taxell	 framhäver	 dock	

att	uttryckliga	 lagstadganden	bör	bedömas	 strängt251,	 och	då	 förutsättningarna	 i	

övrigt	 synes	 vara	 uppfyllda,	 ligger	 det	 för	 handen	 att	 bedöma	 att	 det	 därmed	

föreligger	culpa	vid	bevisad	vårdslös	finansiering	av	mutbrott.	Dessutom	torde	det	

vara	 av	 relevans	 att	 konstatera	 att	 även	 om	bestämmelsen	 inte	 har	 till	 syfte	 att	

skydda	 ett	 bolags	 ekonomiska	 intressen,	 gör	 den	 de	 facto	 så.	 Förutom	 de	 ovan	

nämnda	 ekonomiska	 skador	 som	 kan	 drabba	 bolaget	 till	 följd	 av	 vårdslös	

finansiering	 av	 mutbrott,	 orsakar	 inte	 sällan	 uppmärksammad	 korruption	 att	
																																																								
248	Dotevall,	Rolf,	Skadeståndsansvar	för	styrelseledamot	och	verkställande	direktör,	Norstedts	
förlag	1989,	s.	96.	
249	Taxell,	1963,	s.	60.		
250	Se	även	avsnitt	1.1.	
251	Taxell,	1963,	s.	76.		
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bolaget	 får	 ett	 försämrat	 anseende,	 s.k.	 badwill,	 och	 leda	 till	 att	 aktiernas	 värde	

sjunker.	För	att	undvika	sådan	skada	är	det	av	yttersta	vikt	att	styrelsen	arbetar	

förebyggande	och	vidtar	lämpliga	åtgärder	för	att	förhindra	mutbrott.252		

4.3.2	Vid	ej	bevisad	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

Inledningsvis	 ska	 konstateras	 att	 en	 konkret	 fri	 bedömning	 av	 culpa	 i	

sammanhanget	givetvis	inte	kan	göras	då	sådan	bedömning	kommer	variera	från	

fall	till	fall,	och	alla	relevanta	rättsliga	och	faktiska	omständigheter	i	det	specifika	

fallet	måste	beaktas	 innan	en	 slutsats	 kan	dras.	Men	utifrån	vad	 som	redogjorts	

för	i	denna	uppsats	kan	vissa	allmänna	riktlinjer	urskönjas.		

	 Ej	 bevisad	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	 kan	 innebära	 antingen	 att	

överlämnande	av	medel	skett	på	föreskrivet	sätt	men	att	näringsidkaren	vidtagit	

tillräckliga	 förbyggande	 åtgärder	 mot	 mutbrott,	 eller	 att	 mutbrottet	 skett	 utan	

något	 föregående	 överlämnande	 av	 medel	 av	 näringsidkaren	 eller	 att	

bestämmelsen	av	annan	anledning	inte	blir	tillämplig.	I	det	förra	fallet	innebär	det	

att	eventuell	oaktsamhet	hos	näringsidkaren	 inte	nått	upp	 till	grov	oaktsamhet	 i	

straffrättslig	bemärkelse.	Då	bestämmelsen	om	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

ännu	inte	tillämpats	av	svensk	domstol,	är	det	 inte	känt	vad	som	i	ett	enskilt	 fall	

kan	utgöra	grov	oaktsamhet	enligt	10	kap.	5	e	§		BrB.	Vad	som	emellertid	står	klart	

är	 att	 bolag	 som	 följt	 näringslivskoden	 fullt	 ut	 inte	 ska	 anses	 ha	 agerat	 grovt	

oaktsamt,	 och	 att	 varje	 avsteg	 från	 näringslivskoden	 inte	 medför	 ett	

straffansvar.253			

	 För	 skadeståndsansvar	 enligt	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 krävs	 dock	 inte	 kvalificerad	

culpa,	dvs.	grov	oaktsamhet,	utan	även	 lindrig	oaktsamhet	är	ansvarsgrundande,	

så	länge	bedömningen	inte	är	att	anses	som	alltför	sträng.254	Att	grov	oaktsamhet	

enligt	 10	 kap.	 5	 e	 §	 	 BrB	 inte	 föreligger	 förhindrar	 således	 inte	 att	 oaktsamhet	

enligt	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 ABL	 föreligger.	 I	 detta	 avseende	 torde,	 liksom	 vid	

																																																								
252	Se	t.ex.	TT,	Korruptionsmisstankar	sänker	ING-aktien,	SvD	Näringsliv	22/3	2017,	
www.svd.se/jattebanken-ing-utreds-for-penningtvatt.	Sådan	skada	drabbar	i	första	hand	
aktieägarna	snarare	än	bolaget,	varför	det	inte	har	tagits	upp	som	potentiell	skada	i	denna	
uppsats.	
253	Se	avsnitt	2.3.3.	
254	Taxell,	1963,	s.	67	f.	Bedömningen	av	skadeståndsrättslig	culpa	och	den	av	personlig	culpa	
inom	straffrätten	är	inte	identisk,	se	t.ex.	Anderberg,	Andreas,	Straffbar	oaktsamhet,	Iustus	
Förlag	2015,	s.	96	ff	för	närmare	redogörelse	av	personlig	culpa	inom	straffrätten.	I	
sammanhanget	torde	dock	skillnaderna	inte	vara	av	avgörande	betydelse	för	förståelsen	av	
den	skadeståndsrättsliga	culpabedömningen	när	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	ej	kunnat	
bevisas,	inte	minst	då	den	straffrättsliga	bedömningen	har	en	tydlig	grund	i	näringslivskoden,	
vilket	även	den	skadeståndsrättsliga	bedömningen	kan	ha.	
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bedömningen	av	det	straffrättsliga	ansvaret,	näringslivskoden	vara	av	betydelse.	

Som	anförts	tidigare	utgör	inte	Svensk	kod	för	bolagsstyrning	sådan	rättslig	norm	

som	 kan	 föranleda	 bunden	 culpa,	 och	 näringslivskoden	 bör	 rimligen	 inneha	

samma	status.	255	Sådana	normer	får	istället	relevans	i	detta	sammanhang,	vid	den	

fria	 culpabedömningen.	 Skulle	 det	 således	 visa	 sig	 att	 bolaget	 följt	 alla	 de	

rekommendationer	 som	 anges	 i	 näringslivskoden,	 torde	 ingen	 oaktsamhet	 och	

därmed	ingen	culpa	föreligga.	Det	är	när	brister	är	 för	handen	som	en	åtskillnad	

bör	göras	mellan	vad	som	är	att	anse	som	grovt	vårdslöst	enligt	10	kap.	5	e	§	BrB	

och	som	oaktsamt	enligt	29	kap.	1	§	1	p.	ABL.	Någon	precis	redogörelse	för	sådan	

åtskillnad	är	inte	möjlig	att	göra	på	generell	basis.	Vad	som	dock	kan	konstateras,	

utifrån	det	hittills	sagda,	är	att	det	med	grund	i	den	straffrättsliga	bedömningen	i	

det	 enskilda	 fallet	 samt	 näringslivskoden	 bör	 kunna	 identifieras	 den	

underlåtenhet	 att	 vidta	 specifika	 åtgärder	 som	 visserligen	 inte	 utgör	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott	men	likväl	skadeståndsgrundande	oaktsamhet.		

	 I	 den	 andra	 situationen,	 då	 ett	 överlämnande	 av	 medel	 inte	 har	 skett	 till	

exempelvis	 dotterbolag	 eller	 bestämmelsen	 på	 annat	 sätt	 inte	 kan	 bli	 tillämplig,	

har	 frågan	om	culpa	 ingen	straffrättslig	utgångspunkt	utan	torde	centreras	kring	

en	mer	 sedvanlig	 fri	 culpabedömning.	 I	 avsnitt	 3.2.3.2	 har	 det	 redogjorts	 för	 i)	

Hellners	 formel	 för	 fri	 culpabedömning	 som	 Svernlöv	 hänvisar	 till,	 ii)	 Taxells	

fokus	 på	 vårdplikten	 och	 styrelsens	 övervakningsplikt	 samt	 iii)	 Stattins	 fyra	

typfall	som	han	arbetat	fram	med	inspiration	från	främst	amerikansk	rätt.	Utifrån	

dessa	sätt	att	bedöma	culpan	på	kan	vissa	betydelsefulla	element	identifieras.	

	 För	det	första	torde	det	vara	av	stor	vikt	var	i	världen	mutbrottet	begåtts.	I	

ett	 land	med	 hög	 korruptionsnivå	 ökar	 risken	 för	mutbrott	 i	 verksamheten	 och	

följaktligen	 risken	 för	 ekonomiska	 sanktioner	 och	 därmed	 skada	 på	 bolaget.	

Hellner	talar	om	risken	för	skada	som	en	faktor	i	bedömningen	och	Stattin	anför	

som	ett	av	sina	typfall	för	vårdslös	företagsledning	att	beslutet	innebär	ett	särskilt	

risktagande.	Hypotetiskt	skulle	ett	beslut	att	utöka	verksamheten	till	ett	land	med	

hög	 korruption,	 i	 vilken	 även	 icke-inhemska	 bolag	 blir	 delaktig,	 kunna	 utgöra	

sådant	typfall.	Dock	torde	detta	inte	ensamt	kunna	anses	som	oaktsamt,	inte	minst	

då	 styrelser	 i	 stor	 utsträckning	 måste	 tillåtas	 ta	 affärsrisker	 för	 att	 i	 längden	

																																																								
255	Se	avsnitt	3.3.3.1.	
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kunna	 gynna	 verksamheten. 256 	Däremot	 synes	 det	 högst	 sannolikt	 att	

styrelseledamöternas	 klander	 ökar	 om	 beslut	 att	 gå	 in	 i	 sådant	 högriskland	 tas	

utan	 tillräcklig	 föregående	 beredning,	 såsom	 kontroll	 av	 identitet	 på	 	 lokal	

samarbetspartner	 och	 dess	 faktiska	 funktion.	 Även	 detta,	 att	 beslut	 fattas	 utan	

tillräcklig	beredning,	är	ett	av	Stattins	typfall	för	vårdslös	företagsledning.	Här	blir	

bl.a.	näringslivskoden	aktuell	då	den	 innehåller	 riktlinjer	 för	kontroll	 av	agenter	

och	samarbetspartners.257	Har	dessa	inte	följts	vid	beslut	att	utöka	verksamheten	

till	ett	högriskland,	torde	det	tyda	på	åtminstone	viss	oaktsamhet.		

	 För	 det	 andra	 synes	 bedömningen	 omfatta	 styrelsens	 eventuella	

underlåtenhet	 att	 iakttaga	 sin	 övervakningsplikt,	 ett	 tredje	 av	 Stattins	 typfall.	

Även	Taxell	fokuserar	på	styrelsens	uppgift	att	övervaka	bolagets	verksamhet	och	

menar	 att	 detta	 innebär	 att	 bolaget	 ska	 organiseras	 på	 sådant	 sätt	 att	 det	

möjliggör	effektiv	kontroll.	Skulle	det	begångna	mutbrottet	visa	sig	ha	möjliggjorts	

pga.	 bristande	 övervakning	 och	 kontroll	 från	 bolagsledningens	 sida	 torde	 det	

således	ligga	nära	till	hands	att	bedöma	att	styrelsen	agerat	culpöst.	Nära	betingat	

med	 detta	 är	 en	 underlåtenhet	 att	 vidta	 någon	 som	 helst	 åtgärd,	 som	 utgör	 ett	

fjärde	 och	 sista	 av	 Stattins	 typfall.	 Denna	 underlåtenhet	 kan	 ses	 som	 en	 brist	 i	

styrelseledamöternas	 vårdplikt.	 Vad	 som	 skulle	 kunna	 tänkas	 utgör	 oaktsam	

underlåtenhet	 eller	 brist	 i	 vårdplikten	 i	 detta	 sammanhang	 är	 att	 inte	 vidta	

åtgärder	 för	 att	 förebygga	 och	 motverka	 mutbrott.	 Även	 här	 kan	 således	

näringslivskoden	 få	 avgörande	 betydelse	 då	 den	 behandlar	 förbyggande	

åtgärder.258	Hellner	 talar	 exempelvis	 om	 möjligheterna	 att	 förekomma	 skadan	

som	 en	 faktor	 i	 bedömningen,	 i	 den	 mening	 att	 om	 sådana	 möjligheter	 har	

förelegat	men	inte	nyttjats	kan	det	indikera	culpöst	handlande.	Möjligheter	i	detta	

sammanhang	att	 förekomma	skadan	kan	vara	 att	 arbeta	 fram,	 tillämpa	och	 följa	

upp	 tydliga	 rutiner	 för	 att	 förebygga	mutbrott,	 särskilt	 vid	 affärer	 i	 länder	med	

hög	risk	för	korruption.				

	 För	 det	 tredje	 torde	 styrelsens	 efterföljande	 agerande	 ha	 inverkan	 på	

culpabedömningen.	Taxell	nämner	exempelvis	att	det	i	övervakningsplikten	även	

ingår	att	styrelsen	vidtar	lämpliga	åtgärder	när	fel	eller	brister	uppmärksammats,	

vid	 vilken	 tidpunkt	 övervakningsplikten	 för	 övrigt	 skärps.	 Vidare	 har	 det	 i	

																																																								
256	Se	t.ex.	Strandberg,	Jenny,	Ansvar	för	affärsbeslut	av	bolagsledning	i	svensk	rätt,	JT	Nr	1	
2017/18,	s.	87.	Detta	tangerar	business	judgement	rule,	som	togs	upp	i	avsnitt	3.3.3.2.			
257	Näringslivskoden,	s.	14.	Se	även	avsnitt	2.3.3.	
258	Näringslivskoden,	s.	16.	Se	även	avsnitt	2.3.3.	



	 67	

redogörelsen	 för	 företagsboten 259 	samt	 utländska	 böter 260 	framkommit	 att	

bolagets	 agerande	och	 samarbetsvilja	 i	 det	 senare	 skedet	kan	påverka	 storleken	

på	 skadan,	 och	 det	 kan	 således	 vara	 ett	 riktmärke	 för	 i	 vilken	 utsträckning	

styrelsen	agerat	oaktsamt	i	förhållande	till	skadan.						 	 		

4.3.3	Sammanfattning	av	culpabedömningen	

För	 det	 fall	 styrelseledamot	 döms	 för	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott,	 synes	

culpan	 därmed	 uppfyllas.	 Bestämmelsen	 om	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	

ålägger	 den	 skadeståndsskyldige	 förpliktelse	 gentemot	 bolaget	 och	 en	

överträdelse	 av	 regeln	medför	 typisk	 skada	 för	bolaget.	Den	har	visserligen	 inte	

som	 syfte	 att	 skydda	 bolagets	 ekonomiska	 intressen,	 men	 då	 uttryckliga	

lagstadganden	 ska	 bestämmas	 strängt	 talar	 övervägande	 skäl	 för	 att	 denna	

bestämmelse	 är	 sådan	 som	 vid	 överträdelse	 medför	 culpa	 i	 skadeståndsrättslig	

mening.		

	 När	styrelseledamot	inte	döms	för	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	blir	den	

fria	culpabedömningen	aktuell,	oavsett	om	anledningen	är	att	bestämmelsen	inte	

blivit	tillämplig	eller	för	det	fall	då	ledamoten	friats	eftersom	straffbestämmelsen,	

till	 skillnad	 från	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 ABL,	 kräver	 grov	 oaktsamhet.	 I	 den	 fria	

culpabedömningen	 kommer	 en	 rad	 olika	 faktorer	 potentiellt	 få	 betydelse,	 inte	

minst	 i	vilken	utsträckning	näringslivskoden	har	 följts.	Av	vikt	 torde	även	vara	 i	

vilken	 utsträckning	 styrelseledamoten	 uppfyllt	 sin	 vård-	 och	 övervakningsplikt,	

t.ex.	om	tillräckliga	kontroll-	och	 tillsynsåtgärder	vidtagits	vid	drift	 i	 länder	med	

hög	korruptionsrisk,	samt	hur	denne	har	agerat	sedan	mutbrottligheten	blivit	för	

honom	eller	henne	känt.		

4.4	Adekvat	kausalitet	m.m.	

4.4.1	Vid	bevisad	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

Dotevall	vidhåller	att	en	överträdelse	av	någon	regel	i	ABL	eller	bolagsordningen	

föranleder	 i	 regel	 att	 en	 bedömning	 av	 adekvat	 kausalitet	 inte	 är	 nödvändig	 då	

adekvanskravet	redan	torde	vara	uppfyllt.	Han	synes	vara	av	liknande	uppfattning	

även	 vad	 gäller	 andra	 normer,	 såtillvida	 följderna	 inte	 varit	 alltför	

svårdömbara.261	Om	styrelseledamot	döms	 för	vårdslös	 finansiering	av	mutbrott	

																																																								
259	Se	avsnitt	4.2.1.	
260	Se	avsnitt	4.2.3.	
261	Se	avsnitt	3.3.4.2.		
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och	det	följaktligen	är	bevisat	att	denne	genom	sitt	agerade	skapat	en	miljö	inom	

företaget	för	mutbrott,	ska,	utifrån	vad	Dotevall	anför,	skadan	som	vållats	bolaget	

anses	 vara	 adekvat	 kausal	 till	 handlandet	 då	 en	 specifik	 straffbestämmelse	

överträtts.	 Frågan	 om	 följderna	 varit	 alltför	 svårdömbara	 ska	 besvaras	 på	

objektiva	grunder,	och	på	dessa	är	det	svårt	att	se	att	de	potentiella	skador	som	

behandlats	 i	 denna	 uppsats	 är	 så	 pass	 oväntade	 eller	 avlägsna	 att	 Dotevalls	

undantag	 ska	 gälla.	 Vid	 bevisad	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	 får	 således	

kravet	på	adekvat	kausalitet	anses	vara	uppfyllt.		

4.4.2	Vid	ej	bevisad	vårdslös	finansiering	av	mutbrott	

Om	 en	 styrelseledamot	 undgår	 straff	 för	 vårdslös	 finansiering	 av	mutbrott	men	

ändå	befinns	ha	 agerat	 culpöst	 utifrån	 en	 fri	 culpabedömning	 i	 enlighet	med	29	

kap.	1	§	1	p.	ABL,	måste	den	adekvata	kausaliteten	undersökas.	Någon	automatisk	

uppfyllelse	 av	 detta	 krav,	 enligt	 vad	 som	 redovisats	 vid	 bevisad	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott,	sker	inte	då	någon	rättslig	norm	inte	har	överträtts.		

Adekvanskravet	 inom	 skadeståndsrätten	 syftar	 som	 sagt	 primärt	 till	 att	

avskilja	 alltför	 avlägsna	 och	 alltför	 oväntade	 följder.	 För	 att	 identifiera	 vilka	

följder	 som	 enligt	 denna	 princip	 är	 skadeståndsgrundande	 finns	 bl.a.	 HD:s	

vägledning	 som	 anger	 att	 skadan	 ska	 ha	 framstått	 som	 en	 beräknelig	 och	 i	 viss	

mån	typisk	följd	av	det	skadegörande	beteendet.	Det	talas	ofta	om	att	skadan	ska	

ha	 legat	 i	 farans	 riktning. 262 	Det	 har	 framgått	 i	 tidigare	 avsnitt	 att	

adekvansbedömningen	 kan	 se	 annorlunda	 ut	 vid	 ren	 förmögenhetsskada	 än	 vid	

person-	 eller	 sakskada.	 I	 litteraturen	 har	 vissa	 paralleller	 dragits	 till	 den	

internationella	kontraktsrätten,	som	placerar	risken	för	skadan	på	skadevållaren	i	

större	 utsträckning	 än	 annars.	263 	Då	 det	 emellertid	 inte	 är	 klarlagt	 hur	 det	

egentligen	 förhåller	 sig	 vid	 ren	 förmögenhetsskada,	 kommer	 följande	 analys	

baseras	på	HD:s	generella	uttalande	om	adekvat	kausalitet.			

4.4.2.1	Företagsbot	

Som	 framgår	 av	 avsnitt	 4.1.1	 kan	 ett	 företag	 drabbas	 av	 företagsbot	 vid	 fall	 av	

bevisat	mutbrott	som	skett	inom	utövningen	av	dess	näringsverksamhet.	Även	om	

någon	ur	 företagsledningen	 inte	döms	 för	vårdslös	 finansiering	av	mutbrott	 kan	

det	 begångna	mutbrottet	 föranleda	 att	 företaget	 åläggs	 företagsbot,	 om	 det	 kan	
																																																								
262	Se	avsnitt	3.3.4.2.	
263	Det	talas	här	om	möjlig,	snarare	än	sannolik,	följd,	vilket	alltså	föranleder	att	de	flesta	
följder	blir	skadeståndsgrundande.	Se	avsnitt	3.3.4.1.	
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tillskrivas	 organisatoriska	 brister	 i	 företaget,	 ofullständig	 instruktion	 till	

personalen	 eller	 bristfällig	 övervakning	 från	 företagets	 sida.264	Då	 detta	 normalt	

kräver	ett	grovt	åsidosättande	av	styrelseledamotens	 förpliktelser	 torde	det	 inte	

bli	 aktuellt	 i	 en	 situation	 där	 styrelseledamoten	 varit	 misstänkt	 för	 vårdslös	

finansiering	 av	 mutbrott	 men	 friats	 pga.	 tillräckliga,	 förbyggande	 åtgärder	 i	

organisationen.	Det	kan	dock	bli	aktuellt	i	det	fall	det	exempelvis	inte	är	en	fråga	

om	 överlämnande	 av	 medel,	 utan	 personen	 eller	 personerna	 som	 begått	

mutbrottet	 har	 gjort	 så	 utan	 att	 först	 ha	 mottagit	 finansiering	 från	

företagsledningen.	 En	 sådan	 situation	 skulle	 exempelvis	 kunna	 vara	 om	 en	

mellanchef	i	företaget,	genom	givande	av	muta,	velat	säkra	särskilda	kontrakt	som	

ett	led	i	sin	chefsroll.	Om	organisatoriska	brister	eller	bristande	tillsyn,	som	beror	

på	 näringsidkaren,	 föranlett	 att	 denna	 mellanchef	 kunnat	 begå	 brottet,	 är	 det	

möjligt	 att	 företaget	 åläggs	 företagsbot.	 På	 så	 sätt	 utgör	 företagsboten	 en	

beräknelig	 påföljd	 av	 en	 styrelseledamots	 oaktsamhet,	 som	 kan	 sägas	 ha	 legat	 i	

farans	riktning.	Till	detta	hör	att	en	företagsbot	kan	jämkas	enligt	36	kap.	10	§	1	p.	

BrB	om	näringsidkaren	efter	 förmåga	 försökt	 förebygga,	 avhjälpa	eller	begränsa	

de	skadliga	verkningarna	av	brottet.	Hur	sådana	åtgärder	ser	ut	bestäms	sannolikt	

från	fall	till	fall	men	om	samma	styrelse	som	brustit	i	sin	organisation	eller	tillsyn	

av	 verksamheten,	 även	 orsakar	 att	 företagsboten	 består	 genom	 att	 inte	 vidta	

dessa	åtgärder,	synes	kravet	på	adekvat	kausalitet	vara	uppfyllt	 i	den	mening	att	

det	varit	en	beräknelig	och	i	viss	mån	typisk	följd	av	oaktsamheten.		

4.4.2.2	Utländska	böter	

I	 Storbritannien	 finns	 som	 sagt	 en	 motsvarande	 bestämmelse	 till	 vårdslös	

finansiering	av	mutbrott	som	består	i	att	ett	straffrättsligt	ansvar	inträder	för	ett	

företag	om	det	misslyckats	med	att	förebygga	mutbrott.	Enda	giltiga	försvar	är	att	

påvisa	att	 lämpliga	åtgärder	har	vidtagits	 för	att	motverka	att	mutbrott	begås	av	

personer	med	koppling	 till	 företaget.	 Av	 avsnitt	 4.1.3.1	 framgår	 att,	 i	 det	 fall	 ett	

företag	faller	in	under	Bribery	Acts	tillämpningsområde,	ett	företag	kan	åsamkas	

böter	 för	 detta	 brott	 även	 om	 näringsidkaren	 eller	 företagets	 ledning	 frias	 från	

ansvar	 för	 vårdslös	 finansiering	 av	mutbrott.	 Detta	 eftersom	 det	 i	 den	 brittiska	

lagstiftningen	 inte	 finns	 något	 krav	 på	 överlämnande	 av	 medel	 till	 specifik	

mottagare	utan	endast	att	gärningsmannen	har	en	”koppling”	till	bolaget	samt	att	

																																																								
264	Enligt	36	kap.	7	§	1	p.	BrB.	Se	avsnitt	4.2.1.	
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kraven	 på	 de	 förebyggande	 åtgärderna	 synes	 vara	 strängare.265	Det	 här	 innebär	

att	 om	 sådana	 böter	 drabbar	 bolaget,	 och	 styrelseledamöter	 har	 bedömts	 varit	

culpösa	i	sitt	handlade,	föreligger	ett	nära	samband	mellan	styrelseledamöternas	

oaktsamma	 handlande	 och	 utfärdandet	 av	 böter.	 Då	 det	 enligt	 Bribery	 Act	

dessutom	 finns	 ett	 presumtionsansvar	 för	 företaget	 vid	 mutbrott,	 är	 böter	 av	

detta	slag	en	beräknelig	och	i	viss	mån	typisk	följd	av	det	oaktsamma	beteendet.		

	 I	USA	finns	i	mutbrottssammanhang	inget	oaktsamhetsbrott	av	den	typ	som	

återfinns	i	svensk	och	brittisk	lagstiftning.	Ett	företag	kan	dock	hållas	ansvarigt	för	

uppsåtliga	mutbrott	 som	någon	 inom	 företaget	begått,	 oavsett	 om	denne	 ingår	 i	

företagets	ledning	eller	är	anställd	på	lägre	nivå,	såtillvida	mutan	är	ägnat	att	vara	

till	 företagets	 fördel.	 Det	 krävs	 med	 andra	 ord	 ingen	 bevisad	 oaktsamhet	 hos	

företagets	 ledning	 för	 att	 företaget	 ska	 drabbas	 av	 böter,	 utan	 ansvaret	 är	 mer	

eller	 mindre	 strikt.266	Om	 företaget	 verkar	 inom	 FCPA:s	 jurisdiktion	 synes	 det	

därför	 i	 allra	högsta	 vara	 i	 företagets	 eget	 intresse	 att	 vidta	 tillräckliga	 åtgärder	

för	att	motverka	och	 förebygga	att	mutbrott	begås	 inom	dess	verksamhet,	vilket	

också	var	ett	av	de	primära	syftena	med	FCPA	vid	dess	tillkomst.267	Mot	bakgrund	

av	detta	torde	amerikanska	böter	vara	en	beräknelig	följd	av	att	 inte	vidta	dessa	

åtgärder.	Om	då	 styrelseledamöter	befunnits	 varit	 culpösa	 i	 sitt	 handlande	 talar	

mycket	 för	 att	 det	 föreligger	 adekvat	 kausalitet	 mellan	 denna	 oaktsamhet	 och	

böterna.			

4.4.2.3	Förverkande		

Vid	 förverkande	 synes	 det	 vara	 av	 avgörande	 betydelse	 i	 vilken	 mån	

beräkningssättet	 av	 förverkandebeloppet	 varit	 en	 beräknelig	 och	 t.o.m.	 typisk	

följd	 av	 oaktsamheten	 och	 följaktligen	 mutbrottet.	 Denna	 adekvansbedömning	

torde	 förändras	 allteftersom,	 skulle	 rättsläget	 gå	 mot	 att	 mutor	 aldrig	 blir	

avdragsgilla	och	ett	 förverkande	alltid	medför	att	bolaget	drabbas	av	ekonomisk	

skada	 till	 summan	 av	 mutbeloppet.	 I	 sådan	 situation	 skulle	 skada	 pga.	 av	 ett	

förverkande	 sannolikt	 alltid	 bedömas	 som	 adekvat	 kausal	 till	 ett	 oaktsamt	

handlade,	 då	 varken	 beräkningssättet	 eller	 att	 ett	 förverkande	 i	 sig	 sker	 är	

slumpartade	följder	av	mutbrott.		

																																																								
265	Jmf	avsnitt	2.3	och	4.2.3.1.	
266	Se	avsnitt	4.2.3.2.	
267	Se	U.S.	Department	of	Justice,	s.	3.	
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4.4.2.4	Ogiltigförklarande	av	avtal	

Vid	ett	ogiltigförklarat	avtal	med	anledning	av	mutbrott	är	första	frågan	huruvida	

adekvansbedömningen	 ser	 olika	 ut	 beroende	 på	 i	 vilken	 form	 skadan	 uppstår.	 I	

avsnitt	 4.2.4.4	 framhävs	 tre	 potentiella	 situationer	 där	 ett	 ogiltigförklarat	 avtal	

skulle	innebära	skada,	vilka	här	återges	i	sammanfattning:	i)	ett	lagligt,	giltigt	avtal	

hade	kunnat	 ingås	 istället	 för	det	numera	ogiltiga	och	det	hypotetiska	värdet	på	

det	lagliga	avtalet	utgör	skadan,	ii)	avtalet	ogiltigförklaras	enligt	utländsk	rätt	som	

inte	 medger	 att	 prestationerna	 går	 åter,	 vilket	 innebär	 att	 den	 ej	 återgångna	

mutan	 och	 eventuell	 annan	 utförd	 prestation	 utgör	 skadan,	 och	 iii)	 den	 givna	

mutan	har	inte	varit	en	del	av	avtalet	och	går	således	inte	åter,	vilket	innebär	att	

den	ej	 återgångna	mutan	utgör	 skadan.	 I	 situation	 i)	och	 ii)	 förutsätts	att	mutan	

varit	en	del	av	avtalet.	

	 I	situation	iii)	torde	inte	adekvat	kausalitet	vara	svår	att	fastställa,	då	det	är	

en	 beräknelig	 och	 typisk	 följd	 av	 ett	 ogiltigförklarande	 att	mutbeloppet	 inte	 går	

åter	 utan	 förblir	 hos	mottagaren,	 alternativt	 redan	 konsumerats	 av	mottagaren.	

Även	 situation	 ii)	 är	 sådan	 beräknelig	 och	 typisk	 följd,	 med	 skillnaden	 att	

styrelseledamoten	 nödvändigtvis	 inte	 har	 kännedom	 om	 gällande	 avtalsrätt	 i	

landet	 i	 fråga.	 Det	 ska	 dock	 här	 påminnas	 om	 att	 skadegörarens	 faktiska	

kännedom	inte	inverkar	på	adekvansbedömningen.	Denna	bedömning	görs,	enligt	

HD,	utifrån	förutsättningen	att	skadegöraren	haft	kännedom	om	alla	föreliggande	

omständigheter.268	

	 För	 en	 bedömning	 av	 situation	 i)	 torde	 mer	 information	 om	

omständigheterna	 krävas.	 Syftet	 med	 adekvanskravet	 är	 som	 sagt	 att	 avskilja	

alltför	avlägsna	eller	oväntade	följder	av,	i	det	här	fallet,	oaktsamheten.	Frågan	blir	

då	 i	 vilken	 utsträckning	 förlusten	 av	 det	 hypotetiska	 alternativavtalet	 och	 dess	

värde	är	alltför	avlägsen	eller	oväntad	 i	 förhållande	 till	oaktsamheten.	För	att	 ta	

som	exempel,	har	det	 i	avsnitt	4.2.4.4	 framgått	att	uppfattningen	hos	åklagaren	i	

princip	är	att	Telia	aldrig	hade	slutit	några	avtal	 i	Uzbekistan	hade	det	 inte	varit	

för	mutorna.	Uppfattningen	bland	Telias	 styrelseledamöter	 synes	 till	 viss	 del	 ha	

varit	 likartad	 -	 utan	 dessa	 specifika	 avtal,	 som	 var	 tvunget	 att	 slutas	 under	 just	

dessa	 förhållanden,	skulle	bolaget	 inte	 fått	bedriva	verksamhet	 i	 landet.269	Skulle	

en	 domstol,	 pga.	 annan	bedömning,	 komma	 fram	 till	 att	 avtal	 visst	 hade	 kunnat	

																																																								
268	Se	avsnitt	3.3.4.2.	HD:s	uttalande	om	saken	framgår	som	sagt	i	NJA	1998	s.	893.		
269	Se	avsnitt	5.2.	
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slutas	 men	 att	 bolaget	 i	 så	 fall	 hade	 fått	 tillgång	 endast	 till	 en	 mycket	 mer	

begränsad	del	av	marknaden,	kan	det	argumenteras	 för	att	dessa	alternativavtal	

och	den	hypotetiska	förlust	som	de	innebär	framstår	som	alltför	avlägsen.	 		

4.4.3	Något	om	normskyddet	

Här	gäller	 frågan	om	skadan	 faller	utanför	skyddsändamålet	 för	den	aktuella	

skadeståndsregeln,	 och	 därmed	 inte	 kan	 ligga	 till	 grund	 för	

skadeståndsanspråk.	 Av	 avsnitt	 3.2.4.3	 förstås	 att	 vissa	 förluster	 ska	 drabba	

den	 skadelidande	 och	 inte	 skadevållaren	 eftersom	 ansvaret	 för	 exempelvis	

vissa	 risker	 som	 den	 skadelidande	 har	 åtagit,	 såsom	 särskild	 sårbar	

organisering	 av	 sin	 verksamhet	 eller	 innehav	 av	 särskilt	 dyr	 egendom,	 bör	

stanna	på	den	skadelidande	och	inte	övergå	på	den	som	orsakat	skadan.	I	den	

bemärkelsen	bör	i	sammanhanget	diskuteras	om	de	skador	som	redogjorts	för	

är	sådana	att	de	faller	innanför	skyddsändamålet	för	29	kap.	1	§	1	p.	ABL.	Det	

är	tydligt	att	syftet	med	bestämmelsen	bl.a.	är	att	möjliggöra	för	ett	bolag	att	få	

ersättning	 för	 skador	 som	 uppkommit	 pga.	 vårdslöst	 handlande	 hos	 en	

styrelseledamot,	dvs.	den	har	ett	 reparativt	syfte.270	Frågan	blir	då	när	sådan	

skada	kan	bedömas	 falla	under	bolagets	 "objektiva	 egenrisk"	och	anses	bero	

på	 något	 för	 vilket	 ansvar	 bör	 tillkomma	 bolaget	 självt	 och	 inte	

styrelseledamoten.		

	 Så	som	de	potentiella	skadorna	har	redogjorts	för	i	ovan	avsnitt	torde	de	

i	allra	högsta	grad	falla	 in	under	skadeståndsregleringens	skyddsändamål,	då	

de	medför	just	sådan	skada	som	ett	bolag	är	menat	att	få	ersättning	för	genom	

29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 ABL.	 Det	 ska	 dock	 dras	 till	 minnes	 att	 styrelsen	 utses	 av	

bolagsstämman271	och	om	det	visar	sig	att	stämman	valt	styrelseledamöter	på	

andra	 grunder	 än	 kompetens	 och	 erfarenhet,	 och	 därmed	 själv	 orsakat	 att	

verksamheten	 styrts	 och	 översetts	 av	 inkompetenta	 personer,	 är	 det	 inte	

osannolikt	 att	 skadan	 kan	 komma	 att	 falla	 utanför	 skyddsändamålet	 för	 29	

kap.	1	§	1	p.	då	bestämmelsen	 inte	har	som	ändamål	att	skydda	bolaget	 från	

skador	som	denne	själv	i	grunden	orsakat	eller	åtminstone	bidragit	till.272		

																																																								
270	Se	t.ex.	Stattin,	s.	332	f.		
271	Se	avsnitt	3.1.	
272	Liknande	idé	berörs	som	hastigast	av	Taxell	i	en	diskussion	om	culpans	subjektiva	sida,	se	
Taxell,	1963,	s.	57	och	avsnitt	3.3.3.3.		
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4.4.4	Sammanfattning	av	adekvat	kausalitet	m.m.	

I	detta	avsnitt	har	det	förutsatts	att	företagsbot,	utländska	böter,	förverkande	

samt	 ogiltigförklarande	 av	 avtal	 bedöms	 utgöra	 ren	 förmögenhetsskada	 för	

bolaget	utifrån	vad	som	anförts	i	avsnitt	4.2.	Av	ovan	analys	av	dessa	skadors	

adekvata	 orsakssamband	 till	 en	 styrelseledamots	 oaktsamhet	 framgår	 att	

sådant	 orsakssamband	 torde	 under	 alla	 omständigheter	 föreligga	 vid	

företagsbot	 och	 utländska	 böter,	 då	 skador	 av	 detta	 slag	 är	 beräkneliga	 och	

typiska	följder	av	oaktsamheten.	 Inte	minst	då	det	vid	utfärdandet	av	sådana	

böterna	 redan	 har	 beaktats	 i	 vilken	 mån	 det	 begångna	 mutbrottet	 kunnat	

tillskrivas	exempelvis	organisatoriska	brister	 i	bolaget	och/eller	 i	vilken	mån	

verkningarna	av	det	begångna	mutbrottet	mildrats	tack	vare	bolagsledningens	

agerade.	Sambandet	mellan	böterna	och	styrelseledamöternas	agerande	är	på	

så	sätt	än	mer	förväntad	och	nära,	än	om	böterna	hade	utfärdats	endast	med	

anledning	av	det	begångna	mutbrottet.		

	 Även	mellan	förverkande	och	ogiltigförklarande	av	avtal	å	ena	sidan	och	

styrelseledamotens	oaktsamhet	å	andra	sidan	torde	sambandet	vara	adekvat,	

men	 bedömningen	 blir	 här	 något	 mer	 beroende	 av	 de	 faktiska	

omständigheterna	i	det	enskilda	fallet.	

	 Vad	 som	 eventuellt	 skulle	 kunna	 föranleda	 att	 skadeståndsansvar	 för	

dessa	 skador	 inte	 föreligger	 är	 om	 det	 visar	 sig	 att	 bolaget	medvetet	 utsett	

styrelseledamöter	 utan	 rätt	 kompetens	 och	 det	 därmed	 inte	 bör	 åtnjuta	 den	

rätt	 till	 skadestånd	 som	 tillkommer	 genom	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.,	 vars	

skyddsändamål	inte	torde	täcka	sådana	skador.			
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5.	Fallstudie:	Telia	

”För mig är det viktigast att Telia har dragit 
lärdom av den här processen och tar ansvar 
för att kunna gå vidare. […] Jag hoppas att 
detta är början på en nystart för Telia[.]”273 
 

Mikael Damberg, 
näringsminister 

 

5.1	Allmänna	utgångspunkter		

Denna	uppsats	 inledde	med	att	belysa	olika	korruptionsskandaler	 i	utlandet	som	

svenska	 företag	 rapporterats	 varit	 inblandade	 i.	 En	 av	 dem	 rör	 Telia	 och	 dess	

verksamhet	 i	 Uzbekistan,	 något	 som	 återaktualiserades	 i	 september	 2017	 när	

åklagare	 vid	 Riksenheten	mot	 korruption	 ingav	 en	 stämningsansökan	mot	 Telia	

och	därmed	formellt	åtalade	representanter	för	bolaget	för	mutbrott,	samt	riktade	

en	talan	om	förverkande	mot	bolaget.274	Fallet	med	Telia	har	omnämnts	i	kapitel	

fyra	 i	olika	avseenden,	men	det	 ska	här	gås	 in	 i	närmare	detalj	om	det	påstådda	

mutbrottet	 samt	 styrelsens	 agerade	 i	 samband	 med	 beslutet	 att	 starta	 upp	

verksamheten	 i	 Uzbekistan.	 Denna	 information	 har	 hämtats	 främst	 från	 den	

rapport	som	Telia	beställde	från	advokatbyrån	Mannheimer	Swartling	i	samband	

med	 att	 det	 påstådda	 mutbrottet	 uppdagades	 och	 som	 presenterades	 i	 januari	

2013.	Information	har	även	tagits	från	åklagarens	talan	om	förverkande	samt	från	

ekonomijournalisten	 Patricia	 Hedelius	 bok	 om	 Telias	 förehavanden	 i	

Centralasien,	"Telia	-	Alliansregeringen	och	korruptionen".		

	 En	 viktig	 aspekt	 i	 sammanhanget	 är	 att	 händelserna	 ägde	 rum	 innan	

mutbrottsreformen	 2012	 och	 således	 innan	 kriminaliserandet	 av	 vårdslös	

finansiering	 av	 mutbrott.	 Varken	 rapporten	 eller	 stämningsansökan/talan	 om	

förverkande	 behandlar	 således	 frågan	 om	 brott	 utifrån	 styrelsens	 eventuella	

oaktsamhet.	Styrelsens	agerande	är	likväl	föremål	för	granskning	i	rapporten,	och	

det	är	bl.a.	denna	redogörelse	som	kommer	ligga	till	grund	för	följande	analys	av	

																																																								
273	Bränström,	Sara	L,	Damberg	om	Teliaåtalet	–	skyller	på	tidigare	regering,	SvD	Näringsliv,	
2017,	www.svd.se/damberg-om-telia-viktigt-att-rattskipningen-gar-vidare.		
274	Ansökan	om	stämning	den	21/9	2017	vid	Stockholms	tingsrätt	i	mål	nr.	B	14304-12	och	
talan	om	förverkande	i	Stockholms	tingsrätts	mål	nr	B	14304-12	(hädanefter	talan	om	
förverkande).	
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huruvida	 Telias	 styrelseledamöter	 agerat	 på	 sådant	 sätt	 att	 skadeståndsansvar	

enligt	29	kap.	1	§	1	p.,	hypotetiskt	sett,	skulle	kunna	anses	föreligga.		

	 Slutligen	 ska	 upprepas	 att	 skadeståndsansvaret	 är	 individuellt	 och	

bedömningen	 görs	 alltid	 för	 varje	 enskild	 styrelseledamot.	 Sådan	 bedömning	

kommer	dock	inte	vara	möjlig	 i	detta	avsnitt	utan	det	kommer	göras	en	generell	

bedömning	av	styrelsens	agerande	som	kollektiv,	då	den	information	som	kunnat	

hämtas	från	nämnda	källor	inte	är	tillräckligt	detaljerad	för	någonting	annat.				

5.2	Etableringen	i	Uzbekistan	och	mutanklagelserna	

I	september	2012	sände	Uppdrag	Granskning	i	SVT	ett	avsnitt	om	Telias	lokala	

partner	i	Uzbekistan	-	bolaget	Takilant	-	som	Telia	ska	ha	betalat	ut	över	2,2,	

miljarder	kronor	till	i	utbyte	mot	3G-licenser	och	telefonnummerserie	i	landet.	

I	 programmet	 hävdades	 att	 Takilant	 ägs	 av	 en	 ung	 kvinna	 vid	 namn	Gayane	

Avakyan,	 som	 ska	 ha	 starka	 kopplingar	 till	 den	 uzbekiska	 diktaturdottern	

Gulnara	Karimova.	Karimova	rapporterades	vara	den	som	styr	och	"skor	sig"	

på	telekommarknaden	och	att	hon	ensam	godkänner	vilka	som	får	etablera	sig	

på	den	uzbekiska	marknaden.275	Detta	blev	upptakten	 till	brottsutredningar	 i	

tre	separata	länder	om	korruption	och	annan	ekonomisk	brottslighet.	

	 Telia	etablerade	sin	verksamhet	i	Uzbekistan	2007.	Av	den	rapport	som	

Mannheimer	 Swartling	 presenterade	 2013	 (rapporten)	 framgår	 att	 denna	

process	 genomfördes	 i	 två,	 av	 varandra	 beroende,	 steg.	 Det	 ena	 var	 att	

förvärva	MCT	Corporation	(MCT),	ett	amerikanskt	bolag	som	bedrev	telekom-

verksamhet	 i	 bl.a.	 Uzbekistan.	 Det	 synes	 ha	 rått	 den	 uppfattningen	 att	 ett	

förvärv	 av	 MCT	 var	 den	 sista	 kvarvarande	 möjligheten	 att	 etablera	 sig	 i	 de	

centralasiatiska	länderna,	och	intresset	för	sådan	etablering	var	inom	bolaget	

stort.276	I	 Uzbekistan	 bedrevs	 denna	 verksamhet	 genom	 dotterbolaget	 LLC	

Coscom	 (Coscom).	 Förvärvet	 var	 villkorat	 av	 att	 ett	 ytterligare	 steg	

genomfördes,	 vilket	 var	 att	 etablera	 ett	 partnerskap	med	 en	 lokal	 partner	 i	

Uzbekistan	och	därigenom	 förvärva	 frekvenser	och	nummerserie.	Den	 lokala	

partnern	 skulle	 dessutom	 bistå	 Coscom	 och	 verksamheten	 lokalt	 i	

																																																								
275	Uppdrag	Granskning,	Teliasonera	i	miljardaffär	med	diktatur,	SVT,	sändningsdatum	19/9	
2012,	https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/teliasonera-gjorde-miljardaffar-med-
diktatur-genom-bolag-i-skatteparadis.		
276	Rapporten,	s.	30.		
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Uzbekistan.277	Slutligen	 förekommer	 även	 det	 nederländska	 bolaget	 Fintur	

Holdings	 B.V.	 (Fintur),	 genom	 vilket	 Telias	 verksamhet	 i	 Centralasien	

hanterades	 operationellt.	 Telia	 ägde	 år	 2013	60	procent	 av	 aktierna	 i	 Fintur	

och	 bolaget	 hade	 inledningsvis	 ansvaret	 för	 den	 övergripande	 tillsynen	 av	

Coscom.278	

	 Under	hela	etableringsprocessen	företräddes	den	lokala	partnern	av	en	man	

vid	namn	Bekhzod	Akhmedov,	som	sa	sig	representera	en	stark	lokal	grupp	som	

ägde	Bank	Credit	Standard,	 en	 ledande	bank	 i	Uzbekistan.	4	 juli	2007	skrevs	ett	

samarbetsavtal	 under	 med	 Akhmedov,	 som	 agerade	 för	 den	 lokala	 partnerns	

räkning,	 i	 syfte	 att	 uppfylla	 styrelsens	 villkor	 om	 att	 ett	 bindande	 avtal	 skulle	

föreligga	med	 en	 lokal	 partner	 innan	 förvärvet	 av	 aktierna	 i	MCT	 kunde	 ske.279	

Först	 senare	 under	 hösten	2007	 introducerade	Akhmedov	bolaget	 Takilant	 som	

det	bolag	som	rent	formellt	skulle	utgöra	den	lokala	partnern.280		

	 I	 överåklagarens	 talan	om	 förverkande	beskrivs	den	brottsliga	gärningen	 i	

fem	 åtalspunkter.	 Enligt	 dessa	 påstås	 att	 Gulnara	 Karimova,	 genom	Takilant,	 av	

Telia	 erhållit	 bl.a.	 30	miljoner	 dollar	 i	 december	 2007	 samt	 26	 procent	 aktier	 i	

Coscom,	 9,2	 miljoner	 dollar	 i	 augusti/november	 2008	 för	 att	 Coscom	 genom	

myndighetsbeslut	 skulle	 tilldelas	 nummerblock	 och	 55	 miljoner	 dollar	 i	

november/december	 2010	 för	 att	 Coscom	 genom	 myndighetsbeslut	 skulle	

tilldelas	 ytterligare	 frekvenser.	 Dessa	 överföringar,	 ska	 enligt	 åtalspunkterna,	

utgöra	bestickning,	grovt	brott.281	

5.3	Styrelsens	agerande	inför	etableringen	i	Uzbekistan	

Telias	styrelse	hanterade	etableringen	i	Uzbekistan	vid	sex	olika	styrelsemöten	

under	 2007	 och	 därefter	 har	 transaktioner	med	 Takilent	 behandlats	 vid	 två	

styrelsemöten	under	2010.	Dessa	möten	är	redogjorda	för	i	rapporten	och	ska	

här	återges	i	sammanfattning.	

	 Styrelsemöte	den	13	mars	2007:	Ett	förslag	om	förvärv	av	samtliga	aktier	i	

MCT	presenterades	 för	styrelsen	vid	detta	möte,	och	styrelsen	gav	 i	uppdrag	

																																																								
277	Rapporten	s.	27.	År	2013,	när	rapporten	publicerades,	bedrevs	Telias	verksamhet	i	
Uzbekistan	alltjämt	av	Coscom.		
278	Rapporten,	s.	28.		
279	Rapporten,	s.	35.	Se	även	Hedelius,	s.	60.		
280	Rapporten,	s.	35.		
281	Talan	om	förverkande,	s.	3	ff.	Bestickning	motsvaras	idag	av	givande	av	muta,	10	kap.	5	b	§	
och	5	c	§	BrB.		
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att	dels	inleda	samtal	med	ägarna	av	MCT	och	dels	initiera	en	due	diligence	av	

bolaget	och	dess	verksamheter	i	Uzbekistan.282	

	 Styrelsemötet	den	11	juni	2007:	Detta	möte	benämns	i	rapporten	som	det	

mest	 centrala	 mötet.	 Förutsättningarna	 för	 etableringen	 i	 Uzbekistan	 samt	

transaktionsstrukturen	 presenterades	 och	 inför	 mötet	 hade	

styrelseledamöterna	 erhållit	 ett	 "relativt	 omfattande"	 underlag	 där	 det	 bl.a.	

framgick	 att	 förvärvet	 av	 MCT	 var	 villkorat	 av	 att	 avtal	 ingicks	 med	 lokal	

partner	 i	 Uzbekistan	 senast	 samtidigt	med	 avtalet	 om	 ett	 förvärv	 av	MCT.	 I	

underlaget	 återfanns	 även	 en	 extern	 rapport	 över	 de	 politiska	 riskerna	 i	

Uzbekistan,	Tadzjikistan	och	Afghanistan	där	Uzbekistan	framstod	som	det	av	

de	tre	 länderna	med	störst	politiska	utmaningar.	Exempelvis	angavs	att	goda	

kontakter	 med	 nyckelpersoner	 i	 det	 politiska	 systemet	 är	 av	 avgörande	

betydelse.283		

	 Vid	detta	möte	blev	styrelsen	 informerade	om	att	en	 lokal	partner,	som	

beskrevs	 som	 en	 stark	 lokal	 grupp	 som	 ägde	 Bank	 Credit	 Standard,	 hade	

identifierats,	att	det	 fördes	diskussioner	med	den	här	 lokala	partnern	och	att	

denne	 var	 intresserad	 av	 att	 samarbeta.	 Lokala	 partnern	 skulle	 bidra	 med	

frekvenser	 och	 nummerserie	 i	 utbyte	 mot	 26	 procent	 av	 aktierna	 i	 den	

uzbekiska	verksamheten	och	30	miljoner	dollar	i	ersättning.	Det	förekom	inte	

någon	ytterligare	information	om	den	lokala	partnern	eller	de	rättigheter	som	

denne	 skulle	 tillhandahålla.	 Den	 11	 juni	 2007	 beslutade	 så	 styrelsen	 att	

godkänna	att	ett	bindande	bud	lämnades	för	aktierna	i	MCT	och	att	avtal	med	

den	 lokala	 partnern	 ingicks	 senast	 samtidigt	 med	 ett	 förvärv	 av	 aktierna	 i	

MCT.284	

	 Till	Mannheimer	Swartling	har	styrelseledamöter	som	närvarade	vid	det	

här	mötet	återgivit	att	det	inte	förekom	särskilt	omfattande	diskussioner	kring	

den	lokala	partnern.	Några	har	t.o.m.	hävdat	att	Uzbekistan	inte	var	fokus	för	

mötet,	utan	det	var	entledigandet	av	den	dåvarande	verkställande	direktören	

																																																								
282	Rapporten,	s.	70.	
283	Rapporten,	s.	71.		
284	Rapporten,	s.	71	f.		
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Anders	 Igel.	 I	 vart	 fall	 nämndes	 inte	 Takilant	 och	 bolaget	 var	 okänt	 för	

styrelsen	under	hela	etableringsprocessen	2007.285		

	 Styrelsemötet	 den	 3	 juli,	 26	 juli	 och	 11-12	 september	 2007:	 Under	 det	

första	 av	 dessa	 tre	 möten	 stämdes	 MCT-förvärvet	 av	 inför	 att	 avtal	 skulle	

undertecknas	med	den	lokala	partnern	och	förvärvet	av	MCT	skulle	slutföras.	

Även	här	nämndes	de	30	miljoner	dollar	 som	skulle	användas	 för	 förvärv	av	

rättigheter	 i	 Uzbekistan,	 en	 summa	 som	 skulle	 utgöra	 kontant	 ersättning	 till	

den	lokala	partnern.	Vid	det	andra	mötet	rapporterades	att	MCT-förvärvet	var	

slutfört,	 och	 vid	 det	 sista	 uppdaterades	 styrelsen	 om	 "arbetet	 samt	 den	

närmare	utvecklingen	i	Uzbekistan	samt	om	relationer	med	myndigheter	och	

den	lokala	partnern".	I	all	väsentligt	fortgick	utvecklingen	enligt	plan.286	

	 Styrelsemötet	 den	 25	 oktober	 2007:	 På	 detta	 mötte	 beslutade	 styrelsen	

bl.a.	om	ytterligare	finansiering	av	verksamheten	i	Uzbekistan	och	Tadzjikistan	

till	ett	totalt	belopp	om	255	miljoner	dollar.	Av	dessa	avsågs	30	miljoner	dollar	

för	"restructuring"	av	den	lokala	partnern,	utan	att	någon	närmare	information	

gavs.		

	 Styrelsemötet	den	22	 januari	 och	den	22	oktober	2010:	Det	 synes	 vara	 i	

samband	med	mötet	i	januari	2010	som	Takilant	namngavs	i	styrelsematerial	

för	 första	gången,	men	 ingen	av	 ledamöterna	ska	ha	 reflekteras	 särskilt	över	

detta.	Takilant	antogs	vara	den	lokala	partnern	eller	det	bolag	som	den	lokala	

partnern	 använde	 sig	 av. 287 	Inte	 heller	 i	 oktober	 fördes	 några	 särskilda	

diskussioner	 om	 Takilant	 eller	 om	 transaktionerna,	 inte	 minst	 då	 de	

uppfattades	 som	 en	 "naturlig	 del	 av	 verksamheten	 och	 ett	mer	 eller	mindre	

rutinmässigt	operativt	steg	i	affärsutvecklingen."288	 	

	 Vad	som	också	framkommer	i	rapporten	är	att	det	inför	Finturs	styrelse	

den	 17	 maj	 2007,	 när	 projektet	 inledningsvis	 hanterades	 inom	 Fintur,	

presterades	 uppgiften	 att	 avtal	 skulle	 ingås	 med	 Gulnara	 Karimovas	

investeringsgrupp	såsom	lokal	partner	företrädd	av	Bekhzod	Akhmedov.	Detta	

ingick	inte	som	information	till	Telias	styrelse	den	11	juni	2007.289	Vidare	har	

																																																								
285	Rapporten,	s.	72	f.		
286	Rapporten,	s.	73	f.		
287	Rapporten,	s.	75.		
288	Rapporten,	s.	76.		
289	Rapporten,	s.	118	f.		
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styrelsen	 haft	 mycket	 begränsad	 kunskap	 om	 detaljerna	 i	 de	 formella	

förutsättningarna	 för	 licensering	 och	 frekvenstilldelning	 i	 Uzbekistan.	 När	

avtal	mellan	den	lokala	partnern	och	Coscom	ingicks,	var	det	alltjämt	okänt	för	

Telia	hur	den	lokala	partnern	hade	skaffat	rättigheterna.290		

	 Även	av	Hedelius	redogörelse	framgår	hur	styrelsen	de	facto	röstade	för	

att	genomföra	en	affär	med	okänd	partner.	Inga	frågor	eller	krav	för	att	få	reda	

på	 exakt	 vilka	 som	 utgjorde	 den	 lokala	 gruppen	 ställdes,	 och	 vid	

förhandlingarna	med	 Bekhzod	 Akhmedov	 ska	 Telias	 representanter	 ha	 gjort	

sitt	 yttersta	 för	 att	 inte	 pressa	 Akhmedov.	 Att	 diskutera	 politik,	

myndighetspersoner	 eller	 familj	 var	 känsligt.291	Hanteringen	 av	 den	 lokala	

partnern	och	genomförandet	av	transaktionerna	under	2007	synes	dessutom	

ha	 behandlats	 som	 operativa	 frågor	 för	 projektledningen,	 något	 som	 i	

rapporten	anges	som	en	potentiell	förklaring	till	detta	passiva	förhållningssätt	

från	styrelsens	sida.292		

	 Under	 åren	 2007-2013	 var	 styrelsen	 i	 Telia	 föremål	 för	 flera	

ändringar293,	men	 ingen	efterträdare	 ifrågasatte	vem	den	 lokala	partnern	var	

eller	begärde	närmare	 information	om	hur	 licensgivning	och	överföringar	av	

frekvenser	 och	 nummerserier	 går	 till	 i	 Uzbekistan.	 Inte	 heller	 när	 kritiska	

röster	om	etableringen	i	Uzbekistan	framfördes	under	årsstämman	2008	eller	

när	saken	började	uppmärksammas	i	media	redan	2008,	vidtogs	någon	intern	

översyn	 eller	 en	 ny	 intern	 bedömning	 av	 frågorna	 för	 eventuella	 vidare	

åtgärder.294		

	 Det	saknades	år	2007	konkreta	interna	riktlinjer	för	undersökningar	och	

riskbedömningar	 med	 avseende	 på	 affärspartners. 295 	Den	 till	 synes	 enda	

åtgärd	som	företogs	 för	att	hindra	att	oetiska	eller	olagliga	handlingar	skulle	

vidtas	i	samband	med	transaktionerna	till	den	lokala	partnern,	var	att	införa	i	

avtalen	 från	 2007	 en	 garanti	 om	 att	 den	 lokala	 partnern	 inte	 betalar	mutor	

direkt	 eller	 indirekt	 till	 myndighetspersoner.296 	Enligt	 vad	 Hedelius	 erfar,	

																																																								
290	Rapporten,	s.	120.		
291	Hedelius,	s.	60	ff.			
292	Rapporten,	s.	122.		
293	Se	not	168.			
294	Rapporten,	s.	122.		
295	Rapporten,	s.	124.		
296	Rapporten,	s.	120.		
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föregicks	 inte	 detta	 avtalsvillkor	 av	 några	 särskilt	 omvälvande	 diskussioner	

om	risken	för	korruption	utan	det	var	helt	enkelt	ett	vanligt	standardavtal.297		

5.4	Bedömning	av	styrelsens	skadeståndsansvar	

Det	ska	här	inte	göras	någon	straffrättslig	bedömning	av	Telias	styrelses	agerande	

i	 samband	 med	 etableringen	 i	 Uzbekistan.	 Skulle	 det	 vid	 en	 sådan	 bedömning	

framkomma	att	styrelseledamöterna,	hade	händelserna	ägt	rum	efter	2012,	gjort	

sig	 skyldiga	 till	 vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	 besvaras	 frågan	 om	

ledamöternas	 skadeståndsrättsliga	ansvar	utifrån	vad	 som	 framkommit	 i	 avsnitt	

4.3.1	och	4.4.1	om	buden	culpa	och	adekvat	kausalitet	vid	bevisad	oaktsamhet.	För	

denna	uppsats	skull	ska	skadeståndsansvaret	istället	bedömas	med	utgångspunkt	

i	att	något	straffrättsligt	ansvar	inte	föreligger.	

5.4.1	Skadan	och	adekvat	kausalitet	

I	 avsnitt	 4.2.3.2	 framgår	 att	 Telia	 blivit	 ålagda	 böter	 för	 mutbrott	 på	 ca	 500	

miljoner	 dollar	 av	 amerikanska	 och	nederländska	myndigheter.	Dessa	 är	 att	 ses	

som	 skada	 i	 skadeståndsrättslig	 mening.	 Telia	 har	 även	 fått	 vinst	 kopplad	 till	

verksamheten	i	Uzbekistan	förverkat	av	de	utländska	myndigheterna	och	i	Sverige	

kan	 ytterligare	 förverkande	 ske.	 Det	 är	 dock	 oklart	 i	 vilken	 mån	 dessa	

förverkanden	kan	ses	som	skada	då	det	inte	finns	någon	närmare	information	om	

den	exakta	uträkningen	och	huruvida	mutbeloppen	dragits	av	eller	ej.298	Skadan,	i	

denna	bedömning,	utgörs	därför	ensamt	av	de	utländska	böterna.	

	 Den	 adekvata	 kausaliteten	 bedöms	 på	 sådant	 sätt	 som	 framgår	 av	 avsnitt	

4.4.2.2.	Att	bolaget	blir	 föremål	 för	FCAP	och	amerikanska	böter	på	grund	av	att	

styrelseledamot,	 av	 oaktsamhet,	 orsakat	 mutbrott	 är	 med	 andra	 ord	 en	 fullt	

adekvat	följd.	Det	har	i	denna	uppsats	inte	redogjorts	för	nederländsk	lagstiftning	

kring	mutbrott	 och	 vad	 som	 krävs	 för	 att	 ageranden	 av	 ett	 svenskt	 företag	 ska	

falla	 in	 under	 nederländsk	 jurisdiktion.	 Det	 noteras	 dock	 att	 Telia,	 i	 sin	

verksamhet	 i	Uzbekistan,	 använt	 sig	 av	det	 nederländska	bolaget	 Fintur,	 i	 vilket	

Telia	ägde	60	procent	av	aktierna.299		

																																																								
297	Hedelius,	s.	61.		
298	I	talan	om	förverkande	finns	sammandrag	av	uträkningen,	men	inte	tillräckligt	i	detalj	för	
att	kunna	avgöra	hur	mutbeloppen	hanterats.	
299	Se	avsnitt	5.2.	Huruvida	Telia	fortfarande	äger	dessa	aktier	framgår	inte.		
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5.4.2	Culpan	

Slående	 för	styrelsens	agerande,	mot	bakgrund	av	vad	som	framkommit	 i	denna	

uppsats,	 är	 bl.a.	 att	 några	 diskussioner	 kring	 eventuell	 korruptionsrisk	

överhuvudtaget	 inte	 synes	 ha	 förts,	 varken	 före	 eller	 efter	 beslutet	 att	 ingå	

samarbete	med	den	 okända	 partnern,	 sedermera	 känd	 som	bolaget	 Takilant.	 År	

2007	 var	 Uzbekistan	 världens	 femte	 mest	 korrupta	 land,	 av	 totalt	 179	 länder,	

enligt	Transparency	Internationals	årliga	rankning.300	Detta	borde	föranlett	någon	

form	av	 initiativ	hos	styrelsen	och	därmed	ytterligare	bedömningar	 innan	beslut	

om	verksamhet	i	Uzbekistan	togs.	Det	fördes	visserligen	vissa	diskussioner	kring	

riskerna	 med	 just	 Uzbekistan,	 men	 dessa	 synes	 ha	 varit	 fokuserade	 på	 politisk	

instabilitet	och	hur	detta	eventuellt	kunde	komma	att	påverka	affärsmöjligheterna	

i	 framtiden.	 Inte	på	 risken	 för	att	bolagets	pengar	kunde	komma	att	hamna	 i	 fel	

händer	och	således	utgöra	brottslighet.					

	 Mest	anmärkningsvärt	synes	dock	ha	varit	att	styrelsen	godtog	den	mycket	

knappa	 informationen	 om	 lokala	 partnern	 i	 Uzbekistan	 innan	 samarbetet	

inleddes.	 Även	 detta	 i	 ljuset	 av	 den	 dokumenterat	 höga	 korruptionen	 i	 landet.	

Ingen	 noggrannare	 undersökning	 av	 den	 lokala	 partnerns	 identitet,	 hur	 denna	

kunde	tillhandahålla	de	rättigheter	som	Telia	efterfrågade	eller	av	hur	tilldelning	

av	 sådana	 rättigheter	 överhuvudtaget	 går	 till	 i	 Uzbekistan,	 genomfördes.	 Ändå	

slöts	 avtal	 och	 medel	 överfördes.301	Förutom	 att	 det	 inte	 fanns	 några	 interna	

riktlinjer	eller	policyn	för	denna	typ	av	samarbeten	som	styrelsen	kunde	tillämpa	

och	att	styrelsen	inte	initierade	en	grundligare	genomgång	av	den	lokala	partnern,	

är	 det	 särskilt	 anmärkningsvärt	 att	 styrelsen	 inte	 ställde	 frågor	 om	 den	 lokala	

partnern	då	den	för	dem	var	helt	okänd,	och	då	det	var	tydligt	att	den	information	

de	hade	tillgång	till	var	bristfällig.	Denna	underlåtenhet	verkar	i	det	närmaste	ha	

varit	medveten	och	att	man	avsiktligt	hållit	sig	från	att	ställa	alltför	känsliga	eller	

avslöjande	frågor,	dvs.	frågor	som	man	ansåg	göra	bäst	i	att	inte	veta	svaren	på.		

	 Styrelsen	 företog	 sålunda	 inte	 någon	 noggrannare	 kontroll	 av	 den	 lokala	

partnern	och	vad	pengarna	skulle	användas	till,	och	det	står	klart	att	beslutet	att	

ingå	samarbete	med	en	lokal	partner	i	ett	så	pass,	i	mutbrottssammahang,	riskfyllt	

land	som	Uzbekistan	inte	förgåtts	av	tillräcklig	eller	adekvat	beredning.		

																																																								
300	Transparency	International,	Corruptions	Perception	Index	2007,	
www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0#results.		
301	Det	riktas	i	rapporten	allvarlig	kritik	mot	denna	bristfälliga	beredning	av	transaktionerna	
(s.	59).		
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	 Det	ska	även	framhållas	att	styrelsen	tycks	ha	överlämnat	ansvaret	för	den	

lokala	 partnern	 på	 projektledningen	 och	 möjligtvis	 därför	 inte	 vidtagit	 några	

ytterligare	 åtgärder.	 Bolaget	 hade	 dock	 inga	 rutiner	 på	 plats	 för	 att	 förebygga	

mutbrott	 och	 ett	 överlämnande	 av	 ansvar	 på	 detta	 sätt	 fråntar	 dessutom	 inte	

styrelsen	 deras	 plikt	 att	 kontrollera	 den	 egna	 verksamheten	 och	 tillse	 att	

projektledningen	 utför	 sina	 uppgifter	 på	 ett	 lämpligt	 sätt.	 Att	 så,	 till	 synes,	 inte	

gjordes	visar	på	allvarliga	brister	i	styrelsens	vård-	och	övervakningsplikt.	

	 Slutligen	ska	 frågetecken	och	kritiska	röster	mot	etableringen	 i	Uzbekistan	

ha	 uppkommit	 redan	 2008	 utan	 att	 styrelsen	 initierade	 någon	 intern	 utredning	

eller	ny	bedömning.	Det	 åligger	 som	sagt	 styrelsen	att	 vid	uppmärksammat	 fel	 i	

verksamheten	 vidta	 lämpliga	 åtgärder	 för	 att	 komma	 till	 rätta	 med	 felet,	 och	

underlåtenhet	 i	 detta	 avseende	 får	 därför	 ses	 som	 ytterligare	 en	 brist	 i	

övervakningsplikten.	

	 Utifrån	 de	 allmänna	 riktlinjer	 för	 den	 fria	 culpabedömningen	 som	

identifierats	 i	 avsnitt	 4.3.2,	 synes	 det	 således	 vara	 sannolikt	 att	 Telias	 styrelse	

agerat	culpöst	i	skadeståndsrättslig	mening.		

5.4.3	Slutsats	

I	 det	 ovan	 anförda	 har	 det	 framkommit	 att	 faktorer	 så	 som	 den	 höga	

korruptionsnivån	i	Uzbekistan,	den	knappa	-	nästintill	obefintliga	-	informationen	

om	 den	 lokala	 partnern	 och	 transaktionerna	 till	 denne	 samt	 att	 man	 låtit	

projektledningen	 hantera	 frågan	 om	 den	 lokala	 partnern	 utan	 att	 ha	 tydliga	

korruptionsförebyggande	 åtgärder	 på	 plats	 eller	 tillräcklig	 övervakning,	 talar	

starkt	 för	att	styrelsen	agerat	oaktsamt	och	torde	därför,	hypotetiskt	sett,	kunna	

hållas	 skadeståndsrättsligt	 ansvarig	 för	 skada,	 som	 i	 det	 här	 fallet	 uppkommit	 i	

form	av	utländska	böter.		
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6.	Avslutande	kommentarer	
	

Korruption	i	olika	former	har	funnits	i	alla	tider	och	kan	potentiellt	uppstå	i	varje	

situation	där	makt	utövas.	Internationellt	förblir	korruption	en	vital	fråga	då	dess	

skadeverkningar	 hämmar	 hela	 länder	 från	 utveckling	 och	 omöjliggör	 för	 hela	

befolkningar	 att	 nå	 adekvat	 levnadsstandard.	 Sverige	 har	 anpassat	 sig	 till	 olika	

konventionsåtganden	 genom	 att	 stärka	 och	 förtydliga	 mutbrottslagstiftningen,	

bl.a.	genom	att	införa	ett	oaktsamhetsbrott	som	främst	syftar	till	att	nå	korruption	

som	 svenska	 företag	 gör	 sig	 skyldiga	 till	 i	 utlandet.	 Straffbestämmelsen	 om	

vårdslös	 finansiering	 av	 mutbrott	 ger	 svensk	 åklagare	 verktyg	 att	 utreda	

företagsledningens	 eventuella	möjliggörande	 av	 ett	 begånget	mutbrott	men	 har,	

drygt	 fem	år	efter	 införandet,	 fortfarande	 inte	tillämpats	av	domstol.	För	att	 inte	

fastna	 i	 det	 straffrättsliga	 ansvaret	 för	 oaktsamhet	 vid	 mutbrott,	 har	 denna	

uppsats	för	ändamålet	undersökt	det	aktiebolagsrättsliga	skadeståndet.	29	kap.	1	

§	1	p.	ABL	är	visserligen	en	mycket	sällan	tillämpad	bestämmelse,	men	i	takt	med	

att	 arbetet	mot	 korruption	 blir	 allt	 viktigare	 för	 intressenter	 och	 kunder,	 är	 det	

sannolikt	 att	 frågan	 hamnar	 allt	 högre	 upp	 på	 styrelsers	 dagordningar	 -	 eller	

hamnar	 på	 dagordningen	 överhuvudtaget	 -	 och	 på	 så	 sätt	 aktualiserar	

skadeståndsanspråk	när	det	synes	ha	brustit	i	ansvaret.		

	 Syftet	med	det	här	uppsatsen	har	inte	främst	varit	att	hitta	sätt	att	"sätta	dit"	

styrelseledamöter	på.	Visst	har	detta	dock	varit	en	viktig	aspekt.	Ett	skadelidande	

subjekt,	 i	 det	 här	 fallet	 bolaget,	 bör	 få	 kompensation	 för	 uppkommen	 skada	när	

oaktsamhet	 varit	 för	 handen.	Att	 ett	 straffrättsligt	 ansvar	 för	 oaktsamheten	 inte	

föreligger,	 ska	 inte	 behöva	 innebära	 att	 de	 som	möjliggjort	mutbrottet	 går	 utan	

skuld.	Det	säger	förvisso	sig	självt	att	ett	bolag	i	Telias	situation	inte	skulle	kunna	

erhålla	kompensation	för	de	500	miljoner	dollar	som	utbetalats	i	böter	genom	att	

rikta	 skadeståndsanspråk	 mot	 sina	 styrelseledamöter.	 Däremot	 kan	

skadeståndsanspråk	vara	ett	sätt	att	rikta	berättigad	klander,	och	det	kan	fylla	en	

kompenserande	 funktion	 i	 sig,	 om	 än	 inte	 av	 direkt	monetär	 natur.	 Oavsett	 hur	

den	reparativa	funktionen	tar	sitt	uttryck,	har	denna	uppsats	visat	att	det,	under	

vissa	 omständigheter,	 torde	 vara	 möjligt	 att	 hålla	 styrelseledamöter	

skadeståndsrättsligt	 ansvariga	 för	 sin	 oaktsamhet	 när	 mutbrott	 begåtts	 i	

verksamheten.		
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	 Med	det	sagt	har	det	varit	denna	uppsats	yttersta	avsikt	att	öka	förståelsen	

för	hur	ett	skadeståndsansvar	för	oaktsamhet	vid	mutbrott	kan	uppstå,	och	på	så	

sätt	tydliggöra	hur	styrelser	bör	arbeta	i	fråga	om	korruption.	Genom	att	tillämpa	

den	 rättsanalytiska	 metoden,	 har	 det	 gått	 att	 identifiera	 sådant	 beteende	 och	

agerande	som	en	styrelseledamot	bör	anamma	för	att	undvika	att	behöva	bära	ett	

skadeståndsansvar	för	eventuellt	mutbrott	som	begås	i	verksamheten.	I	synnerhet	

har	fallstudien	av	Telia	visat	på	vitala,	sannolikt	skadeståndsgrundande,	brister	 i	

styrelsearbetet	som	bör	undvikas	framöver,	oavsett	bolag	och	bransch.		

	 Sammanfattningsvis	 kan	 konstateras	 att	 uppsatsen	 har	 illustrerat	 när	 ett	

skadeståndsansvar	 enligt	 29	 kap.	 1	 §	 1	 p.	 ABL	 kan	 komma	 att	 uppstå	 för	

styrelseledamöter	 för	 oaktsamhet	 vid	 mutbrott,	 vilket	 medför	 möjlighet	 för	

bolaget	att	utverka	kompensation,	och	framförallt,	i	den	bästa	av	världar,	medför	

att	 styrelser	 aktivt	 arbetar	 på	 sådant	 sätt	 att	 denna	 typ	 av	 skadeståndsansvar	

aldrig	blir	aktuellt.		
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