
0 

 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 

 

 

Mutbrottens civilrättsliga 

sanktioner 
- om möjligheten att utfå skadestånd vid 

ren förmögenhetsskada på 

utomobligatorisk grund 

Fabian Lidåkra 

 

 

Examensarbete i skadeståndsrätt, 30 hp 

Examinator: Claes Sandgren 

Stockholm, Vårterminen 2018 



1 

 

Abstract 

Corruption occurs all around the globe. It negatively affects everything from environmental 

protection to democracy. The importance of prohibiting corruption cannot be understated and 

it is therefore required that the countermeasures needs to be evaluated. Generally, there are 

two forms of countermeasures, civil and penal. The main focus in most of the international 

conventions is in regard to the penalisation of corruption. Most conventions require states to 

criminalise all forms of corruption. Creating possibilities for civil sanctions are encouraged, 

but not required. Sweden has ratified many of these conventions and has sought to enable the 

possibility for civil sanctions and the legislators also state that it is possible with the current 

legislation. 

Corruption in Sweden is mainly regulated through the criminalisation of bribes. Both 

giving and taking such benefits are illegal, as stated in Chapter 10 Sections 5 a and 5 b in the 

Swedish Penal Code. This study concludes that there seems to be uncertainties with the 

current provisions, which partially can be explained by the constantly changing meaning of 

the key requisite “undue” (Sw. otillbörlig). 

Generally, people suffer loss from crimes, which is why Chapter 2 Section 2 of the 

Swedish Tort Liability Act states that pure economic loss resulting from crime entitles 

compensation from the perpetrators. However, regardless of the rule, all loss is not 

compensated. In Swedish tort law, it is required that there is an adequate causation (Sw. 

adekvat kausalitet) between the crime and the loss. It is also required that the loss in question 

is a protected interest (Sw. skyddat intresse), meaning that the criminalisation of a certain 

action is made because the legislator wants to protect certain people from pure economic loss. 

The study finds that the criminalisation of bribing was made because of the need to 

protect both the employer of the bribe taker and the competitors to the employer. Bribing 

theoretically entitles the victim compensation for pure economic loss, even though it has yet 

to happen in reality in regards to competitors. The main problems of actually getting 

compensation are the burden of proof and the difficulties in discovering the damages caused 

by bribes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Korruption är ett allvarligt hot mot många av de rättigheter vi anser vara bland de viktigaste 

för mänskligheten. Regler som förbjuder korruption är av yttersta vikt för bland annat 

rättssäkerhet, demokrati och mänskliga värderingar.
1
 De andra skyddssyftena som brukar 

hamnar i fokus är det ekonomiska och hur marknadsekonomin hotas.
2
 Världsbanken 

uppskattar att mutor motsvarande ett belopp om en och en halv biljon amerikanska dollar 

årligen betalas, vilket motsvarar ungefär två procent av bruttonationalprodukten globalt sett.
3
  

Både nationellt och internationellt betonas vikten av korruptionsbekämpning. Samtliga 

länder delar på ansvaret att bekämpa korruption, särskilt vad gäller internationella 

transaktioner.
4
 Därför har en mängd internationella instrument för att motverka korruption 

upprättats.
5
 Fokus hamnar ofta på att reglera korruptionens straffrättsliga ansvar, men det 

finns också internationella instrument som syftar till att möjliggöra rätten att utfå skadestånd.
6
 

Civilrättsliga delar förekommer i vissa av de straffrättsliga konventionerna, exempelvis 

artikel 3.4 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions, men dessa är ofta icke-obligatoriska. 

Sverige får återkommande kritik för sin korruptionslagstiftning, ofta på grund av att 

bötesbeloppen är alldeles för låga och därmed inte verkar på ett effektivt sätt för att förhindra 

korruption.
7
 Intressant i samband med kritiken, då reglering ska finnas inom både straff- och 

civilrätt, blir också att undersöka hur skadeståndsmöjligheterna för de drabbade ser ut. 

Civilrättsliga sanktioner är ofta lättare att få till stånd än de straffrättsliga och kan i många fall 

vara mer effektiva.
8
 

                                                      
1
 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 

Vol. 118, nr 3, 264-293, s. 265 f. 
2
 Cars, Thorsten, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 17. 

3
 The World Bank, Combating Corruption, 2017, http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-

corruption (Hämtad 2018-02-21). 
4
 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 

Preamble. 
5
 Se bland andra OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions, Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och Förenta nationernas konvention mot 

korruption.  
6
 Se exempelvis Civilrättsliga konventionen. 

7 
Se exempelvis OECD, Sweden: Phase 2. Follow-up report on the implementation of the phase 2 

recommendations, 2007, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39905457.pdf (Hämtad 

2018-04-18), OECD, Sweden: Follow-up to the phase 3 report and recommendations, 2014, 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Sweden-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-EN.pdf (Hämtad 2018-04-

18), och OECD, Sweden’s Laws on Corporate Responsibility for International Bribery need Urgent Reform, 

2017, http://www.oecd.org/corruption/sweden-s-laws-on-corporate-responsibility-for-international-bribery-need-

urgent-reform.htm (Hämtad 2018-04-18). 
8
 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption – ett rättsligt problem, JT 2007-08, 283-294, s. 289. 
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Sverige är skyldigt att tillse möjligheten för den som lidit skada till följd av korruption att 

kunna få denna skada fullt ersatt, artikel 3.1 Civilrättsliga konventionen. Skadorna som ska 

ersättas kan vara materiella skador, utebliven vinst och icke-ekonomisk skada, artikel 3.2 

Civilrättsliga konventionen. Skadan ska ersättas om det finns ett orsakssamband mellan 

korruptionen och skadan, artikel 4.1 iii Civilrättsliga konventionen. 

Med bakgrund av det ovanstående uppkommer frågan om denna möjlighet verkligen finns 

inom svensk rätt. Det är också denna fråga som uppsatsen syftar till att utreda, med särskild 

inriktning på om de rena förmögenhetsskadorna kan ersättas. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mutbrott är brott som relativt få fälls för. Rent juridiskt är brotten svåra att tolka och dessutom 

är de av sådan natur att de är svåra att bevisa då de sällan efterlämnar några spår.
9
 

Gärningspersonerna har samma intresse av att iaktta sekretess och den som skadas av brottet 

märker ofta först långt efteråt att oegentligheter har förekommit. Tidsaspekten försvårar 

ytterligare tillämpningen av straffbudet.
10

 Först när skadan upptäcks kan den anmälas och för 

att skadestånd ska kunna utgå krävs att någon döms för brottet. 

Ur 2 kap. 2 § SkL kan utläsas att skadestånd för ren förmögenhetsskada utgår vid brott. 

Grunden för att skadestånd endast utgår vid brott är att det ofta är befogat att tillfoga andra 

rena förmögenhetsskador.
11

 Av förarbetena till mutbrottsreformen går att utläsa att ”[o]m 

någon lider skada till följd av […] mutbrott, kan skadeståndsansvar inträda enligt 2 kap. 2 § 

skadeståndslagen”.
12

 För att ersättning i form av skadestånd ska kunna utgå måste dock 

skadan och vållandet falla inom det skadeståndsrättsliga ansvarsområdet. Det krävs alltså 

kausalitet, adekvans och dessutom måste det finnas ett skyddat intresse för kriminaliseringen 

av handlandet som skadas.
13

  

Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka rena förmögenhetsskador som berättigar 

skadestånd till följd av mutbrott. För att kunna komma fram till detta krävs en utredning inom 

både straffrätt och skadeståndsrätt. Det måste först konstateras vad mutbrott är och vad som 

krävs för att ett mutbrott ska vara för handen. På denna grund kommer skadeståndsrätten 

tillämpas för att undersöka i vilka fall skadestånd kan utgå. Syftet kan sammanfattas med 

följande frågeställningar: 

                                                      
9
 Brå 2007:21, s. 23 och s. 108. 

10
 Cars, s. 133. 

11
 Andersson, Håkan, Gränsproblem i skadeståndsrätten: skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, Iustus, Uppsala, 

2013, s. 354. 
12

 SOU 2010:38, s. 55. 
13

 Prop. 1972:5, s. 22. 
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 Vad är mutbrott och vilka är rekvisiten som krävs för att mutbrott ska föreligga? 

 Vad är ren förmögenhetsskada, vilka skador omfattas och vilka skador kan 

ersättas? 

 När kan en ren förmögenhetsskada ersättas vid mutbrott?  

1.3 Avgränsningar 

Med hänvisning till uppsatsens syfte framkommer många ytterligare delar som kan tänkas bli 

relevanta men som avgränsas bort då dessa faller utanför syftet. I 10 kap. 5 a § BrB anges att 

den som är funktionär eller deltagare i en tävling som mottar en otillbörlig förmån ska dömas 

för tagande av muta. Ansvar inträder också för den som ger den otillbörliga förmånen, 10 kap. 

5 b § BrB. Dessa mutbrott kan aktualisera en mängd andra skador och därmed eventuella 

möjligheter till skadestånd. För att fokusera på det huvudsakliga syftet med uppsatsen 

kommer det dock inte undersökas. Likaså gäller för handel med inflytande, 10 kap. 5 d § BrB, 

och vårdslös finansiering av mutbrott, 10 kap. 5 e § BrB.
14

 

En eventuell fördelning av skadeståndet mellan de två gärningspersonerna och eventuellt 

också dess principaler faller utanför syftet. Likaså gäller också vid en eventuell jämkning, se 

exempelvis 6 kap. 1 och 2 §§ SkL. Den slutliga fördelningen av skadeståndet är inte relevant 

för utredningen om i vilka fall det kan uppstå skadeståndsskyldighet. 

Reglerna inom privat verksamhet och offentlig verksamhet skiljer sig åt vad gäller denna 

form av skadestånd. Främst korruption inom den privata verksamheten och skadestånd på 

grund av korruptionen kommer utredas. Inom offentlig verksamhet finns specialregler som 

medger ytterligare rätt till skadestånd i vissa fall, bland annat vid offentlig upphandling och 

inom myndighetsutövning. Rättsfall och slutsatser rörande offentlig verksamhet kommer dock 

beröras i den mån det är tillämpbart för bedömningen inom privat verksamhet. 

Skadestånd på denna grund kan också regleras inomkontraktuellt. Även dessa fall 

avgränsas bort då det helt faller utanför syftet för uppsatsen, som i grund och botten avser att 

tillämpa och analysera skadestånd med tillämpning av 2 kap. 2 § SkL. Bestämmelsen är 

dispositiv men inomkontraktuellt kan skadestånd utgå även på annan grund varför det inte blir 

aktuellt för uppsatsen. 

1.4 Metod 

För att besvara frågställningarna och uppfylla syftet med arbetet kommer en rättsdogmatisk 

metod att användas. Metodens innebörd är inte helt klar, men syftet med den kan sägas vara 

                                                      
14

 Dessa är också korruptionsbrott och kan kategoriseras som mutbrott varför de behöver avgränsas bort, se Cars, 

s. 19. 
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att rekonstruera en lösning på ett juridiskt problem genom applicering av en rättsregel.
15

 

Rättsdogmatikern kommer därigenom fram till det som kallas gällande rätt eller de lege lata. 

Vid tillämpning av metoden används de accepterade rättskällorna, lag, praxis, förarbeten och 

doktrin.
16

 Rättsdogmatikern ska beakta lagar och föreskrifter, medan rättspraxis, förarbeten 

och internationella konventioner bör beaktas, och slutligen får även doktrin beaktas.
17

 Det 

innebär dock inte att det finns någon generell hierarki mellan rättskällorna, utan deras 

betydelse varierar beroende på vilket rättsområde som behandlas.
18

 Då detta arbete 

kombinerar två rättsområden, straffrätt och skadeståndsrätt, innebär det att rättskällorna kan 

ha olika stor betydelse beroende på rättsområde. 

Vid tillämpning av rättsdogmatisk metod på straffrättens område får legalitetsprincipen en 

särskilt stor betydelse. Legalitetsprincipen stadgas i 2 kap. 10 § RF och i 1 kap. 1 § BrB och 

innebär att ingen får dömas för ett brott som inte är lagstadgat.
19

 Det framgår inte av lagtexten 

exakt vad rekvisiten i varje brottsbestämmelse innebär, vilket leder till att ledning måste 

eftersökas i de övriga rättskällorna. Lagens ordalydelse sätter gränsen inom straffrätten varför 

rena ändamålstolkningar alltså inte är förenliga med legalitetsprincipen och tillåts därför 

inte.
20

  

För att få en bredare bas och en djupare förståelse kommer även domar från underrätter 

samt Näringslivskoden
21

 att användas. Dessa anses inte vara traditionella rättskällor, men de 

kan påverka tolkningen av de traditionella rättskällorna.
22

 I och med att metoden utgår från de 

traditionella rättskällorna kommer de först att beaktas och därefter söks sedan ytterligare stöd 

i andra källor för att kunna dra ytterligare slutsatser.
23

 

Det finns endast ett fåtal avgöranden från HD på mutbrottsområdet. För att på ett bättre 

sätt kunna konstatera hur rättstillämparen tolkat rekvisiten kommer även underrättspraxis att 

undersökas. Underrättspraxis blir än mer relevant då det i förarbetena till den senaste 

mutbrottsreformen anges att den praxis som bildats i anslutning till domstolarnas tillämpning 

                                                      
15

 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, I Juridisk metodlära, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), 21-

46, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
16

 Kleineman 2013, s. 21. 
17

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 47 f. 
18

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 [utök. och 

rev.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 37. 
19

 Asp, Petter och Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2 omarb. uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 45 f. 
20

 NJA 2016 s. 3. 
21

 Näringslivskoden är en form av självreglering som ges ut av Institutet mot mutor. 
22

 Sandgren, s. 40. 
23

 Se liknande resonemang i Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt: ett straffrättsligt perspektiv, Iustus, Diss. Uppsala: 

Univ., Uppsala, 1998, s. 40 f. 
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fortsatt är av betydelse avseende otillbörlighetsbedömningen.
24

 Underrättspraxis kan, och ska, 

därför användas som tolkningsunderlag för bestämmande av innebörden av rekvisitet. 

Näringslivskoden är till för att användas som hjälp vid bestämmande av vilka förmåner 

som kan vara oacceptabla eller till och med straffbara.
25

 Den har dock ingen egen status som 

rättskälla men kan liksom underrättspraxis ändå användas vid tolkning av rekvisitet, då dess 

syfte är att den ska användas på det sättet.
26

 Näringslivskoden ska ha högre krav än de i 

straffbestämmelserna vilket innebär att om en förmån inte strider mot koden strider den inte 

heller mot straffbuden.
27

 Om en förmån däremot strider mot Näringslivskoden innebär detta 

nödvändigtvis inte att den också strider mot straffbudet. 

Avseende rättsdogmatisk metod inom skadeståndsrätten får lagtexten, som nämnt, inte 

samma status som inom straffrätten. Inom civilrätten, vari skadeståndsrätten ingår, är 

lagtexten kort medan motiven är omfattande. Skadeståndslagen, i vilken grunden för 

ersättning till följd av ren förmögenhetsskada finns, är en så kallad ramlag, 1 kap. 1 § SkL. 

Detta innebär att bestämmelserna inte alltid behöver tolkas i enlighet med sin ordalydelse och 

de sekundära rättskällorna får alltså större betydelse här än inom straffrätten.
28

 Som också 

kommer att visas i arbetet innebär detta att exempelvis 2 kap. 2 § SkL, där det framgår att ren 

förmögenhetsskada ersätts vid brott, inte förhindrar att skadestånd på grund av ren 

förmögenhetsskada ersätts trots att brott inte förekommit.
29

 En sådan tillämpning hade inte 

godkänts inom det straffrättsliga området med hänvisning till legalitetsprincipen. 

Många av de för skadeståndsrätten centrala frågorna som behandlas i arbetet, såsom 

adekvans och principen om det skyddade intresset, nämns överhuvudtaget inte i lagtexten. 

Dessa centrala frågor benämns som allmänna rättsgrundsatser och används som hjälpmedel 

vid bestämmande av gällande rätt på det civilrättsliga området.
30

 För dessa frågor har 

förarbeten men också, framför allt, rättspraxis och doktrin större betydelse.
31

 

Rättsdogmatiken är en tolkningslära.
32

 Det innebär att då gällande rätt fastställts på både 

det straffrättsliga och det skadeståndsrättsliga området ska den appliceras på den huvudsakliga 

                                                      
24

 Prop. 2011/12:79, s. 44. 
25

 SOU 2010:38, s. 151. 
26

 Berggren, Bengt-Olof och Lindhe, Torbjörn, Risk för mutor, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 60. 
27

 SOU 2010:38, s. 208. 
28

 Melander, Jan och Samuelsson, Joel, Tolkning och tillämpning, 2 [utök.] uppl., Uppsala, Iustus, 2003, s. 136 

ff. 
29

 Se exempelvis NJA 1987 s. 692 och NJA 2005 s. 608. 
30

 Kleineman 2013, s. 23. 
31

 A.a., s. 22 och Hellner, Jan och Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt, 9 uppl. Norstedts Juridik, Stockholm, 

2014, s. 27. 
32

 Kleineman 2013, s. 29. 
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frågeställningen i arbetet,
33

 när skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada utgår vid 

mutbrott. Rätten till skadestånd för ren förmögenhetsskada på grund av mutbrott har ännu inte 

prövats av HD och konkurrenters rätt till skadestånd på grund av mutbrott verkar aldrig ha 

prövats i domstol.
34

  

  

                                                      
33

 A.a., s. 29 
34

 Cars, s. 161 
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2 Korruption, mutbrotten och dess tillämpning 

2.1 Bakgrund om korruption och mutbrott 

Med korruption avses ett medel att på ett otillbörligt sätt påverka besluts- och 

handlingsprocesser i samhället. Dessa processer kan vara rättsliga, administrativa eller 

ekonomiska. Syftet med korruptionen är att se till att samhällsmaskineriet inte fungerar som 

det ska och istället störa det rationella beslutsfattandet.
35

 Detta störande moment påverkar 

beslutsfattandet till att frångå handlingsnormen och istället leda till irrationella beslut. Typisk 

korruption är tagande eller givande av muta, gemensamt benämnt som mutbrott, men även 

brott såsom bedrägeri, förskingring och tjänstefel kan ingå i begreppet.
36

 

Sverige är internationellt sett relativt förskonat från korruption, samtidigt som det är känt 

att korruption förekommer. Korruptionen i sig är skadlig för samhället. Inom den offentliga 

sektorn uppkommer förtroendeskada för den svenska välfärdsstaten, vilket i längden kan 

skada det demokratiska systemet.
37

 Om korruptionen tillåts breda ut sig riskerar 

samhällsprocesserna att bli ineffektiva, långsamma och dyra. Det sker på sådant sätt att den 

som vill konkurrera på lika villkor faktiskt måste delta i korruptionen för att få dessa lika 

villkor, korruption föder mer korruption.
38

 

Med bakgrund av detta faller det naturligt att det måste finnas regler och riktlinjer 

angående korruption och hur den undviks inom den offentliga sektorn. Inom offentlig sektor, 

och då primärt vid myndighetsutövning, syftar reglerna framför allt till att upprätthålla 

förtroendet för de offentliga organen och dess integritet. Föreställningen av att den offentliga 

verksamheten påverkas av något som inte är saklighet kan ha en demoraliserande effekt och 

därmed också rubba förtroendet för verksamheten. Här är alltså allmänheten tilltro som är det 

huvudsakliga skyddsintresset. Åtgärder som ägnar till att säkra förtroendet för den offentliga 

verksamheten går därför knappast att överdriva.
39

 I och med att det är fråga om 

förtroendebrott är det viktigt att inte bara förhindra faktiskt pliktstridiga handlingar. Viktigt är 

också att ingen överhuvudtaget ska misstänkas för att otillbörligt ha låtit sig påverkas. Syftet 

med reglerna blir alltså att ge ett långtgående skydd avseende tjänstens integritet och det ska 

därmed finnas förtroende för den som utövar tjänsten.
40

 

Avseende privat verksamhet är skyddssyftet annat. Skyddsintresset för mutbrotten skiljer 

sig alltså beroende på om brottet begås inom privat eller offentlig sektor. Inom den privata 
                                                      
35

 A.a., s. 17. 
36

 Holmquist, Rolf, Brotten i näringsverksamhet, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 201. 
37

 RiR 2006:8, s. 9. 
38

 Cars, s. 17. 
39

 RiR 2006:8, s. 11. 
40
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sektorn hamnar fokus istället på att skydda huvudmän och lojalitetsplikten som ska finnas 

mellan huvudmannen och dennes anställda eller uppdragstagare.
41

 Huvudmannens intresse är 

att den anställde utför sina uppgifter utan att se till någon annans intressen än just 

huvudmannens, vilket också gynnar intresset för fri konkurrens. Med detta som bakgrund 

innebär det alltså att rekvisiten måste tolkas olika om brottet begås inom privat eller offentlig 

sektor.
42

 Samma handling kan alltså utgöra brott vad gäller offentlig sektor, men behöver 

nödvändigtvis inte utgöra brott när det är fråga om privat sektor. 

Oavsett inom vilken sektor mutbrottet begås innebär det ett angripande på beslut som 

någon anförtrotts att fatta å annans vägnar. Med beslut menas inte enbart formella beslut utan 

även situationer där en individ har att välja mellan två eller fler alternativ.
43

 Syftet med mutan 

är att den som ger den ska få en fördel, direkt eller indirekt, av att den som beslutar inte 

grundar beslutet på sakliga grunder eller att beslutet inte fattats i behörig ordning.
44

 Oavsett 

om mutgivaren är det objektivt bästa valet eller inte, är tanken att denne ska väljas just då 

denne kringgått systemet. På detta sätt innebär alltså mutor en fara för samhället där 

medborgarna måste förlita sig på korrekt utövning, både inom offentlig sektor och inom 

näringslivet.
45

 Det är den offentliga sektorn som är det primära skyddsområdet för 

mutbrottslagstiftningen, men det finns också enormt viktiga beslutsfunktioner i det privata 

näringslivet varför det också är av stor vikt att dessa skyddas.
46

 Mutbrott kan begås inom både 

privat och offentlig sektor men blir i praktiken mer allvarliga när de begås i offentlig 

verksamhet, framför allt om brottet begås i samband med myndighetsutövning.
47

 Om det 

exempelvis handlar om en domare som låter utfallet i en dom påverkas av en muta bör detta 

ses som särskilt allvarligt. Om det istället handlar om privat verksamhet blir brottet inte lika 

allvarligt per automatik. 

Mutbrotten är speciella på så sätt att de som är delaktiga i brottet gör sig skyldiga till olika 

brott, givande respektive tagande av muta, 10 kap. 5 a – 5 b §§ BrB. Ofta begås alltså två 

olika brott samtidigt, i ett och samma förfarande. Den som är arbetstagare eller utövar 

uppdrag, och tar emot, godtar löfte om, eller begär, en otillbörlig förmån för utövningen av 

uppdraget eller anställningen gör sig skyldig för tagande av muta, 10 kap. 5 a § BrB. Den som 
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42

 A.a. 
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lämnar, utlovar, eller erbjuder en otillbörlig förmån gör sig skyldig till givande av muta, 10 

kap. 5 b § BrB. Tagandet kallas ibland den passiva delen medan givandet kalla den aktiva 

delen av korruptionen. Brotten är tänkta att vara varandras spegelbild.
48

 Då brotten är 

uppbyggda på detta sätt innebär det att den som ger mutan främjar mottagandet och den som 

tar mutan främjar givandet. Bestraffning för främjandet sker dock inte i dessa fall, då de 

enskilda handlingarna ändå omfattas av det spegelvända brottet.
49

  

Noteras kan också att det har uttalats att mutbrotten generellt inte är artbrott som ska leda 

till fängelse.
50

 Det utesluts inte att vissa typer av mutbrott kan anses vara artbrott. Brotten kan 

vara svåra att upptäcka och kan medföra allvarliga skadeverkningar för det allmännas 

förtroende. Vissa typer av dessa brott är därmed särskilt angelägna att stävja.
51

 

2.2 Mutbrottens rekvisit 

2.2.1 Den som tar emot förmånen 

Rekvisitet ”[d]en som är arbetstagare eller utövar uppdrag”
52

 omfattar både uppdrags- och 

arbetstagare. Tillämpningsområdet är vitt och är inte begränsat till svenska uppdrags- eller 

anställningsförhållanden. Inte heller är tillämpningsområdet begränsat till privat eller offentlig 

verksamhet.
53

 

 Arbetstagarbegreppet i paragrafen ska tolkas på samma sätt som det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet.
54

 Det spelar alltså ingen roll om anställningen i fråga är en 

tillsvidareanställning eller ett vikariat eller om den är på hel- eller deltid. Inte heller spelar det 

någon roll om befattningen är på hög eller låg nivå eller om arbetsgivaren är en juridisk eller 

fysisk person.
55

 Interner som vårdas på anstalt eller den som utbildas på skola, och utför 

sysslor som vanligen utförs av en arbetstagare mot marknadsmässig lön, omfattas dock inte av 

begreppet.
56

  

Uppdragsutövare omfattar samtliga som kan anses utöva uppdrag, såsom skiljemän, 

taxichaufförer, riksdagsledamöter och mäklare. Det spelar ingen roll om uppdraget grundas på 

plikt eller avtal då uppdragsförhållandet likväl omfattas av bestämmelsen. 
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En egenföretagare eller en självständig företagare kan däremot inte göra sig skyldig till 

tagande av muta då denne varken är uppdragstagare eller anställd. Denne är sin egen 

huvudman och därför omfattas denne inte av brottet.
57

 

Personen som får förmånen omfattas också även om denne inte just nu har ett uppdrags- 

eller anställningsförhållande under förutsättning att denne fått förmånen innan eller efter ett 

sådant förhållande och det finns ett samband, 10 kap. 5 a § andra stycket BrB. Exempel här är 

om en skiljeman får en belöning efter det att tvisten avgjorts. Just där och då finns inget 

uppdrag men det finns ett tydligt samband med uppdraget denna hade i själva tvisten varför 

även detta förfarande omfattas av brottet.
58

 

2.2.2 Den som ger förmånen 

Till skillnad från tagande av muta finns ingen begränsning av vem som kan begå brottet 

givande av muta, 10 kap. 5 b § BrB. Vem som helst kan alltså begå brottet och därmed dömas 

för det.
59

 Det kräver ingen särskild ställning som arbetstagare eller dylikt då det inte finns 

något specialsubjekt i bestämmelsen. Nämnas kan dock att om huvudmannen sanktionerar att 

förmånen ges till arbetstagaren föreligger ingen otillbörlig förmån. Det leder till att givaren 

inte heller kan dömas för givande av muta.
60

 

2.2.3 Vem förmånen gäller 

Förmånen som tas emot behöver inte gälla den som är arbets- eller uppdragstagare utan kan 

också gälla dennes anhöriga eller annan, 10 kap. 5 a § tredje stycket BrB. Det går alltså inte 

att komma runt lagstiftningen genom att begära att mutan ska ges till sin, eller som givare ge 

förmånen till någons, närstående då dessa ändå gör sig skyldiga till tagande respektive 

givande av muta.
61

 Arbetstagaren eller uppdragsutövaren behöver alltså inte fysiskt ta emot 

förmånen men kan känna till och godkänna, eller på annat sätt aktivt verkat för mottagandet, 

att den lämnats eller kommer lämnas till någon annan. Det krävs inget fysiskt överlämnande 

överhuvudtaget. Ansvaret är dock begränsat till förmåner som faller inom ramen för 

egennyttan.
62

 Gärningsmannen får på så sätt en indirekt glädje eller tillfredsställelse av den 

otillbörliga förmånen varför detta också faller inom ramen för mutbrott. Då mottagaren får 

denna känsla riskeras tjänsteutövningen att påverkas otillbörligt. 

                                                      
57
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Likt reglerna om avtal behöver varken skriftlig eller muntlig överenskommelse finnas 

utan mutan kan också accepteras genom konkludent handlande.
63

 Förmånen är dock inte 

mottagen då den endast kommit någon till handa, mottagaren måste dels känna till att 

förmånen kommit i dennes besittning och dels ge uttryck för en vilja att behålla förmånen 

eller på annat sätt förfoga över den.
64

 Mottaganderekvisitet är således inte uppfyllt om 

mottagaren inte accepterar förmånen och istället överlämnar den till huvudmannen som får 

avgöra vad som sker med den.
65

 I praxis har det förekommit att en byrådirektör mottagit en 

matta som denne uppfattade som en muta. Direktören lät mattan ligga framme ett par dagar 

innan denna återlämnades till givaren. Då direktören från början varit negativt inställd till att 

få mattan och att denne snart efter mottagandet återlämnade den ogillades åtalet om 

mutbrott.
66

 Domstolen motiverade detta genom att mottaganderekvisitet av mutbrottet inte 

varit uppfyllt. 

2.2.4 Om påverkan 

Vanligen syftar mutbrott till att påverka mottagaren att handla irrationellt. Det behöver dock 

inte bevisas att mutan faktiskt påverkat mottagaren och än mindre behöver det bevisas att 

mutan syftat till eller utgjort betalning för en, för givaren, gynnande åtgärd.
67

 Mutbrottet är ett 

så kallat farebrott.
68

 Förmånen behöver alltså inte ha någon faktisk effekt, eller 

överhuvudtaget kunna ha en faktisk effekt, för att mutbrotten ändå ska aktualiseras. Exempel 

på detta finns i praxis där en berusad spårvagnsförare dömdes för att ha försökt muta en läkare 

på polisstationen. Spårvagnsföraren utlovade pengar till läkaren, som tog blodprov, i utbyte 

mot att denne inte skulle gå till media med uppgiften om att spårvagnsföraren kört berusad. 

Då läkaren i realiteten inte fick lämna ut några sådana uppgifter på grund av sin tjänst, kunde 

förmånen inte ha den effekt som givaren ville åstadkomma. Spårvagnsföraren dömdes dock 

ändå för mutbrott.
69

 

Det är alltså inte den faktiska påverkan utan istället ett samband som ska bevisas. 

Sambandet ska finnas mellan mottagarens tjänsteutövning och förmånen för att ansvar för 

mutbrott ska kunna ådömas. Om sådant samband föreligger presumeras att förmånen påverkar 

eller kan påverka tjänsteutövningen, varvid brott kan föreligga.
70

 Sambandet kan finnas på 
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olika sätt men att givaren och mottagaren har varit, är eller kommer att komma i kontakt med 

varandra innebär i princip att det finns ett sådant samband. Kontakten behöver dock inte vara 

direkt utan kan också ske indirekt. Exempel på samband kan vara tjänstesamband eller 

vänskapssamband. Det viktiga då det finns flera samband är att det dominerande sambandet 

mellan givaren och tagaren är ett tjänstesamband och förmånen ska ha en koppling till något 

hänförligt till mottagarens huvudmans verksamhet.
71

 I de fallen finns det ett sådant samband 

som innebär att mutbrott kan vara för handen. 

Även om det finns ett samband mellan gåvan och mottagarens tjänsteutövning, faller 

vissa förmåner ändå utanför på grund av relationen mellan givaren och mottagaren. Detta 

framgår av ett ifrågasatt fall från 2007. I fallet hade en kommunstyrelseordförande med fru 

bjudits på en resa till Sydafrika i samband med kommunstyrelseordförandens 60-årsdag. 

Värdet av resan var högt, 34 000 kronor, och givarens bolag bedrev försäljning till 

kommunen. Hovrätten konstaterade att givaren och mottagaren i målet stått i ett mångårigt 

vänskapsförhållande, att givaren haft goda ekonomiska möjligheter att bjuda på denna resa 

och att givaren brukar ge gåvor av detta slag.
72

 Vad som kan ifrågasättas här är att brottet är, 

som nämnt, ett förtroende- och farebrott. Även om ett vänskapsförhållande finns kan en sådan 

värdefull förmån ifrågasätta huruvida förmånen endast var grundat i vänskap.
73

 Dessutom kan 

storleken på förmånen potentiellt påverka kommunstyrelseordförandens och dennes 

organisations opartiskhet och förtroendet för denna. Generellt kan påpekas att sådana 

förmåner bör undvikas vad gäller offentliga tjänstemän då risken för att skada det offentligas 

förtroende blir oerhört stor. Just risken för förtroendeskador är som nämnt just anledningen 

till att kriminalisera handlingen vad gäller offentlig sektor.
74

 

Förmånsmottagarens tjänsteställning påverkar nödvändigtvis inte bedömningen om 

mutbrott föreligger. Denne behöver inte vara behörig att besluta i sak. Tillräckligt är 

exempelvis om denne har möjlighet att påverka en turordningslista eller på annat sätt kan 

påverka hur ärenden på arbetsplatsen behandlas.
75

 Vanligtvis är det inte beslutsfattarna som 

deltar i korruptionen utan istället de personerna med direkt eller indirekt inflytande.
76

 

Belysande för detta är ett fall från 2006 där en stor mängd ledningspersoner samt respektive 

inom organisationer i både privat och offentlig sektor bjöds in till en musikal. De personer 

som var inbjudna var inte de som normalt fattar beslut i frågor relevanta för det inbjudande 
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företaget då dessa i praktiken handläggs längre ner i organisationen. I och med att dessa 

personer dock hade högt uppsatta positioner inom organisationen ansåg tingrätten att de 

kunde ha inflytande över olika, för inbjudande företag, relevanta områden. Åtalet ogillades 

dock i detta fall men på annan grund, att förmånen inte var otillbörlig.
77

  

Då syftet med brottet är att skydda förtroendet för offentliga sektorn, framstår detta 

avgörande som ytterst märkligt, åtminstone i förhållande till de som arbetade inom offentlig 

sektor. Denna typ av förmån har inte ett ringa värde och är något som kan skada förtroendet 

för de inblandade personerna och i längden deras arbetsgivare, som vissa var inom den 

offentliga sektorn.  

Straffansvaret inträder även i det fallet mottagarens handlande inte skadar sin huvudmans 

intressen. Alltså är det straffbart att muta försäljare i en affär till att framhäva vissa produkter i 

ett skyltfönster, även om butiksägaren är likgiltig inför detta. De anställda har en betydande 

maktposition som kan utnyttjas och påverkas på många sätt. Därmed blir det viktigt att 

arbetsgivaren har bibehållet förtroende för sina anställda och de anställdas handlingsfrihet 

skyddas från obehörig påverkan.
78

 

Om någon utlovar eller erbjuder en muta som denne varken har möjlighet eller har tänkt 

fullborda omfattas denne trots det av givande av muta. Detta tydliggörs i praxis avseende en 

bilförare som gripits av polis, misstänkt för trafikbrott. Bilföraren erbjöd polismannen 5 000 

kronor om polismannen rev sönder polisrapporten. Bilföraren hade vid tillfället inte 5 000 

kronor på sig men hovrätten menade att erbjudandet hade gjorts på ett sådant sätt att 

polismannen ändå hade uppfattat det som allvarligt menat varför bilföraren ändå dömdes.
79

 

Då brotten är tänkta att vara varandras spegelbild faller det systematiskt att löftesgivaren 

döms i detta fall, då en tjänsteman gör sig skyldig till brott när denne begär en muta.
80

 I båda 

fallen är det fråga om utfästelser som faktiskt kan leda till överlämnandet av en otillbörlig 

förmån och därmed medför skadlig påverkan på tjänsteutövningen. 

Även förmåner som ges i ett gott syfte, till exempel för att se till att givaren får sin sak 

korrekt och rättvist behandlat, kan vara brottsliga. Sådana mutor benämns som ”smörjpengar” 

eller på engelska ”facilitation payments” och är undantagna från straffbarhet i bland annat 

USA.
81

 Generellt sett ses dessa typer av betalningar samt eventuell dricks till tjänstemän som 
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skadligt för förtroendet för den offentliga verksamheten och därmed som regel otillbörligt.
82

 

Fallet kan jämföras med det fall där en summa pengar erbjuds till en fotbollsmålvakt i syfte 

att denne ska släppa in mål. I det fallet blir förmånen uppenbart otillbörlig medan en bonus till 

samma spelare för att motivera denna till att göra en bra match måste vara att anse som 

tillbörligt.
83

 En bonus för att göra bra ifrån sig blir alltså sällan problematisk i privata 

sammanhang medan det motsatta gäller i offentlig verksamhet. 

2.2.5 Förmån 

För att identifiera vad som kan utgöra ett mutbrott måste en förmån iakttas. Med förmån 

menas typiskt något med ett ekonomiskt värde och är materiellt. Exempel på sådana förmåner 

är penninggåvor, rabatter, provisioner och borgensåtaganden.
84

 Andra typer av förmåner är 

prestationer som utförs, såsom målning eller snickeri.
85

 Även immateriella förmåner omfattas 

dock av begreppet, exempelvis betyg och rekommendationer.
86

 Generellt faller alla förmåner, 

som normalt sett är av sådant slag att det skulle kunna utgöra ett verksamt medel för att 

använda som muta, inom det straffbara området.
87

 

Vad som kännetecknar en materiell förmån, till skillnad från en immateriell förmån, är att 

den enkelt kan mätas i pengar. Att notera särkilt är dock att även förmåner utan ekonomiskt 

värde omfattas av Näringslivskoden och kan som nämnt också omfattas av förmånsbegreppet 

i brottsbestämmelsen.
88

 Även förtäckta förmåner kan omfattas av bestämmelsen, så som till 

exempel ett högavlönat styrelseämbete eller oförklarligt höga konsultarvoden.
89

 Likaså är 

testamentariska förordnanden att se som en förmån då sådana anses ha en påverkan på 

utförandet av tjänsten.
90

 

Typexempel på en förmån är inköpschefen som tar emot en lyxresa för att köpa in 

produkter till ett överpris och därmed skadar sin huvudman. I praxis har bland annat 

förekommit att en tjänsteman vid myndighetsutövning som trafikinspektör godtagit pengar i 

utbyte mot att godkänna körkortselever i samband med uppkörningar.
91

 Pengar är det 

tydligaste exemplet på vad en förmån är, vilket förmånen också var i fallet. 
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Det finns ingen gräns för vilket ekonomiskt värde en förmån måste ha för att 

mutbrottsreglerna ska bli aktuella.
92

 Även sådant som tillfredställer mottagaren på annat sätt 

kan också utgöra förmåner, bland annat sexuella tjänster är en sådan förmån som förekommer 

i praxis.
93

 Likaså gäller för en förmån som inte har något legalt värde, såsom ett kontrakt till 

en hyresrättslägenhet. Även löften att inte ange mottagaren för ett brott eller på annat sätt 

sprida menlig information om mottagaren kan utgöra en förmån som omfattas av 

mutbrottsreglerna.
94

 Detta faller väl i linje med att förmånen ska frambringa en känsla hos 

mottagaren att denne måste återgälda något för att brott ska föreligga. 

En invändning som använts i mutbrottsmål är att förmånen som gavs inte var en gåva utan 

tanken var att mottagaren senare skulle betala för den. Det kan också vara så att mottagaren 

redan har betalat när åtalet väcks, vilket gör denna invändning svår att motbevisa. Vad som då 

är av intresse är att en kreditförmån också har ett värde. Detta har lett till ett antal fällande 

domar. Exempel här är att arbeten på fastighet, tillhörande en kommunalanställd 

byggnadsinspektör, utförs och betalning ej skedde förrän kommunens revisorer påpekade 

saken. Byggnadsinspektören var kontrollant i ett projekt där de som utförde arbetet på 

fastigheten också var involverade. Hovrätten uppskattade i fallet kreditförmånens värde till 

minst 14 000 kronor och dömde byggnadsinspektören och byggföretagets företrädare.
95

  

Redan tillgången till en förmån är tillräcklig för att muta ska kunna vara för handen. 

Denna kan vara ägnad att påverka mottagaren även om vad mottagaren faktiskt får ut av 

förmånen beror på hur denna väljer att agera därefter. Värdet av förmånen beror hur förmånen 

faktiskt nyttjas. Även om förmånen inte nyttjas saknar det betydelse för huruvida brott 

föreligger eller ej. Om någon får ett presentkort som inte utnyttjas är alltså förfarandet 

brottsligt oavsett hur mottagaren agerar efter mottagandet.
96

 Givetvis gäller detta under 

förutsättning att denne behåller presentkortet och inte omedelbart lämnar tillbaka det, nekar 

till att ta emot det eller överlämnar det till sin huvudman. 

2.2.6 Lämna, utlova eller erbjuda 

Vid givande av muta krävs att någon ”lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i 

fall som avses i 5 a §”
97

 vilket betyder att ansvar för givande av muta kan utgå även om 

förmånen inte accepteras. Givande av muta förutsätter alltså inte att mottagaren också kan 
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straffas för tagande av muta.
98

 Även givandet av mutan kan likt tagandet ske både innan, 

under och efter tjänsteutövningen. Mottagaren behöver alltså inte fortfarande arbeta på 

arbetsplatsen för att givande av muta ska kunna begås. 

Själva överlämnandet av muta behöver inte ske personligen utan det räcker att den 

skickas per post eller med bud. Mottagaren behöver inte godkänna förmånen för att ansvar för 

givande ska föreligga då fullbordandestadiet uppfylls tidigare än när ett eventuellt mottagande 

sker. Likaså gäller vid ett utlovande eller erbjudande, det krävs ingen accept av mottagaren.
99

 

Det ska dock inte räcka att endast lämna över förmånen till vilken annan person som helst. 

Det måste finnas någon koppling mellan mottagaren och arbets- eller uppdragstagaren som 

ska gynnas av förmånen. Exempelvis finns en sådan koppling när den lämnas till posten för 

transport till arbets- eller uppdragstagaren. Det finns också en sådan koppling när någon 

erbjuder sig finansiera ett forskningsprojekt där arbets- eller uppdragstagaren är verksam och 

därigenom kan fortsätta forska.
100

 

2.2.7 Otillbörlighet 

Alla förmåner innebär inte mutbrott, förmånen måste vara otillbörlig. Kravet på otillbörlighet 

i straffbestämmelsen syftar också till att utesluta sådana förmåner som när en arbetsgivare ger 

lön till sina anställda eller andra fall när överlämnandet av förmånen utgör en acceptabel 

påverkan på den anställdes arbete eller uppdrag.
101

 Förmånen är typiskt otillbörlig om den inte 

utgör ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning eller om den inte är att betrakta som ett 

uttryck för sedvänja eller allmänt godtagbara umgängesformer.
102

 Vad som är otillbörligt 

måste därför också komma att variera under tiden, vad som under ett år kan anses vara 

otillbörligt behöver inte vara otillbörligt ett antal år senare och vice versa. Generellt sett har 

förmåner av obetydligt värde ingen sådan påverkan att de kan anses otillbörliga.
103

 

Tidpunkten för att avgöra huruvida förmånen är otillbörlig eller ej ska göras med hänsyn 

till de värderingar som fanns när förmånen gavs. Att det till exempel fanns en sedvänja om att 

företagare lämnade julgåvor till sina affärskontakter innebar att detta var godtagbart under 

förutsättningarna att gåvan var av ringa värde och inte kunde anses påverka mottagarna i 

deras tjänsteutövning.
104

 Med bakgrund i motiven till brottsbestämmelsen kan avgörandet 
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ifrågasättas då sådana typer av gåvor generellt kan skada förtroendet för den offentliga 

sektorn. Sådana gåvor hade inte varit godtagbara i dagens samhälle.
105

 

Även om förmånen är uttryck för vad som kan vara sedvänja inom branschen betyder 

detta emellertid inte att förmånen per automatik blir tillbörlig.
106

 Så kan vara fallet när en 

gåva av betydande värde ges vid vad som annars kan vara ett tillbörligt sammanhang. Det 

betydande värdet ligger i detta fall till grund för otillbörligheten. Det finns dock inga skäl att 

straffbelägga företeelser som är ett naturligt led av vedertagna umgängesformer, i alla fall vad 

gäller den privata sektorn.
107

 

Otillbörlighetsrekvisitet måste bestämmas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet.
108

 Även om förmånen i varje fall måste bedömas utifrån samtliga omständigheter är 

otillbörligheten trolig om förmånen faktiskt förmått beslutsfattaren att handla pliktstridigt.
109

 

Svårare blir dock bedömningen när förmånen inte är lika tydligt kopplad till en pliktstridighet. 

Avgörande blir då istället om förmånen är ägnad att påverka hur mottagaren agerar i 

tjänsten.
110

  

Även sidouppdrag kan påverka utövandet av tjänsten och därmed klassas som mutbrott. 

En riksdagsledamot som genom ett bolag åtog sig uppdrag av lobbykaraktär avseende hjälp 

med politiska bedömningar eller hjälp att finna de rätta kontakterna uppdagades som ett 

potentiellt mutbrott. Hovrätten fann i fallet att det som fakturerades var faktiskt arbete och att 

ingen av ledamotens kunder fick någon slags särbehandling i riksdagen. Inget tydde heller på 

att det begärda konsultarvodet var oskäligt varför åtalet ogillades.
111

 Frågan om lämpligheten 

av att utföra sådana tjänster kan dock ifrågasättas med bakgrund i motiven till 

kriminaliseringen. Betalningar som görs utanför uppdraget faller alltså utanför 

mutbrottsbestämmelserna under förutsättning att ersättningen är skälig.
112

 I det fall 

ersättningen är oskälig torde det innebära att förmånen i form av ersättning kan bedömas om 

otillbörlig. 

Även om arvodet är skäligt och ledamoten faktiskt agerar utan otillbörlig påverkan 

uppstår trots allt risken om ledamoten har fler uppdrag vid sidan om rollen som ledamot. 

Sådana uppdrag kan leda till att ledamoten omedvetet får en återgäldskänsla till någon. Om så 
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blir fallet är risken stor att denne inte kan agera självständigt varför upplägget i sig är 

problematiskt ur mutbrottssynpunkt. 

Det är förmånen som ska vara otillbörlig och inte den påverkan förmånen potentiellt kan 

få på själva beslutsfattandet.
113

 Vad som kan anses otillbörligt är varje transaktion som på 

objektiv grund har förutsättningar att påverka utförandet eller beslutsfattandet.
114

 Alternativt 

om förmånen objektivt ses som en belöning för utfört arbete måste den också vara att anse 

som otillbörlig.
115

 Det innebär alltså att det inte krävs någon faktisk påverkan. Förmånen ska 

framkalla känslor av tacksamhet och av en skyldighet till återgäldning.
116

 Det handlar alltså i 

grunden om ett förtroende, det är viktigt att det ur andras synpunkt ser ut som att 

beslutsfattaren inte har påverkats. Om beslutsfattaren fått något, som från allmänhetens 

perspektiv ser ut som en otillbörlig förmån, är risken hög för att gemene man ska tro att detta 

kommer att påverka ett eventuellt framtida beslut. Om det i praktiken faktiskt inte sker spelar 

mindre roll. Generellt kan förmånens utformning också ha betydelse. Exempelvis är gåvor 

som innebär en klar förmögenhetsökning allt som oftast att anse som otillbörliga.
117

 

Samma förmån kan i ett sammanhang ses om ett oskyldigt uttryck för generositet och 

därmed tillbörlig medan i ett annat sammanhang vara otillbörlig.
118

 Avgörande är alltså inte 

alltid förmånen i sig utan även andra faktorer kan också spela roll då förmånen objektivt sett 

utgör en risk för påverkan. Särskilt vid fall där förmånen har ett ringa ekonomiskt värde men 

högt affektionsvärde kan skillnaden vid bedömningen bli stor. 

Vid bestämmande om förmånen är otillbörlig eller ej är det också viktigt att se till 

beskaffenheten av den tjänst som förmånstagaren har. Personer som hamnar i särställning är 

de som utövar myndighet eller annan betydande offentlig verksamhet.
119

 Ett exempel som kan 

nämnas är en jurist som dömdes för givande av muta. Denne var målsägandebiträde i ett 

avslutat mål och skickade en fruktkorg till en domstolssekreterare med ett ungefärligt värde 

på 200 kronor. Då domstolssekreteraren är den som typiskt bestämmer vem som ska tillfrågas 

att bli målsägandebiträde och detta anses vara myndighetsutövning ansågs förmånen vara 

otillbörlig och juristen dömdes.
120

 Förmånen hade ett ringa värde men framstår på ett sådant 

sätt att förtroendet för domstolen kan ifrågasättas varför den var otillbörlig. 
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Vid privat verksamhet blir det viktigt att också att se till arbetsgivarens inställning till att 

dennes arbetstagare tar emot gåvor av utomstående. Om arbetsgivaren accepterar att dennes 

arbetstagare tar emot förmåner från utomstående föreligger ingen otillbörlig påverkan på 

mottagaren, under förutsättning att inget annat beaktansvärt intresse föreligger. Sådana 

beaktansvärda intressen kan föreligga till exempel vid inköp till företaget, med hänsyn till 

konkurrenter och konsumentintresset. Däremot behöver detta inte vara otillbörligt om det 

finns en sedvana för sådant agerande inom branschen. Om förmånen däremot ligger inom 

ramen för Näringslivskoden kan inte någon otillbörlig påverkan föreligga.
121

 Generellt bör 

förmåner som tas emot, trots att arbetsgivaren uttryckt att förmåner ej får tas emot, ses som 

otillbörliga även om värdet kan ses som obetydligt.
122

 

Vad som också kan bli relevant för otillbörlighetsbedömningen är huruvida en 

familjemedlem också omfattas av förmånen. I praxis finns flera tingsrättsfall varav ett berör 

en studieresa som i sig inte utgjorde en otillbörlig förmån för mottagaren. Ur 

studiebesökssynpunkt fanns det dock ingen rimlig anledning till att mottagarens partner fick 

följa med varför mutbrott ansågs föreligga.
123

 Vid en jämförelse med fallet rörande musikalen 

framstår förmånen i musikalfallet som än mer otillbörlig med utgångspunkt i detta 

resonemang.
124

 Förmånen var ifrågasättbar enbart på de grunderna att det inte fanns någon 

koppling till tjänsteutförandet och den var inte av ringa värde eller omfattades av sedvana. 

Med beaktande av att respektive dessutom var inbjudna framstår utgången av fallet alltmer 

felaktigt. 

2.3 Avslutande kommentar 

Generellt kan sägas att mutbrotten förekommer på en mängd olika sätt och har en mängd olika 

syften. Dessa syften har dock gemensamt att givaren vill åstadkomma något, på ett sätt som 

inte accepteras av samhället. Syftena omfattar ett snedvridande av fri konkurrens och andra 

otillbörliga fördelar. Praxis är spretig i vilka förmåner som faktiskt uppfyller dessa syften 

varför det föreligger många oklarheter på detta område. Generellt bör försiktighet gälla 

rörande mottagande av förmåner i tjänsten för att undvika ett eventuellt straffansvar. Detta 

gäller särskilt då mottagaren utövar myndighet, men även annars.
125

 Då rekvisitet otillbörligt 

är föränderligt och varierar med tiden blir det särskilt svårt att dra annat än generella slutsatser 

av praxis. I det enskilda fallet är det osäkert hur utfallet faktiskt kan komma att bli. Enbart att 
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något anses tillbörligt i praxis innebär inte att det skulle anses tillbörligt i det fall samma 

förfarande skulle äga rum idag. 
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3 Skadestånd i allmänhet och ren förmögenhetsskada i synnerhet 

3.1 Skadeståndets syfte och funktion 

I svensk rätt finns en koppling mellan skadestånd och straff. Om ett handlande är brottsligt 

kan detta även medföra skadeståndsskyldighet för vållaren.
126

 Det är dock viktigt att skilja på 

den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga bedömningen. En straffrättslig kvalificering 

har ingen betydelse för den skadeståndsrättsliga bedömningen, utöver att brottet utgör 

ansvarsgrunden för skadestånd.
127

 Skadeståndsskyldigheten uppstår dock inte i samtliga fall, 

något som kommer utredas och förtydligas nedan. 

Skadeståndsrätten syftar till att ersätta skador som orsakas av andra än den som lider 

skadan. En person som orsakas en skada ska få ersättning från skadevållaren och därmed 

försättas i samma situation som denne befann sig i före skadan skedde. Ersättningen ska alltså 

motsvara skadans värde. Detta brukar kallas för reparationsprincipen eller skadeståndets 

allmänna reparationssyfte.
128

 Syftet gäller oavsett skadetyp men blir tydligast i förhållande till 

rena förmögenhetsskador då skadan är förmögenhetsminskningen. 

Utöver reparationssyftet finns även andra syften med skadestånd. Bland de som 

diskuteras kan nämnas preventionen. Med preventionen avses att blotta förekomsten av 

skadeståndsreglerna skapar motiv för människor att välja ett handlingssätt som leder till att 

skador inte uppkommer.
129

 Ett av problemen med prevention som argument för skadestånd är 

att dess effekt har ansetts lika svår att bevisa som motbevisa.
130

 

En kritik som framförts är att den preventiva verkan reglerna medför försvinner på grund 

av försäkringar. På så sätt får skadeståndsreglerna inte den preventiva effekt de annars skulle 

ha.
131

 Huruvida preventionen faktiskt har en påvisbar effekt kommer och har debatterats.
132

 

Hur många försök som än görs till att skjuta ner argumentet är det intressant att prevention 

som argument fortfarande har bäring för ersättningsansvar i vissa fall.
133
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3.2 Introduktion till ren förmögenhetsskada 

3.2.1 Definition och gränsdragningar 

I svensk rätt förekommer fyra olika skadetyper som ersätts enligt SkL. Dessa är sakskada, 

personskada, ren förmögenhetsskada och kränkning, 2 kap. 1 – 3 §§ SkL. Sak- och 

personskador ersätts vid oaktsamhet enligt den så kallade culparegeln medan ren 

förmögenhetsskada och kränkning generellt ersätts vid brott. De olika skadetyperna kan också 

ersättas på andra grunder när det är staten som är skadevållare, 3 kap. 2 och 3 §§ SkL. På 

grund av att skadorna ersätts på olika grunder blir det av intresse att specificera vilka skador 

som faller in under respektive skadetyp. 

”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada om uppkommer 

utan samband med att någon lider person- eller sakskada”.
134

 Skadan ska alltså vara av sådan 

beskaffenhet att den kan mätas i pengar. Sådan skada som inte går att mäta i pengar kallas 

ideell skada och avser exempelvis kränkning eller sorg. Det ska inte heller vara fråga om en 

skada som uppkommer till följd av en sak- eller personskada även om sådana skador också 

kan leda till ekonomiska förluster. Dessa skador kan också ersättas men i sådana fall med 

tillämpning av regler rörande sak- eller personskada, då det inte rör sig om rena 

förmögenhetsskador.  

Rent konkret kan en ren förmögenhetsskada komma till uttryck i form av en 

värdeminskning, en inkomstförlust eller en skuld eller utgift utan motsvarande nytta för den 

skadelidande.
135

 Det är alltså den skadelidandes ekonomiska ställning som ska påverkas för 

att något ska vara en förmögenhetsskada.
136

 

Det begränsas inte på något sätt vem som ska lida den ursprungliga skadan, 1 kap. 2 § 

SkL.
137

 Om person A drabbas av en sakskada som leder till att person B lider en 

förmögenhetsskada har person B inte drabbats av en ren förmögenhetsskada då skadan har 

samband med person A:s sakskada. En skadelidandes förlust kan alltså vara rent ekonomisk 

men ha samband med att någon annan lider en sak- eller personskada.
138

 Så blir fallet ofta vid 

grövre personskador som kan leda till arbetsoförmögenhet. Om någon bryter benet och på 

grund av detta inte kan arbeta, drabbas denne av en ekonomisk skada i form av 

inkomstbortfall. Skadan har dock samband med personskadan varför det inte är fråga om en 
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ren förmögenhetsskada. Istället brukar denna typ av skada kallas för allmän 

förmögenhetsskada.
139

  

Gränsen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada är inte helt tydlig men generellt 

gäller att allt som skadar ett fysiskt ting klassas som sakskada. Begreppet ren 

förmögenhetsskada knyts härmed till objektet snarare än gärningstypen.
140

 Detta gäller också 

pengar i form av kontanter samt andra fordringsbevis såsom aktiekuponger. En skada på ett 

föremål jämställs med en förlust av föremålet, även om förlusten endast är tillfällig, varför 

exempelvis stöld generellt orsakar sakskador.
141

 I sådana fall föreligger alltså en sakskada, 

även om saken i realiteten inte skadas. Därtill tillkommer ytterligare gränsdragningar när det 

är fråga om en felaktig komponent fogas samman med en annan komponent vilket leder till 

icke obetydlig nedsatt funktion men varan är alltjämt brukbar. Även sådana skador betecknas 

som sakskador.
142

  

Vid en fysisk förändring av en sak föreligger dock inte sakskada om förändringen inte 

medför någon egentlig olägenhet.
143

 En ekonomisk skada till följd av detta blir alltså att se 

som ren förmögenhetsskada då det inte finns ett samband med en sak- eller personskada. 

Ytterligare problem i gränslandet mellan rena förmögenhetsskador och sakskador uppstår 

för de fall där en uppkommen skaderisk i sig påverkar priset på viss egendom. Om det finns 

en fysisk inverkan blir svaret att det är fråga om en sakskada men om det inte finns någon 

fysisk inverkan så uppstår denna problematik.
144

 Bedömningen här måste i slutändan avgöras 

med bakgrund i faktiska omständigheter och svaret kan därför komma att variera. 

Skadestånd för obehörigt utnyttjande av lokal skulle kunna tänkas falla inom ren 

förmögenhetsskada och ersättas i enlighet med 2 kap. 2 § SkL. I praxis har dock istället 

uttalats att sådana förfaranden ersätts enligt principen om obehörig vinst.
145

 

3.2.2 Ersättningsansvar 

Det är i många fall accepterat att tillfoga annan ren förmögenhetsskada.
146

 Exempel på sådana 

tillfällen är då företag konkurrerar ut varandra med tillåtna medel. Därmed kan inte någon bli 

ansvarig att ersätta annans skada endast för att denna tar en andel av marknaden som tidigare 
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tillhört skadelidanden. Även om ett handlande är otillbörligt eller olämpligt leder detta inte 

alltid till att skadeståndsskyldighet uppstår.  

Huvudregeln är att endast den som orsakar ren förmögenhetsskada genom brott ansvarar 

för att ersätta denna skada, 2 kap. 2 § SkL. Annorlunda uttryckt krävs till att börja med att 

någon har åsidosatt en norm och om denna norm har överträtts kan förutsättningar för att 

utdöma skadestånd föreligga.
147

 Detta leder till att det krävs två separata bedömningar för att 

utreda ett eventuellt skadeståndsansvar. Att endast utreda överträdelsen av normen leder inte 

till några slutsatser rörande skadeståndet, om normen som överträds inte är en 

skadeståndsnorm.
148

 Mutbrotten, och andra brott, är sådana handlingsnormer som kan leda till 

ett skadeståndsansvar. Däremot måste sedan en skadeståndsrättslig bedömning göras när ett 

brott konstaterats. 

BrB och speciallagstiftning ger vad som kan kallas en katalog över skadeståndsgrundande 

handlingar vad gäller ren förmögenhetsskada.
149

 Undantag från denna huvudregel finns dock 

bland annat i 3 kap. 2 och 3 §§ SkL där staten, något förenklat, ansvarar för ren 

förmögenhetsskada som orsakas antingen genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning eller att en myndighet genom fel eller försummelse ger felaktiga 

upplysningar eller råd. I motiven noteras att det endast är i de fallen som ren 

förmögenhetsskada ska kunna ersättas. Dock uttrycks också att 2 kap. 2 § SkL inte ska utgöra 

ett hinder för en vidare tillämpning än vad lagrummet medger.
150

 Sådan tillämpning har också 

gjorts då möjligheten att erhålla ersättning vid ren förmögenhetsskada har utvidgats i 

praxis.
151

  

Trots att den enligt lagregeln endast ska ersättas vid brott finns det ingen begränsning av 

vem som kan bli ersättningsskyldig för ren förmögenhetsskada. Även minderåriga och 

personer som lider av en psykisk störning ska ersätta skador de vållar, 2 kap. 4-5 §§ SkL. 

Trots att barn under 15 år inte kan ådömas ansvar för brott, 1 kap. 6 § BrB, hindrar detta inte 

att de likväl ändå kan bli skadeståndsskyldiga på grund av en brottslig handling. Då det 

generellt krävs uppsåt för att ett brott ska föreligga, 1 kap. 2 § BrB, krävs uppsåt till brottet för 

att skadestånd ska kunna utgå för ren förmögenhetsskada, även då skadevållaren är under 15 
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år. Prövning avseende både subjektiva och objektiva rekvisit ska alltså ske, oavsett vem som 

orsakat den skadegörande handlingen.
152

 

Rätten att utfå skadestånd till följd av ett brott förutsätter att det, som en följd, uppkommit 

en skada. Endast en risk för att en sådan skada inträffar är alltså inte tillräckligt. En 

beaktansvärd risk för skada innebär att ett straff kan ådömas, vilket dock inte innebär att rätt 

till skadestånd föreligger. Nyckeln här är att den drabbade ska hamna i en sämre 

förmögenhetsställning till följd av brottet än den haft innan.
153

 Om så inte sker uppkommer 

alltså ingen skada och därmed uppkommer inte heller någon rätt till skadestånd. 

Det finns alltså en stark koppling mellan brott och ren förmögenhetsskada. Kopplingen 

framgår tydligt av praxis när någon åtalas för brott och målsäganden begär, med grund i 

samma handling, skadestånd för en ren förmögenhetsskada. Om åtalet ogillas kommer även 

skadeståndsanspråket att ogillas då handlingsnormen som potentiellt kan aktualisera 

skadeståndsansvar inte anses ha överträtts.
154

 

Typen av brottslighet påverkar inte skadeståndet eller dess storlek. Det finns typiskt sett 

en koppling mellan brottets straffvärde och skadans storlek men så behöver inte alltid vara 

fallet. Exempel på det senare finns i praxis där en person blev skadeståndskyldig på grund av 

brottet osant intygande, 15 kap. 11 § BrB. Brottet som sådant är ej av allvarligt slag men i och 

med att brott förelåg kunde hela den förhållandevis stora förmögenhetsskadan ändå dömas 

ut.
155

  

Det finns ingen ledning i varken förarbeten eller lagtext angående vem som kan få 

skadestånd, enligt 2 kap. 2 § SkL varför principen om skyddat intresse får en särskild 

betydelse vid avgörandet.
156

 Ett skyddsintresse måste alltså skadas för att ersättning ska 

utgå.
157

 Generellt gäller att det endast är den som begår brottet som ådras 

skadeståndsskyldighet. Dock finns undantag där även medkontrahenten till en person som 

gjort sig skyldig till brott, i detta fall brottet trolöshet mot huvudman, ådrog sig 

skadeståndsskyldighet gentemot huvudmannen, trots att det inte var dennes huvudman.
158
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3.3 Principer som avgränsar räckvidden för skadestånd 

3.3.1 Orsakssamband mellan handling och skada 

För att skadestånd ska kunna utgå krävs att det finns ett samband mellan en skadegörande 

handling och den uppkomna skadan. Detta kallas för kausalitet. Det klassiska exemplet om 

(inadekvat) kausalitet är kusken som somnar under en tur vilket leder till att hästen kör fel och 

att passageraren sedermera omkommer då denne träffas av en blixt. Här finns ett samband 

mellan den skadevållande händelsen att kusken somnar och dödsfallet. Det föreligger alltså 

kausalitet. Anledningen till att kausalitet föreligger i fallet är att det finns en koppling mellan 

vållandet, att kusken somnar, och skadan, att passageraren dör. Hade kusken inte somnat hade 

hästen inte kört fel, hade hästen inte kört fel hade blixten inte slagit ner i passageraren och 

hade inte blixten slagit ner i passageraren hade passageraren inte dött. Detta orsakssamband är 

dock inte adekvat.
159

 

För att vanligen bestämma om det föreligger ett kausalförhållande används begreppen 

nödvändig betingelse och tillräcklig betingelse.
160

 Tillräcklig betingelse innebär att den ena 

händelsen, enligt naturens och samhällets ordning, leder till den andra. Ett exempel på detta är 

om en bilist, i en viss hastighet, kör på en fotgängare kommer fotgängaren att skadas. 

Nödvändig betingelse å sin sida innebär att den senare händelsen inte skulle ha inträffat om 

inte den första händelsen skedde.
161

 Skadorna som fotgängaren drabbades av hade inte 

drabbat denne om det inte var för bilistens framförande av bilen i den hastigheten. Alltså, för 

att hindra följden är det tillräckligt att ta bort den nödvändiga betingelsen, medan för att 

säkerställa att följden sker krävs tillräcklig betingelse.
162

  

Generellt gäller att båda betingelserna ska föreligga för att skadeståndsgrundande 

kausalitet ska föreligga. Dock föreligger kausalitet även om endast en av betingelserna 

föreligger.
163

 Detta sätt att bedöma kausalitet på är ifrågasatt av Schultz som menar att istället 

kan en empirisk metod användas med öppna frågor som ”hade effekten skett om det inte varit 

för handlingen?” och ”bidrog handlingen till effekten?” för att kunna konstatera om kausalitet 

föreligger.
164

 

Båda dessa metoder för att fastställa kausaliteten syftar till att försöka avgränsa 

skadeståndsansvaret till att endast skador som bör ersättas också kan ersättas. Vart denna 
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gräns finns är oklar varför det också finns olika modeller som försöker precisera gränsen. 

Gemensamt är i alla fall att båda sätten avser att konstatera om handlingen har lett till skadan, 

oavsett om det är huvudorsaken eller endast en av flera orsaker. 

Kausalitetsbedömningen blir ofta svår och central vid exempelvis konkurrerande eller 

samverkande orsaker. I dessa fall blir det avgörande för skadeståndsskyldigheten huruvida 

vem som faktiskt orsakat skadan och dessutom ska belastas för sitt handlande. Noteras bör att 

dessa frågor också kan bli relevanta vid adekvansbedömningen.
165

 

I sammanhanget kan ett fall från Marknadsdomstolen nämnas, där ett blöjföretag genom 

marknadsföring ansågs ha skadat en konkurrent.
166

 I detta sammanhang tillämpas inte 

skadeståndslagen då det som nämnt är en ramlag och det finns speciallagstiftning på området, 

nämligen MFL. Marknadsföringen i fallet, som ansågs vara otillbörlig enligt 8 och 10 §§ 

MFL, är den ovan nämnda överträdda handlingsnormen.
167

 Därefter måste också göras en 

bedömning rörande skadeståndsnormen, 37 § MFL.
168

 Marknadsföringen ledde i fallet till en 

försäljningsminskning för skadelidanden samtidigt som skadevållaren hade en motsvarande 

ökning. I fallet är det marknadsföringen som är den normen som överträtts och som potentiellt 

kan leda till skadeståndsskyldighet. I sammanhanget bör nämnas att det endast finns dessa två 

aktörer på denna marknad varför skadan gick att visa. 

Marknadsdomstolen menade att för att rätten till skadestånd inte enbart ska bli illusorisk 

krävs att skadestånd ska kunna utgå i fall som detta. Domstolen menade att skadelidandens 

påstådda orsaksförlopp framstår som klart mera sannolikt än andra orsaksförlopp som 

framförts av skadevållaren. Därför förelåg kausalitet och skadelidanden kunde i slutändan utfå 

skadestånd på grund av den överträdda handlingsnormen. 

3.3.2 Adekvanskravet 

Utöver kravet på kausalitet krävs att kausaliteten även ska vara adekvat. Kravet på adekvans 

mellan handling och skada är centralt i svensk skadeståndsrätt. Att kausaliteten ska vara 

adekvat innebär att sambandet behöver viss kvalitet.
169

 En adekvansbedömning görs för att 

avgöra om en orsakande handling bör resultera i skadeståndsansvar eller ej.
170

 Annorlunda 

uttryckt, huruvida någons handlande bör medföra att denne ska ansvara för skadan som 

uppkom till följd därav.  
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Det är inte tydligt exakt vad som menar med adekvans. Det finns inte heller någon uttalad 

vägledning i lag, förarbeten eller praxis hur adekvansbedömningen ska göras.
171

 Istället 

avgörs fallen på ett sätt där domstolen övervägt om en skada bör ersättas eller ej, men endast 

med användning av allmänna uttryck.
172

 Adekvansbedömningen görs alltså som ett slags sätt 

att avgöra hur långt ett skadeståndsansvar kan motiveras. Det måste alltså dras en gräns för 

vilka skador som skadevållaren ska ersätta och vilka skador som ska stanna på 

skadelidanden.
173

 På ett annorlunda sätt skulle man kunna uttrycka att gränsen för adekvans är 

detsamma som gränsen för vilka skador som vållaren rimligen bör ersätta. Adekvans kan på 

detta sätt alltså ses som ett rimlighetskrav.
174

 

För att kunna dra denna gräns måste ses till handlandet och omständigheterna på både 

skadevållarens och skadelidandens sida. I stort menas de argument, eller faktorer, för eller 

emot om det ska anses finnas ett relevant samband mellan handling och skada. Hänsyn måste 

då tas till hela förloppet, från dess att förloppet inleds till att det avslutas. Dessutom ska då 

samtliga faktorer närmare studeras, både på skadevållaren eller skadelidandens sida.
175

  

Avvägningen huruvida skadestånd ska utgå görs också med utgångspunkt i vem som ska 

behöva stå för förlusterna orsakade av den skadegörande handlingen. Vid ren 

förmögenhetsskada verkar avvägningen oftare, än i förhållande till andra skador, leda till att 

det är rimligare att låta skadan drabba den skadelidande. Skadeståndsansvaret kan därför i 

större uträckning jämföras med brott, som ett sätt för rättsordningen att straffa otillåtet 

handlande.
176

 

Av förarbetena framgår att kravet på adekvat kausalitet innebär, förenklat, att skadan ska 

framstå som en ”beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet”.
177

 Det 

verkar också tämligen klarlagt att kravet innebär att skadeförloppet inte ska vara alltför 

avlägset, säreget eller alltför svårförutsebart.
178

  

HD har uttalat att kravet på adekvat kausalitet innebär ett skydd från att behöva ersätta 

alltför oväntade och avlägsna skador.
179

 Skadan ska inte vara en osannolik konsekvens av den 
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skadegörande handlingen.
180

 Uttalandena i sig framstår som alldeles för vaga för att veta 

exakt vad som åsyftas och vilka skador som därmed kan ersättas. 

Då sambandet, kausaliteten, ska vara av viss beskaffenhet kan adekvansbedömningen 

göras som en sorts sannolikhetsprövning. Sannolikhetsprövningen innebär dock inte att 

skadan ska vara sannolik utan istället att sannolikheten för följden ska öka till följd av 

agerandet. Intressant blir därmed hur mycket sannolikheten ska öka med då endast en liten 

ökning inte ska anses kunna vara relevant. I linje med detta måste sannolikhetsökningen anses 

innefatta ett väsentlighetskrav, det vill säga ett krav på en viss ökning av sannolikheten.
181

 

Sannolikhetskravet har tidigare använts som huvudregel för adekvansbedömningen vilket 

har kritiserats på många punkter av Schultz,
182

 bland annat på grunden att tolkningen leder till 

motsatta resultat i typfall för adekvans. Trots detta tycks sådana bedömningar ändå göras av 

prejudicerande instans och måste därmed ändå vara gällande för åtminstone vissa 

adekvansbedömningar.
183

 Sannolikhetsbedömningen kan alltså ha betydelse för 

adekvansbedömningen. 

Utöver en sannolikhetsprövning kan också krävas en förutsebarhetsprövning, skadan 

måste i viss mån vara förutsebar för skadevållaren.
184

 HD har uttalat att kravet på adekvat 

kausalitet vid ren förmögenhetsskada 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”.
185

 För adekvans gör det alltså skillnad om skadan ska 

ha varit förutsebar för skadevållaren. I fallet ansågs skadan i form av ökade kostnader vara 

sådant som beräkneligt och typiskt för en fördröjning av ett beslut från en myndighet. Hellner 

har framfört att uttalandet av adekvans är för allmänt och att det finns skäl att preciseras. 

Myndigheten hade kunnat förutse att en fördröjning kan påverka räntesatsen men inte åt vilket 

håll räntan skulle röra sig varför uttalandena behöver förtydligas.
186

 Det blir i detta fall inte 

förutsebart för vållaren vilken skada denne ansvarar för. Fallet torde dock innebära att 

oberäkneliga och atypiska skador faller utanför det skadeståndsberättigade området.
187
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Fördröjningen från myndigheten ökade sannolikheten för att skadan skulle uppkomma för 

skadelidanden. Sannolikheten för skadans uppkomst i fallet kan också anses ha ökat med en 

inte obetydlig mängd, vilket betyder att väsentlighetskravet alltså anses uppfyllt. Både 

sannolikhetsökningen för skadan och förutsebarheten för skadans uppkomst talade alltså för 

att vållaren skulle ansvara för att ersätta skadelidanden. 

Rättsfallet kan också ses som ett exempel på principen perpetuatio obligationis som 

innebär att någon som underlåter att utföra en skyldighet ansvarar för skador som uppkommer 

därav. Myndigheten i detta fall får stå risken för eventuella skador som uppkommit då man 

försummat skyldigheten att inom viss tid utföra sina förpliktelser.
188

 Underlåtande att utföra 

sina skyldigheter innebär alltså ett vidare skadeståndsansvar för underlåtaren. 

Även förutsebarhetsprövningen som regel för bestämmande av adekvans har kritiserats av 

Schultz.
189

 Som förstås av denna text är förutsebarhetskravet endast en av flera faktorer som 

spelar in på adekvansbedömningen. Även förutsebarhetskravet spelar en roll, men endast som 

en av flera faktorer, vid adekvansbedömningar i ett antal fall.
190

 

Om en jämförelse görs mellan fallet om det osanna intygandet och NJA 1998 s. 893 

uttalas att den som lämnade det osanna intygandet måste ha insett att det fanns en uppenbar 

risk. Inte bara en risk att vilseleda, utan också att den skulle kunna orsaka skada för den 

vilseledde. Rent faktiskt verkar inte den intygande ha vetat vad som exakt skulle ske men då 

handlandet var brottsligt ansågs skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada uppkomma.
191

 

Adekvansbedömningen verkar alltså ha gjorts genom att bedöma om den intygande bort 

känna till risken för följderna av sitt agerande. Då det ansågs vara fallet fick denne ansvara för 

att ersätta skadan. Vad den intygande faktiskt visste spelar alltså i sammanhanget mindre roll. 

Detta går också i linje med uttalandet i det andra fallet, skadan framstod som beräknelig för en 

person med kännedom om samtliga omständigheter. Själva adekvansbedömningen framstår, i 

alla fall i jämförelse mellan de två fallen, som enhetlig. Förutsebarheten kan alltså vara en 

avgörande faktor i bedömningen. 

Både förutsebarhetskravet och sannolikhetskravet är alltså uttryckt för rimlighet men är 

alltså inte det enda sättet adekvans kan bestämmas på. Dessa är alltså endast två av de faktorer 

som kan ses till vid bestämmandet av rimlighet i adekvansbedömningen. I exempelvis 

Landskronafallet var det alltså orimligt att en skada skulle stanna på försäkringsbolaget då 

kommunen brustit i sina förpliktelser. Argumentationen som användes för att konstatera att 
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det var orimligt byggde i detta fall på ett sannolikhetsresonemang. Genom det sätt kommunen 

brustit i sina åtaganden var det inte osannolikt att skadan skulle uppkomma och tillsammans 

med övriga förhållanden i fallet var det orimligt att skadan som drabbade försäkringsbolaget 

inte skulle ersättas.
192

 

Vid vissa typer av skador måste skadeståndsansvaret begränsas med hänsyn till 

skadevållarperspektivet. Det kan uppstå argument som förespråkar en begränsning vad gäller 

ersättningsskyldigheten, då tillåtande av sådan ersättning skulle riskera en så kallad floodgate-

effekt.
193

 Floodgate-effekten innebär att man kan tänka sig att ett erkännande av 

skadeståndsskyldighet leder till att många skadelidande kan vända sig till och med framgång 

få skadestånd från vållaren.
194

 Detta kan få orimliga konsekvenser för skadevållaren som 

riskerar att drabbas synnerligt hårt av en händelse som i sig inte nödvändigtvis har en särskilt 

allvarlig karaktär.  

En sådan begränsning är svår att se behovet av inom vissa andra områden, särskilt vad 

gäller de fall då brottet riktar sig mot en utpekad person och det endast är den personen som 

begär ersättning för skadan. I det fallet kan skadeståndsansvar erkännas utan att det leder till 

att det erkänns ansvar i förhållande till andra som kan ha lidit en skada av handlandet. Många 

av de befarade situationerna som kan uppstå är dessutom säregna i förhållande till respektive 

skadelidande då dessa sällan har kumulerade intressen. Om den skadelidandes anspråk är 

tillräckligt självständigt bör floodgate-argumentet inte kunna användas. Skadelidandens 

anspråk måste vara så pass individuellt att ersättningen rimligen bör utgå.  Den grundläggande 

tanken med floodgate-argumentet är att ersättningsskyldighet åtminstone inte ska vara 

huvudregeln.
195

 

Noteras i sammanhanget kan att i en jämförelse med de andra skadetyperna kan det 

framstå som att domstolarna är mer restriktiva i adekvansbedömningen vid ren 
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förmögenhetsskada, innebärande att fler handlingar faller bort från det skadeståndsgrundande 

området på grund av bristande adekvans.
196

 

Fokus avseende adekvans hamnar också sällan just på de rena förmögenhetsskadorna utan 

istället ofta på sak- och personskada. Skadetypen är dock inte så säregen att adekvansen 

tillämpas på ett annorlunda sätt. Däremot kan detta fokus leda till pressade motiveringar som 

anses lämpliga i fallet.
197

 

3.3.3 Förhållandet mellan principen om skyddat intresse och adekvans 

För att avgränsa vilka handlingar som kan ge upphov till skadeståndsansvar finns andra 

metoder utöver adekvat kausalitet, bland annat principen om skyddat intresse. Hur 

adekvansbedömningen förhåller sig till principen om skyddat intresse framstår enligt 

doktrinen som klart. Adekvansläran ska tillämpas vid sidan om principen om det skyddade 

intresset, varför båda måste utredas.
198

 Vilken av metoderna som fungerar bäst är dock 

omstritt. Kleineman menar att principen om skyddat intresse framstår som ”skarpare” i 

förhållande till adekvansen vad gäller ren förmögenhetsskada.
199

 Schultz är dock skeptisk till 

den slutsatsen.
200

 

Viktigt blir dock också att se hur de båda skiljer sig från varandra. Enligt 

adekvansbedömningen avgörs vilka skador som är adekvata, alltså vilka skador som är 

påräkneliga eller relevanta i förhållande till händelseförloppet och den skadegörande 

handlingen.
201

 Principen om skyddat intresse syftar istället till att avgränsa 

skadeståndsskyldigheten till sådana skador som bestämmelsen avser att skydda.
202

 Båda 

metoderna bör därför användas för att kunna göra en korrekt bedömning om när skadestånd 

kan utgå. 

3.3.4 Principen om skyddat intresse 

Principen om skyddat intresse, eller normskyddsläran som den också kallas, används som 

nämnt som en metod för att avgränsa skadeståndsskyldighet. Den kan användas i såväl 

begränsande som utvidgande syften.
203

 Den begränsande funktionen används ofta i 

förhållande till straffbestämmelser. Exempelvis är det inte möjligt för staten att utfå 

skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada till följd av ett skattebrott, trots att det förelåg 
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adekvat kausalitet.
204

 Medan den utvidgande funktionen syftar till att ge rätt till skadestånd i 

de fall som bör, men inte annars kan, ersättas. Den utvidgande funktionen har framför allt 

tillämpats på tredjemansskador och andra skador som kan anses riktas mot andra än den som 

brott varit begånget mot. HD menar att skador på tredje man normalt inte ersätts då de anses 

vara inadekvata. Med hjälp av principen om skyddat intresse kan ersättning ändå utgå i vissa 

fall.
205

 

Resonemanget bakom dessa utvidganden har bland annat motiverats genom att, även om 

brottet inte är begånget mot just den som begär ersättning bör denne få ersättning på den 

grunden att den skadegörande handlingen i betydande grad anses riktad mot denne.
206

 

Huvudregeln är som nämnt att det krävs brott för att skadestånd grundat i ren 

förmögenhetsskada ska kunna föreligga. Angående ren förmögenhetsskada föreskrivs i 

förarbetena till SkL att rätt till ersättning ”tillkommer sålunda bara den mot vilken brottet är 

riktat och vars ekonomiska intresse straffstadgandet är avsett att skydda”.
207

 I och med 

principen om skyddat intresse finns det undantag från när brott begås och skadestånd på grund 

av brottet ändå inte utgår. Så kan vara fallet om syftet med att kriminalisera handlingen avser 

annat än att skydda den skadelidandes förmögenhet.
208

 

Ett klassiskt exempel som nämns i litteraturen är fallet då en smugglares konkurrenter vill 

ha ersättning för skadan de lidit på grund av att smugglaren har fört in produkter som denne 

kan sälja till ett lågt pris och konkurrenterna därmed förlorat intäkter. Brottet smuggling syftar 

inte till att skydda konkurrenternas ekonomiska intressen varför ersättning inte torde utgå i 

fallet. Huruvida konkurrenterna ändå borde ha rätt till ersättning i vissa fall går att ifrågasätta. 

Särskilt ifrågasättbart blir det i det fall det endast finns en konkurrent som smugglaren avser 

att utkonkurrera och på sådant sätt få ett monopol eller i vart fall ta en betydande 

marknadsandel från konkurrenten.
209

 Endast en påföljd på straffrättslig grund kan i fallet vara 

otillräckligt. 

Det uppstår ibland problem vid tillämpningen av principen om skyddat intresse. 

Exempelvis kan syftet med ett visst brott vara mycket allmänt hållet, vanligt förekommande 

är ett skydd för konsumenter och företagare. Viktigt blir därför att formulera frågan om 
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straffbudet ska skydda skadeståndsintresset till följd av överträdelsen.
210

 Svaret på om ett visst 

syfte skyddas beror på vilket svaret på frågan blir. 

Om inget syfte, som är ämnat att skyddas, framgår tydligt i förarbetena måste detta istället 

avgöras på allmänna grunder. Inom straffrätten finns generellt sett tydliga syften angående 

varför något är kriminaliserat men detta gäller inte i alla fall. Skadan måste falla inom något 

av de områden som är skyddade enligt principen för att ersättning ska utgå.  

Synsättet gäller oavsett om skadan är orsakad av enskild eller av myndighet. Det krävs 

alltså i båda fallen att det finns ett intresse att reglerna har som syfte att skydda den enskildes 

skadeståndsintressen.
211

 Liksom annars kan detta syfte vara svårt att finna men hur som helst 

måste en prövning göras för att ersättning på denna grund ska kunna utgå.
212

 

Vid bilbesiktning uppmärksammades, av oaktsamhet, inte ett fel på en husvagn. 

Husvagnen skadades sedan under en färd. Ersättning bifölls då syftet med besiktningen var att 

värna om individuella bilägares säkerhet och skadan därmed i fallet föll inom det skyddade 

intresset.
213

 Kleineman hävdade att detta rättsfall ger uttryck för en generell tillämpning av 

principen om skyddat intresse inom skadeståndsrätten.
214

 I dagsläget anses också principen 

som gällande för samtliga fyra skadetyper i SkL.
215

 Det framgick även i förarbetena att så 

skulle vara fallet, principen skulle ha en räckvidd som omfattar samtliga skadetyper.
216

 På 

senare tid har principen blivit befäst i praxis.
217

 

När det rör sig om rena förmögenhetsskador blir förmögenhetsbrotten särskilt intressanta, 

just för att brotten i allmänhet syftar till att skydda den brottsutsattes förmögenhet. Med 

förmögenhet i detta avseende omfattas både saker och ekonomi varför ett sådant brott inte per 

automatik innebär en ren förmögenhetsskada, även om förmögenheten skadas. Givetvis kan 

också andra intressen skyddas genom bestämmelserna såsom allmän ordning eller andra 

samhälleliga intressen. Förekomsten av ett visst skyddsintresse utesluter inte per automatik 

andra skyddsintressen. Exempelvis utgör svindleri ett förmögenhetsbrott men skyddsintresset 

omfattar, utöver den enskilda, också det allmänna.
218
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Viktigt i sammanhanget är också påpekandet att ett osant intygande, som nämnts ovan,
219

 

också därmed måste vara avsett att skydda förmögenheten hos den som utsatts för brottet. 

Kleineman menar dock att ”[e]tt brott – osant intygande – vars ’koppling’ till 

förmögenhetsskada inte är självklar på samma sätt som förmögenhetsbrott”
220

 och att 

principen om det skyddade intresset är naturlig inom skadeståndsrätten. Detta förutsätter att 

HD i fallet har tillämpat principen om det skyddade intresset, vilket inte verkar ha skett. 

Fokus har varit om skadan rimligen borde ersättas och istället tillämpades här 

tillitsprincipen.
221

  

En kriminalisering kan innebära att ett flertal intressen ska skyddas. Den systematiska 

placeringen i BrB bestäms endast med hänsyn till vilket intresse brottet närmast riktar sig mot 

och vad som karaktäriserar typen av brottet.
222

 Bara för att ett visst brott är placerat bland 

förmögenhetsbrotten innebär inte detta att förmögenheten är det enda skyddsintresset. 

Motsvarande gäller för de brott som inte är placerade inom förmögenhetsbrotten, då dessa 

också kan syfta till att skydda den enskildas förmögenhet. Förarbetena ger inte alltid heller 

vägledning då brott kan komma att flyttas och den ursprungliga motiveringen till placeringen 

kan bli obsolet, under förutsättning att det ursprungliga intresset inte längre behöver skyddas. 

Nya skyddsintressen kan också tillkomma, vilket kan ligga till grund för en flytt av 

bestämmelsen. Med det sagt innebär en förändring avseende ett brotts skyddsintresse inte att 

någon ändring måste göras i BrB. I och med denna problematik blir det svårt att avgöra vem 

som därmed kan tänkas ha en rätt till skadestånd.
223

  

3.3.5 Hur bedömningen ska göras 

Problemet i adekvansbedömningen blir att den traditionella adekvansbedömningen inte på 

egna ben ger ett tillfredställande resultat.
224

 Vissa klassiska inadekvata skador måste ibland 

kunna ersättas, varför den klassiska adekvansbedömningen ersatts av en rimlighetsbedömning 

om vem som bör belastas av skadan. Därmed blir det viktigt att även ta hänsyn till principen 

om skyddat intresse. Beroende på situation måste dessa olika metoder tillämpas för att kunna 

nå rimliga resultat. Enbart en tillämpning av en klassisk adekvansbedömning skulle inte 

kunna möjliggöra skadeståndsskyldighet i exempelvis Landskrona-fallet.
225

 Om det bortses 
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från andra metoder riskeras att skadeståndsskyldighet uppstår till följd av alla brott. Givetvis 

måste även argument för att skadevållaren inte ska drabbas av orimliga konsekvenser i 

förhållande till sitt handlande beaktas såsom floodgate-argumentet. Behovet för användningen 

av just floodgate-argumentet bör dock vara begränsat.
226

 

Sammanfattningsvis är det relativt klart hur adekvans och principen om skyddat intresse 

ska användas i förhållande till varandra. Vad som kan konstateras är att endast en tillämpning 

av adekvans eller principen om skyddat intresse inte i alla fall ger en rimlig bedömning av 

skadeståndsskyldigheten. Då principen om skyddat intresse oftast sätter gränsen för vilka 

skador som kan ersättas bör det först konstateras vilka intressen som skyddas av en 

bestämmelse för att sedan avgöra om det är rimligt att skadevållaren ersätter skadelidanden. 

3.4 Något om utvecklingen i praxis på senare tid 

3.4.1 Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag 

Ersättningsmöjligheterna vid rena förmögenhetsskador har som nämnts ovan utökats i praxis. 

Det fordras därmed inte alltid att brott föreligger för att skadestånd ska kunna utgå. I motiven 

till SkL angavs att 2 kap. 2 § SkL inte får ligga till grund för e contrario-slut.
227

 Detta innebär 

att man i förarbetena gav rättstillämparen möjligheten att utvidga lagregeln till att omfatta 

rena förmögenhetsskador som inte orsakas av brott. 

I praxis har HD genom en mängd avgöranden erkänt att skadeståndansvar uppkommer i 

huvudsak inom två huvudkategorier, vid kvalificerad tillit och vid kvalificerat otillbörligt 

handlande.
228

 

3.4.2 Kvalificerad tillit och tillitsprincipen 

Denna första kategori består av fall rörande värderingsintyg gentemot annan än avtalspart. 

Fallen i praxis på området behandlar samma ansvarsfråga, frågan om vårdslöshetsansvaret för 

värderingsintyg som upprättats av professionella värderingsmän.
229

 Den stora skillnaden 

mellan de två fallen var huruvida det var befogat att förlita sig på informationen, vilket det var 

i det första men inte i det andra fallet.
230

  

Det räcker i dessa fall med oaktsamt handlande. Vidare krävs att information har påverkat 

den disposition som ledde till skadan, genom att den skadelidande förlitade sig på 
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informationen. Därefter undersöks om det var befogat att förlita sig på den.
231

 Denna princip, 

tillitsprincipen, får därmed begränsad tillämplighet vad gäller ren förmögenhetsskada, just på 

grund av dessa uppställda kriterier. Första gången den användes i praxis är det redan 

diskuterade fallet om osant intygande.
232

 Principen används i de fall då den skadegörande 

händelsen har med informationsöverföring att göra.
233

 

Det anses kunna göras en bredare tolkning av tillitsfallen än endast just vid 

värderingsintyg. Med det menas att rättsfallen påvisar ett övergripande informationsansvar.
234

 

NJA 1987 s. 692 benämns dessutom av HD som ett exempel på en kvalificerad 

tillitssituation.
235

 

3.4.3 Kvalificerat otillbörligt handlande 

Den andra kategorin är då ett kvalificerat otillbörligt agerande kan leda till ansvar att ersätta 

ren förmögenhetsskada. Det huvudsakliga avgörandet inom kategorin är det så kallade ”Max 

och Frasse”-fallet från 2005.
236

  

I fallet erkändes ett skadeståndsansvar vid, vad HD kallar, ett kvalificerat otillbörligt i 

annans avtalsförhållande. Bakgrund till fallet var att en hamburgerkedja ingick ett avtal om att 

överlåta sin lokal till annan. I avtalet lades till klausuler som syftade till att skydda 

hamburgerkedjan mot att konkurrerande verksamhet skulle bedrivas i deras gamla lokal. 

Innan avtalet ingicks köpte en konkurrerande hamburgerkedja upp en majoritet av aktierna i 

företaget som skulle överta lokalen. Den överlåtande hamburgerkedjan upplystes inte och 

hade därför ingen kunskap om detta. Några månader efter överlåtelsen började den 

konkurrerande hamburgerkedjan bedriva sin verksamhet i lokalen. 

HD fann att agerandet var oförsvarligt och ett kraftigt avsteg från vad som kan förväntas 

av en kommersiell aktör. Den konkurrerande hamburgerkedjan ansågs därför behöva ersätta 

den inkomstförminskning som uppkom för den överlåtande hamburgerkedjan. 

Resonemanget om kvalificerat otillbörligt handlande har återkommit inom andra områden 

och har därmed fått ett mera vidsträckt tillämpningsområde.
237
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4 Huruvida ren förmögenhetsskada ersätts till följd av mutbrott 

4.1 Vilka som omfattas av ansvaret 

Det anges i förarbetena till mutbrottsreformen att skadestånd kan utgå till följd av mutbrott.
238

 

För att skadeståndsskyldighet ska uppstå för vållaren krävs, som redogjorts för, att ett antal 

kriterier föreligger. Dessa ska nu tillämpas på mutbrott för att undersöka om ersättning för ren 

förmögenhetsskada kan utgå. Genomgående förutsätts här att någon har begått ett mutbrott 

varför det första steget om skadestånd kan utgå föreligger, alltså att en norm har överträtts. 

Normen som överträtts är också av sådant slag att den möjliggör en direkt tillämpning av 2 

kap. 2 § SkL vilket innebär att frågan huruvida agerandet är normstridigt eller klandervärt 

redan är avgjort. Fokus hamnar därför på den andra delen, huruvida de som skadas av det 

klandervärda agerandet kan få sin skada ersatt. 

Vid ett eventuellt konstaterande av att skadeståndsskyldighet föreligger är det viktigt att 

notera att värdet på mutan inte spelar någon roll i förhållande till bedömningen av 

skadeståndets storlek. Storleken bedöms som motsvarande värde den skadelidande förlorat till 

följd av brottet. Mutan i detta fall kan vara något av icke ekonomiskt värde men skadan kan 

bli flera miljoner på grund av detta mutbrott. Även om skadeståndet grundas i den brottsliga 

handlingen och sanktionerna är sammankopplade är det viktigt att notera att de bedöms på 

olika grunder. Grunderna kan vara desamma eller olika beroende på situation. Det följer av att 

skadeståndets huvudsakliga funktion, att försätta den skadelidande i samma situation som 

innan skadan,
239

 skiljer sig från straffets funktion och bedömningen av straffvärdet. 

Det finns också fall då mutbrott föreligger men en ren förmögenhetsskada inte uppstått. 

Detta innebär att de slutsatser som dras om skadestånd endast omfattar de fall då ren 

förmögenhetsskada uppstått och inte samtliga skador som kan uppstå vid mutbrott. Vem som 

helst kan agera som mutgivare, det vill säga oavsett ålder och psykisk hälsa,
240

 och detsamma 

gäller muttagaren. Muttagaren måste dock göra detta i sin anställning eller i sitt uppdrag.
241

 

Detta begränsar ytterligare antalet fall där skadeståndsskyldighet kan uppstå. Exempel som 

anges utgöra mutbrott och därmed ska omfattas av straffbudet kan, enligt förarbetena,
242

 vara 

följande: 
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Mutor ges till anställda i organisationer i syfte att gynna givaren eller någon annan till 

skada för organisationen eller annan. Mottagaren i detta fall skor sig på sin huvudmans 

bekostnad varvid en ren förmögenhetsskada uppstår. Till detta scenario går att lägga till 

många andra faktorer såsom redan befintliga avtal och en eller ett flertal konkurrenter av olika 

storlekar. 

Viktigt att notera angående scenariot är de kan falla in under straffbudet trolöshet mot 

huvudman, 10 kap. 5 § BrB, varför samma premisser angående skadeståndsskyldighet inte 

nödvändigtvis föreligger som i fall då 10 kap. 5 § BrB är tillämplig. Huruvida 

skadeståndsskyldighet kan uppstå för brottet trolöshet mot huvudman kommer dock inte 

utredas och istället kommer exemplet användas endast med hänsyn till mutbrotten. Vad som 

kan noteras i detta fall är att sambandet då mutbrottet sker kan vara när som helst, exempelvis 

i samband med bemärkelsedagar eller annat. 

4.2 Principen om skyddat intresse 

4.2.1 Kort om principen 

Den yttersta gränsen för vilka skador som ersätts sätts av den begränsande tillämpningen av 

principen av det skyddade intresset. Därför kommer först de skyddade intressena identifieras. 

Det finns ingen större poäng i att utreda en eventuell adekvat kausalitet för skador som ändå 

inte ersätts. 

Oavsett vilka som skadas krävs som nämnt att ett skyddat intresse måste trädas förnär för 

att skadestånd ska kunna aktualiseras. För att en skadelidande rent faktiskt ska ha en möjlighet 

till skadestånd till följd av mutbrott krävs alltså att dennes intresse är skyddat av 

brottsbestämmelsen. Det ska alltså framgå att den kategori som skadelidande tillhör är en 

sådan kategori vars ekonomi skyddas av straffbudet.
243

 

4.2.2 Utvidgande skyddsintressen 

Typiskt inom skadestånd som grundas i brott är att principen om det skyddade intresset 

används för att begränsa de skador som skadevållaren är skyldig att ersätta. Som nämnt 

tidigare kan dock principen om det skyddade intresset också användas till att utvidga området 

för de som ska kunna hållas ansvariga för andras skador.
244

 Detta blir inte relevant då 

mutbrottet är grunden till bedömningen om en skada kan ersättas eller ej. Den utvidgande 

tillämpningen av principen om skyddat intresse syftar till att utvidga antalet handlingar som 

kan ligga till grund för skadeståndsskyldighet. Den blir därmed inte relevant för bedömningen 
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om mutbrott kan ligga till grund skadeståndsskyldighet, då samtliga mutbrott omfattas av 

2 kap. 2 § SkL. 

4.2.3 Mutbrottens begränsande skyddsintresse 

Mutbrotten ämnar skydda, bland annat, allmänhetens intresse av fri konkurrens på lika villkor 

och huvudmannens behov av lojalitet.
245

 Det finns alltså ett intresse att ge samtliga aktörer på 

marknaden möjligheten att konkurrera på lika villkor. Detta torde dock inte avse att skydda 

förmögenheten för samtliga aktörer på marknaden även om de rent faktiskt skadas av brottet, 

vilket i sådant fall borde förtydligats i motiven. Vissa fall av mutbrott specificerar dock det 

enskilda ekonomiska intresset som skyddsintresse, särskilt gäller detta vid offentlig 

upphandling. Samma resonemang kan dock föras kring, och torde också gälla för, vissa 

funktioner inom den privata sektorn.
246

  

Enligt ordalydelserna i 10 kap. 5 a och 5 b §§ BrB, görs ingen skillnad mellan privat och 

offentlig sektor. I och med att, som ovan nämnts, det görs skillnad på tolkningen av 

otillbörlighet avseende de båda sektorerna varierar vilka gärningar som är brottsliga. Det finns 

dock ett gemensamt yttersta skyddsintresse inom båda sektorerna i att skydda den skadliga 

inverkan korruption har på samhällslivet i dess helhet.
247

 Formulering att detta avser det 

yttersta skyddsintresset ger utrymme för flera skyddsintressen vilket också kommer utredas 

närmare. Samtliga skyddsintressen för mutbrotten ska fastställas då det annars inte går att 

utreda ett eventuellt skadeståndsansvar. För att skadestånd på grund av ren 

förmögenhetsskada ska kunna utgå krävs att brottet syftar till att skydda ett visst ekonomiskt 

intresse.
248

 

Inom privat sektor är det primära syftet med mutbrotten ett skydd för att de anställda ska 

vara lojala i förhållande till sin huvudman.
249

 Dessutom anges att kriminaliseringen av 

korruption ska möjliggöra ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv.
250

 Vad dessa 

skyddsintressen faktiskt innebär för ett skadeståndsansvar måste närmare analyseras. 

Vad som är utmärkande för mutbrotten är att mottagaren av förmånen går bakom ryggen 

på sin huvudman och på så sätt sviker dennes förtroende.
251

 Detta är alltså det huvudsakliga 

syftet med kriminaliseringen av mutbrott inom privat sektor och ger tydliga indikationer på att 

just huvudmannens ekonomi är tänkt att skyddas från skador till följd av mutbrott. Vidare stöd 
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finns för huvudmannens rätt till skadestånd i ett äldre remissförfarande, där möjligheten lades 

fram att förmånen skulle tillfalla huvudmannen, något som avvisades med hänsyn till 

möjligheten att utfå skadestånd.
252

 

Vid bedömningen spelar sådant som placeringen i brottsbalken roll om vad eller vilka de 

skyddade intressena är.
253

 Mutbrotten är placerade bland trolöshetsbrotten i 10 kap. BrB. 

Dessa omfattas av den än mer generella termen förmögenhetsbrotten som innefattar 8-10 kap. 

BrB. Vad som framgår av detta är att mutbrotten är ämnade att skydda förmögenheten hos 

den som drabbas av brottet.
254

 Brotten fanns tidigare på annan plats i BrB men flyttades bland 

annat på grund av att mottagandet av förmånen i sig är ett åsidosättande av huvudmannens 

lojalitetsplikt.
255

 Genom mottagandet av förmånen agerar alltså mottagaren trolöst mot sin 

huvudman, varför brotten kan anses passa in i 10 kap. BrB. Det som framgår här är alltså att 

brotten faktiskt syftar till att skydda förmögenheten för den som kommer att drabbas av 

brottet.
256

 Placeringen inom trolöshetsbrotten tydliggör syftet ytterligare och visar på att det är 

just huvudmannens ekonomi som ämnas skyddas. 

Ytterligare ett intresse som skyddas genom mutbrottsbestämmelserna är de 

skadeverkningar som mutorna orsakar inom både privat och offentlig sektor.
257

 Vilka dessa 

skadeverkningar är specificeras dock inte närmare i propositionen. Det kan dock i alla fall 

tänkas att åtminstone huvudmannens förmögenhet bör innefattas men frågan är om ytterligare 

personers förmögenhet också är tänkta att skyddas. Det framgår tydligt av förarbeten att just 

huvudmannens förmögenhet ska skyddas. Uttalandet är dock generellt och kan därför tänkas 

vara avsett för flera aktörers skadeverkningar, till exempel konkurrenters. En sådan möjlighet 

till skadestånd kan tänkas gå i linje med skadeståndsreglerna vid offentlig upphandling, där 

konkurrenter har en möjlighet till skadestånd. Om samma regler hade gått att överföra till 

privata upphandlingar hade åtminstone den som upphandlar kunnat ansvara för skadestånd vid 

eventuellt mutbrott. Det verkar alltså stå klart att åtminstone huvudmannens förmögenhet 

ämnas skyddas i och med mutbrottsbestämmelserna. 

I doktrin menas att mutbrott ska kunna ligga till grund för skadestånd även till förmån för 

konkurrenterna.
258

 Detta då reglerna syftar till att skydda konkurrenterna mot korrupta 

metoder. Om så skulle vara fallet innebär detta, i enlighet med principen för det skyddade 
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intresset, att skadestånd ska kunna utgå. Bernitz menar att det är helt klart att 

mutbrottsbestämmelserna har detta syfte och att samtliga konkurrenter som skadas av 

mutbrott därmed ska kunna erhålla skadestånd. Stöd för att mutbrottsreglerna ska kunna ligga 

till grund för skadestånd till förmån för konkurrenterna finns också. Det specificeras att 

skadestånd ska kunna utgå men inte riktigt helt klart vem som ska kunna ha rätt till 

skadeståndet.
259

 

Från motiven framgår endast allmänna formuleringar som att skadestånd ska kunna utgå 

till följd av mutbrott och det måste finnas materiell rätt som möjliggör detta.
260

 Det 

konstateras också att civilrättsliga sanktioner finns på andra områden, såsom inom 

konkurrensrätten, upphandlingsrätten och marknadsföringsrätten.
261

 Om mutbrottet faller 

inom dessa områden kan de skador som uppstår alltså civilrättsligt ersättas på andra grunder. 

Det finns dock fall av mutbrott som inte träffas av dessa områden. 

Allmänna uttalanden är att de egentligen inte säger mycket avseende vem som faktiskt 

kan tänkas skyddas av en viss bestämmelse, endast att de som lider skada ska få den ersatt. 

”Någon” som lider skada till följd av mutbrott eller trolöshet mot huvudman ska få sin skada 

ersatt.
262

 Hade lagstiftaren i förarbetena velat avgränsa till att endast till exempel 

huvudmannen ska kunna få sin skada ersatt borde det här specificerats. Istället lämnas det 

öppet vilket också är det som artikel 3 Civilrättsliga konventionen kräver. 

Endast att skadestånd ska kunna utgå är då inte tillräckligt för att utreda vem som kan utfå 

skadestånd. Som noterat krävs det att det ska vara just konkurrenternas ekonomiska intresse 

som ska vara skyddat för att skadestånd ska kunna utgå till dessa. Dessa, liksom samtliga 

andra, omfattas av ett allmänt stadgande om att den som lider skada ska få den ersatt. Cars 

framhåller att konkurrenter kan tänkas ha samma rätt till skadestånd som huvudmannen.
263

 

Med hänvisning till detta torde konkurrenterna därmed ha rätt att få sin skada ersatt till följd 

av mutbrott. 

Ytterligare stöd för detta finns då syftet för de ursprungliga reglerna om mutbrott inom 

privat verksamhet syftade till att skydda de intressen konkurrenter inom branschen kan ha.
264

 

Vid den senaste reformen behandlas också de fall när någon lämnar förmåner för att få 
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konkurrensfördelar.
265

 Dessa brott omfattas av straffbestämmelsen och även detta pekar på 

den fria konkurrensen som skyddsintresse. Konkurrenternas ekonomi synes alltså vara ett 

sådant skyddat intresse som ska ge rätt till skadestånd, då inga senare förarbetsuttalanden på 

något sätt syftat till att ändra detta förhållande. Lagstiftningen mot korruption, såsom 

mutbrotten, syftar rent faktiskt till att skydda de företag som utsätts för illojal konkurrens.
266

 

Ett av typfallen som anges i motiven till lagen och bestämmelserna är utformade efter att 

omfatta är när muttagaren och mutgivaren skor sig på huvudmannens och tredje mans 

bekostnad.
267

 Vidare anges som rubrik ”Illojal konkurrens m.m.” där det beskrivs hur 

brottsbestämmelserna ska formuleras och förstås för att säkerställa skyddet för fri 

konkurrens.
268

 Det finns alltså flertalet indikationer som pekar på hur viktigt skyddet för 

konkurrenterna är, varför det är svårt att se annat än att konkurrenternas skador faller inom 

principen för det skyddade intresset. 

Med anledning av ovanstående bör det alltså framgå att även konkurrenters ekonomiska 

intresse skyddas av mutbrottslagstiftningen. Skador som uppstår för konkurrenter med 

anledning av mutbrott torde alltså föranleda en rätt till skadestånd i enlighet med principen 

om det skyddade intresset. 

4.3 Vilka skador som uppstår till följd av mutbrott 

4.3.1 Huvudmannens skador 

Med denna ram för vilka som är tänkta att skyddas av mutbrottsbestämmelserna måste nu 

närmare utredas vilka skador som eventuellt kan uppstå och hur de uppstår. 

I scenariot
269

 skadas huvudmannen av att muttagaren, istället för att tillvarata 

huvudmannens intressen, tillvaratar sina egna intressen. Huvudmannen lider således ren 

förmögenhetsskada på grund av de inblandades otillbörliga förfarande. Denna skada torde 

dock ha tydligare koppling till trolöshet mot huvudman, 10 kap. 5 § BrB, och endast i 

undantagsfall föreligger mutbrott men inte trolöshet mot huvudman. Det tänkbara fallet när så 

kan ske är när muttagaren mottar en förmån som denne tror inte låter sig påverkas. I slutändan 

får förmånen ändå betydelse men det behöver i det fallet inte finnas uppsåt i agerandet. I det 
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fallet, som troligen sker endast i teorin, kan huvudmannen skadas av mutbrottet samtidigt som 

det inte föreligger trolöshet mot huvudman. 

Huvudmannen behöver dock inte skadas av mutbrottet och det följande agerandet, då 

denne ändå kan få bästa möjliga erbjudande. Så kan vara fallet om avtalet som tecknas 

innebär ett bättre, eller i vart fall inte sämre, erbjudande i förhållande till övriga alternativ. Det 

blir därmed gynnsamt, eller i vart fall inte skadligt, för huvudmannen om gärningspersonerna 

agerat på detta sätt. Utan mutbrottet bör alltså den rationelle ändå ha valt mutgivaren, oavsett 

mutbrott, då det var det mest fördelaktiga valet. Mutan behöver som nämnt inte ha någon 

faktiskt effekt för att klassas som muta.
270

 Detta utgör i sig ett bra och lönsamt steg för 

organisationen där muttagaren arbetar. Däremot sker det på fel, till och med på brottsliga, 

grunder. Hade det skett på andra grunder hade det givetvis inte varit några problem ur 

skadeståndsrättsligt perspektiv, i vart fall inte utomkontraktuellt. Det hade också varit en såväl 

trolig som naturlig utveckling då lönsamheten hade ökat. Här har uppstått en risk för skada 

genom mutbrottet, men endast risken ger inte en rätt till skadestånd.
271

  

4.3.2 Konkurrenternas skador 

Som nämnt kan även konkurrenter eventuellt få sina rena förmögenhetsskador ersatta vid 

mutbrott och skadorna kan uppstå på olika sätt. En konkurrent kan ha fått sitt avtal uppsagt till 

följd av mutbrottet. Detta kan ske för att möjliggöra att mutgivaren ska kunna teckna ett avtal 

med huvudmannen.  

En annan konkurrent kan ha det bästa alternativa avtalet till det som överenskoms på 

otillbörlig grund. Även andra konkurrenter som annars hade kunnat vinna avtalet drabbas 

också av rena förmögenhetsskador.
272

 Konkurrenterna kan i detta fall anses ha hamnat i en 

sämre förmögenhetsrättslig ställning till följd av brottet då dessa drabbats av en 

omsättningsminskning. Därför kan även dessa konkurrenter potentiellt vara berättigade till 

skadestånd under dessa förhållanden.
273

 

Om muttagaren inte agerar i strid med huvudmannens intressen bör det inte påverka 

bedömningen att konkurrenterna drabbas av en ren förmögenhetsskada som orsakats av det 

otillbörliga agerandet. Oavsett detta agerande föreligger mutbrottet redan innan, eller 
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överhuvudtaget om, förmånen har en faktisk effekt.
274

 Problematiskt här blir istället att en 

skada uppstår för en eventuell ursprunglig avtalspart. 

4.4 Kausalitet 

4.4.1 Kort om kausalitet 

För att avgöra om kausalitet föreligger ska det utredas huruvida den skadegörande handlingen, 

i detta fall givandet och tagandet av den otillbörliga förmånen, har varit orsaken till den skada 

som uppstått.
275

 Det ska alltså avgöras huruvida mutbrott är orsaken till att skadorna uppstod. 

Det som krävs för kausalitet är alltså ett samband, hur relevant sambandet är spelar i denna 

bedömning ingen roll.
276

 

4.4.2 I förhållande till huvudmannens skador 

För huvudmannens skada kan konstateras att om mutbrottet inte skett så hade muttagaren inte 

agerat illojalt i förhållande till huvudmannen. Skadan i form av högre kostnader hade därmed 

inte heller uppstått om så varit fallet. Det kan också argumenteras att mottagandet typiskt 

leder till illojalt beteende i förhållande till huvudmannen och det illojala beteendet i sin tur 

typiskt leder till skada för huvudmannen. Konstateras kan också då ett mutbrott inte skett hade 

inte huvudmannen skadats på detta sätt, varför det finns ett orsakssamband mellan handlingen 

och skadan. Mutbrottet är alltså den faktiska orsaken till att skadan uppkommit. Kausalitet 

torde alltså föreligga i detta fall då huvudmannens skada inte hade uppstått om det inte varit 

för mutbrottet. 

4.4.3 I förhållande till konkurrenternas skador 

För konkurrenternas del uppstår, till att börja med, skada för den som får avtalet hävt på grund 

av mutbrottet. Utan mutbrottet kan det förutsättas att avtalet hade fortgått. Mutbrottet är alltså 

även här orsaken till skadan som uppstått. Detsamma gäller den konkurrent som annars, om 

det inte varit för mutbrottet, blivit del av avtalet. I båda dessa fall föreligger alltså 

orsakssamband. 

Vad gäller övriga konkurrenter blir bedömningen densamma. Med samma resonemang 

bör alltså kausalitet föreligga även i detta fall. Skadan uppstår alltså till följd av mutbrottet. 

varför skadan är en sådan som potentiellt skulle kunna ersättas enligt reglerna om ansvar för 

ren förmögenhetsskada i SkL. 

I det fall då huvudmannen inte lider en skada av mutbrottet kan situationen framstå 

annorlunda. Visserligen hade, som nämnt ovan, valet nog ändå gjorts på samma sätt då det var 
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gynnsamt för huvudmannen att genomföra denna förändring. Det innebär att mutbrottet inte 

nödvändigtvis orsakade skadan då förändringen ändå skulle ha skett utan mutans inträffande, 

även om det inte är särskilt troligt att det i sådana fall skulle ske just då. För det fall det 

faktiskt var mutbrottet som var orsaken till att förändringen skedde just då innebär det att det 

ändå föreligger ett orsakssamband. Om mutan begås men inte alls påverkar beslutet kan dock 

inte kausalitet anses föreligga, då det beslutet grundas i ett affärsmässigt beslut istället för i ett 

otillbörligt agerande. Givandet och tagandet av förmånen är som nämnt ändå brottsligt i detta 

fall.
277

 Situationerna leder emellertid till uppenbara bevissvårigheter. 

4.5 Adekvans 

4.5.1 Avgörande för bedömningen 

Avgörande för huruvida adekvans föreligger är om skadan, som nämnt ovan, är beräknelig 

och i viss mån typisk i förhållande till den skadegörande handlingen.
278

 Varje kausal skada 

måste därför bedömas för att avgöra huruvida den skadegörande handlingen, mutbrottet, är en 

relevant orsak till följden. Vid en bedömning av samtliga faktorer på både skadevållaren och 

skadelidandens sida måste det vara rimligt att skadevållaren ska behöva ersätta skadan. 

Kausaliteten måste alltså vara adekvat för att skadeståndsskyldighet ska uppstå. 

4.5.2 Vem som rimligen ska ansvara för huvudmannens skador 

Huvudmannens skada måste anses som en typisk följd till mutbrottet. Även om muttagaren 

inte avser att skada huvudmannen när denne mottar mutan måste det anses som en ökad risk 

att så sker. Det måste anses som typiskt att muttagaren inte agerar i enlighet med sin 

huvudmans intressen när denne mottagit en förmån. I och med förmånen kan muttagaren 

påverkas till att även tillvarata mutgivarens intressen. Orsaken till att huvudmannen skadas 

blir då agerandet från gärningspersonerna i mutbrottet. Noteras bör att det är trolösheten i 

muttagarens agerande som är den avgörande orsaken till skadan. I fallet vet muttagaren dock 

inte om att denna agerar trolöst mutbrottet blir orsaken till agerandet. 

För gärningspersonerna måste skadan vara att anse som beräknelig och typisk i 

förhållande till deras brott. Ofta kan till och med syftet med brottet, framför allt från 

mutgivarens sida, vara att just skada huvudmannen till förmån för sig själv. Mutgivaren och 

muttagaren ska alltså sko sig på huvudmannens bekostnad.
279

 Muttagaren är dessutom en 

person som får ersättning för att tillvarata huvudmannens intressen. Huvudmannen måste 

kunna lita på att dennes anställda eller uppdragstagare är lojala mot honom. Utgångspunkten i 
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dessa fall då huvudmannen skadas måste alltså vara att orsakssambandet är adekvat. Hänsyn 

måste dock tas till både skadevållar- och skadelidarperspektivet. Det kan alltså föreligga 

omständigheter som flyttar ansvarsgränsen åt det ena eller andra hållet. 

Om någon mottar en förmån och sedan, icke avsiktligt, agerar på ett sätt som innebär att 

mutgivaren drar fördelar och huvudmannen skadas vore det orimligt om arbetstagaren inte 

blev ansvarig för skadan som uppstod. Denna har mottagit en förmån från annan och det 

agerandet i sig gör att det uppstår stora risker att dennes huvudman skadas. 

I fall rörande mutbrott torde det nästan krävas att huvudmannen går med att förmånen ges 

för att skadan inte ska vara adekvat. För det fallet att huvudmannen inte går med på det borde 

det i alla fall krävas att denne vet om samtliga omständigheter och trots att denne inte 

accepterar att dennes arbetstagare tar emot förmåner på detta sätt inte gör något åt saken. 

Denne bör då ha försuttit sin chans då det inte är rimlig att någon som går med på att skadas 

också får skadan ersatt. Om huvudmannen till och med går med på att dennes arbetstagare tar 

emot mutan föreligger inte ens ett mutbrott,
280

 och därmed försvinner möjligheten att utfå 

skadestånd på grund av mutbrott. 

4.5.3 Vem som rimligen ska ansvara för konkurrenternas skador  

Det har konstaterats att samtliga konkurrenter lider kausala skador till följd av mutbrottet. 

Oavsett vilken konkurrent som åsyftas har mutbrottet lett till en ren förmögenhetsskada för 

denne. För avgörandet av om orsakssambandet är adekvat måste ses till både konkurrenterna 

och gärningspersonerna.  

Konkurrenterna har olika förutsättningar som blir relevanta för adekvansbedömningen. 

Dessa olika förutsättningar kan tala för eller emot att skadan ska ersättas och hänsyn måste tas 

till argument på båda sidor för att avgöra var gränsen för skadeståndsansvar rimligen dras.
281

 

Exempel på sådana förutsättningar är hur många konkurrenter som finns, huruvida en viss 

konkurrent hade ett avtal med huvudmannen som sades upp eller vilken konkurrent som har 

det, för huvudmannen, mest förmånliga alternativet. 

Om det endast finns en konkurrent förlorar den sin möjlighet att konkurrera på grund av 

mutbrottet. Mutgivaren har kontroll över förfarandet tillsammans med muttagaren och kan 

anpassa villkoren för att passa dem. Med hjälp av mutbrott konkurrerar mutgivaren ut den 

enda andra aktören på marknaden och tar på så sätt marknadsandelar som annars kanske hade 

tagits av konkurrenten. Syftet med mutbrottet kan till och med vara att ta potentiella 

marknadsandelar från konkurrenten. Agerandet från mutgivaren är sådant som typiskt skadar 
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konkurrenter och det är dessutom förutsebart om endast en konkurrent finns.
282

 Det finns inte 

heller mycket annat som pekar på att denna skada inte rimligen bör ersättas, exempelvis 

riskeras ingen floodgate-effekt då det endast finns en konkurrent på marknaden. 

Orsakssambandet borde därför vara adekvat i detta fall och det är rimligt att skadan ersätts. 

Finns flertalet konkurrenter måste det tas i beaktande vid adekvansbedömningen. Särskilt 

om det blir svårare att fastställa vem som har det bästa alternativa erbjudandet, det vill säga 

vem som faktiskt har lidit skada. Är det tydligt vem som lidit skadan är det också förutsebart 

och typiskt för en skadevållare som känner till samtliga omständigheter att så kommer ske. 

Liksom då det endast finns en konkurrent bör dennes skada rimligen ersättas av muttagaren 

och mutgivaren. 

Om det inte går att fastställa vem som faktiskt har det bästa alternativet och det finns 

flertalet konkurrenter blir det svårt att se samtliga dessa skador som förutsebara och typiska. 

Det riskeras dock ingen floodgate-effekt då det inte kan anses att skadan har drabbat alla på 

marknaden.
283

 Om det är så att en skadelidande faktiskt kan visa på en individuell skada kan 

denna rimligen ersättas,
284

 men det blir svårt med hänsyn till omständigheterna. Det ändrar 

dock inte möjligheten för skadevållaren att förutse att någon konkurrent kommer att skadas av 

förfarandet. Den som faktiskt kan visa på skadan, exempelvis omsättningsminskning eller 

förlust av marknadsandel, bör också rimligen få skadan ersatt. Risken för en floodgate-effekt 

är inte lika påtaglig som vid exempelvis värderingsintygsfall.
285

 Samma skada kan inte drabba 

samtliga konkurrenter på grund av ett mutbrott, skadorna blir här mer individuella. 

Skadestånd bör också utgå då någon på grund av mutbrottet säger upp ett avtal. Denna 

skada kan inte anses vara annat än adekvat. Det skulle vara fullkomligen orimligt om någon 

på detta sätt genom brott kan ingripa in annans avtalssituation och inte tvingas ansvara för 

skadorna som uppkommer.
286

 Den är från gärningspersonernas perspektiv förutsebar och är 

den faktiska anledningen till att begå brottet. Brottet riktas här mot den konkurrent som får 

avtalet uppsagt. Det vore orimligt om en sådan skada inte behövde ersättas av skadevållaren. 

Generellt bör alltså konkurrenterna få skadestånd för sina skador som uppstår till följd av 

mutbrott. Skadorna blir alltid individuella och ofta är syftet med brottet att göra vinster på 

bekostnad av sina konkurrenter. Det riskeras inte heller någon floodgate-effekt men problemet 

blir istället för skadelidanden att bevisa sina skador och dess koppling till mutbrottet. Noteras 
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bör att det finns omständigheter som medför att det inte blir rimligt att skadevållaren ska 

ansvara för skadan. Sådana bör dock vara ovanliga. 

4.6 Slutsats 

Av ovan förda resonemang kan följande konstateras. För det första kan mutbrott orsaka rena 

förmögenhetsskador som skadevållaren ska ersätta enligt 2 kap. 2 § SkL. Det torde gälla för 

både huvudman eventuella skada och även konkurrenter till mutgivarens huvudmans skada. 

Dessa skador bör alltså vara ersättningsgilla vid tillämpning av 2 kap. 2 § SkL. Hade man 

konstaterat att skadestånd inte kan utgå på den grunden kan eventuellt rättsfiguren obehörig 

vinst tillämpas,
 287

 vilket dock inte omfattas av arbetet. 
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5 Avslutande reflektioner 

Redogörelsen för mutbrotten visar på en spretighet och ovisshet i praxis. Det är problematiskt 

för rättssäkerheten och blir svårt för domstolen, vilket visar sig i de fall där åtal väcks. 

Exempelvis måste musikalbiljetterna idag ansetts vara en otillbörlig förmån, även om det inte 

bevisats att den rent faktiskt påverkat varken privata eller offentliga verksamheter. Därmed 

borde åtalet ha lett till en fällande dom med dagens lagstiftning.
288

 Denna dom, liksom många 

av de andra friande domarna, verkar inte ha tagit hänsyn till att mutbrottet är ett farebrott. 

Som nämnt behöver förmånen inte faktiskt påverka mottagaren utan det räcker att 

allmänheten hade trott att de kunde ha påverkats.
289

 Näringslivskoden uttalar tydligt att de 

som arbetar inom offentlig sektor, och då framför allt avseende de som utövar myndighet då 

det är förbjudet för dem att ta emot förmåner, ska iaktta särskild restriktivitet vad gäller 

mottagande av förmåner.
290

 Detsamma gäller också spegelvänt vad gäller lämnandet av 

förmåner.
291

 

Med hänsyn till de internationella åtaganden som åligger Sverige tydliggörs vikten av 

global korruptionsbekämpning. Ett sätt att straffa de som agerar korrupt är att ta bort det 

ekonomiska incentivet. En företagsbots maximalbelopp är för närvarande tio miljoner kronor, 

36 kap. 8 § BrB, vilket framstår som obetydligt från ett globalt ekonomiskt perspektiv.
292

 En 

sådan liten bot avhåller inte den som vill agera korrupt. Det ska nämnas att det har föreslagits 

en liknande maxbelopp för företagsbot såsom inom konkurrensrätten på tio procent av 

företagets omsättning,
293

 men detta har ännu inte genomförts. Det är då bra att det finns en 

möjlighet att dessutom, som konkurrent, utfå skadestånd på grund av agerandet. Detta torde i 

alla fall öka den ekonomiska risken för den som väljer att delta i korruption. Beteendet som 

sådant är ändå straffbelagt med fängelse i straffskalan vilket ytterligare visar på 

samhällssynen på korruption. 

Problem här är dock att straff och skadestånd har delvis skilda syften och kriminalisering 

ska inte ske enbart för att åstadkomma en skadeståndsskyldighet. Ett särskilt handlande bör 

inte kriminaliseras om syftet med kriminaliseringen är civilrättsligt ersättningsansvar.
294

 Här 

går att utläsa att om det är skadeståndsansvar som ska användas kan ett skadeståndsansvar 
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införas direkt istället för att kriminalisera handlingen.
295

 Det finns väsentliga skillnader på hur 

straff och skadestånd påverkar människor och delvis olika syften till reglering varför det är 

positivt att dörren är stängd för denna typ av lagstiftningsteknik.
296

 

 Det finns ett antal problem vad gäller skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada vid 

mutbrott. Problemen sträcker sig från den grundläggande straffrättsliga bedömningen till den 

skadeståndsrättsliga. Bland annat är brottet typiskt sett svårbevisat och i de fall det går att 

bevisa är det inte i många fall som någon faktiskt lider skada till följd av mutbrottet.  

Sammanfattningsvis verkar Sverige alltså i teorin uppfylla sina internationella 

förpliktelser. Skadestånd verkar åtminstone kunna utgå då mutbrott föreligger. Viktigt är dock 

att konstatera att det utan någon praxis alls är svårt att fastställa. I och med att då frågan om 

konkurrenternas rätt till skadestånd aldrig prövats av domstol kan diskuteras om rätten till 

skadestånd endast finns i teorin. 

Även om det i teorin verkar lätt och tydligt hur frågan ska avgöras tillkommer här 

bevisrätten vilken ytterligare visar på problemen att faktiskt utfå skadestånd vid mutbrott. 

Mutbrott i sig är svårbevisat och därefter måste skadelidanden också visa på skada och 

adekvat kausalitet. Det är därför oklart om någon, såsom läget ser ut idag, har en faktisk 

möjlighet att utfå skadestånd för ren förmögenhetsskada på grund av mutbrott. Det kan dock 

tänkas att skadelidanden i dessa fall får en viss bevislättnad.
297

 Annars kan rätten att utfå 

skadestånd på grund av mutbrott framstå som illusorisk skulle då strida mot artikel 3.1 

Civilrättsliga konventionen.  
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