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1 Inledning 

Det finns idag ett flertal mellanstatliga instrument, internationella 

konventioner, som syftar till att motverka korruption i världen. Konventionerna 

är resultatet av insikten om behovet av gemensamma kraftansträngningar för 

att förebygga korruptionen, såväl på nationell som på internationell nivå. I 

denna uppsats analyseras Sveriges efterlevnad av utvalda delar av de 

konventioner som tillträtts. Arbetet är främst inriktat på juridiska personers 

ansvar för mutbrott.  

1.1 Ämne 

Sverige har genom åren undertecknat ett antal internationella konventioner mot 

korruption. Det har dock vid upprepade tillfällen riktats kritik mot den svenska 

lagstiftningens utformning och dess effektivitet i fråga om 

korruptionsbekämpning har ifrågasatts. En av kritikerna är OECD
1
. Föremål 

för organisationens kritik är bland annat den svenska oförmågan att hålla 

juridiska personer ansvariga för korruptionsbrott. Kritik riktas mer specifikt 

mot företagsboten och dess effektivitet diskuteras. I denna uppsats presenteras 

en överblick av den kritik som riktats mot Sverige för bristande uppfyllelse av 

internationella konventionsåtaganden på korruptionsområdet. Därefter görs en 

ingående genomgång och analys av juridiska personers ansvar för mutbrott i 

syfte att besvara nedan angivna frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att basvara följande tre frågeställningar. 

 Hur har den kritik som riktats mot Sverige i fråga om juridiska 

personers ansvar för mutbrott påverkat svensk lagstiftning och praxis?  

 Lever Sverige upp till de åtaganden som gjorts i internationella 

konventioner mot korruption i fråga om juridiska personers ansvar för 

mutbrott?  

                                                 
1
 The Organisation for Economic Co-operation and Development  
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 På vilket sätt skulle den svenska lagstiftningen om juridiska personers 

ansvar för mutbrott kunna förbättras i förhållande till konventionella 

åtaganden?  

1.3 Avgränsning 

Hur uppsatsen är avgränsad framgår främst av frågeställningarna. Uppsatsen 

behandlar, förutom aktuella antikorruptionskonventioner med fokus på 

OECD:s konvention om givande av muta till utländska offentliga tjänstemän i 

internationella affärsförhållanden av den 21 november 1997
2
, i det följande 

OECD-konventionen, reglerna om mutbrott i brottsbalkens tionde kapitel samt 

straffbestämmelser som kan anses höra samman med dessa brott.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen inleds med en överblick av den svenska mutbrottslagstiftningen och 

till denna lagstiftning angränsande områden. Vidare framgår under rubriken 

material i avsnitt 1.5 vilka konventioner, rapporter och dylikt jag använt mig av 

för att besvara frågeställningarna.  

1.5 Material 

1.5.1 Konventioner och lagstiftning 

I denna uppsats beaktar jag OECD-konvention med kompletterande 

rekommendationer av den 26 november 2009
3
, FN:s konvention mot 

korruption av den 31 oktober 2003, i det följande UNCAC
4
, Europarådets 

straffrättsliga konvention om korruption
5 

och Europarådets civilrättsliga 

konvention om korruption
6
.
7
 Av dessa konventioner är OECD-konventionen, 

                                                 
2
 På engelska “OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions”. 

3
 The OECD Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions, 26 November 2009. 

4
 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). 

5
 European Treaty Series No 173 

6
 European Treaty Series No 174 
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som tar sikte på just mutbrott, av störst intresse. I anslutning till frågan om 

juridiska personers ansvar för korruptionsbrott nämns även den brittiska 

Bribery Act 2010, även kallad UK Bribery Act, och den amerikanska Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA). 

1.5.2 Rapporter m.m. 

Mycket av den kritik som riktats mot Sverige har skett genom 

utvärderingsrapporter relaterade till ovan nämnda konventioner. 2012 kom den 

senaste utvärderingsrapporten avseende Sverige från OECD
8
 i vilken den 

arbetsgrupp som genomfört den grundliga utvärderingen, i det följande WGB
9
, 

lägger fram ett antal åtgärdsrekommendationer. Även Transparency 

International (TI) har publicerat en ny rapport om implementeringen av OECD-

konventionen.
10

 I mars 2005 antog GRECO
11

, som löpande utvärderar Sveriges 

efterlevnad av de åtaganden som gjorts genom ratifikationen av Europarådets 

konventioner om korruption, sin senaste rapport innehållande en utvärdering av 

juridiska personers ansvar för mutbrott.
12

 2007 publicerades en 

uppföljningsrapport.
13

 Även inom FN pågår i skrivande stund en utvärdering 

av Sverige, i detta fall inriktad på efterlevnaden av UNCAC. Resultatet har 

ännu inte publicerats men ett urval av de personer som medverkat i utredningen 

kan komma att tillfrågas i frågan i form av intervjupersoner. TI presenterade 

under 2013 en egen utvärderingsrapport av implementeringen av UNCAC. 

                                                                                                                                 
7
 OECD-konventionen tillträddes genom prop. 1998/99:32, UNCAC tillträddes genom prop. 

2006/07:74 och Europarådets konventioner tillträddes genom prop. 2003/04:70. 

8
 The OECD Phase 3 Report, June 2012. 

9
 The OECD Working Group on Bribery (WGB). WGB bestod vid den svenska granskningen 

av representanter från Island och Brasilien, med stöd av representanter från OECD:s 

sekretariat. 

10
 Transparency International, “Exporting Corruption: Progress Report 2013: Assessing 

Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery”, October 2013. Se även tidigare 

rapport “Exporting Corruption? Country enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, 

Progress Report 2012”, September 2012. 

11
 Group Of States Against Corruption (GRECO).  

12
 GRECO, Second Evaluation Round, Evalution Report on Sweden, 2005. GRECO har även 

publicerat en tredje och en fjärde utvärderingsrapport. Den fjärde publicerades den 12 

november 2013. Dessa berör dock inte juridiska personers ansvar för mutbrott. 

13
 GRECO, Second Evaluation Round, Compliance Report on Sweden, June 2007. 
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Avsikten är att rapporten ska bistå FN i granskningsarbetet.
 14

 Rapporten är 

dock inte tillräckligt landsspecifik för att användas i detta arbete.  

1.5.3 Intervjuer 

Kompletterande information till denna uppsats har inhämtats genom intervjuer 

med ett par intervjuer. Intervjuerna har syftat till att inhämta 

intervjupersonernas kommentera till och ställningstaganden i specifika 

förhållanden eller frågeställningar som uppkommit på deras respektive 

expertområde. 

1.6 Disposition 

I det första kapitlet återfinns den grundläggande informationen om denna 

uppsats, dess ämnesområde och upplägg. Det andra kapitlet inleds med en 

analys av begreppet korruption och dess definition. Kapitlet fortsätter med en 

genomgång av den svenska mutbrottslagstiftningen och angränsande 

lagstiftning. I det tredje kapitlet behandlas en del av den kritik som riktats mot 

Sverige med anledning av brister i den svenska lagstiftningen i förhållande till 

de åtaganden som gjorts i internationella konventioner. Den kritik som tas upp 

är främst sådan som den senaste tiden varit föremål för politisk debatt och som 

uppmärksammats i medial. Varken kritiken eller de områden kritiken är 

kopplad till kommer att redogöras för eller analyseras i detalj. Därmed syftar 

även detta kapitel till att bidra som en förtydligande översikt av problembilden 

på korruptionsområdet i stort och avser inte att besvara frågeställningarna. Det 

fjärde kapitlet innehåller de områden som är föremål för min djupare 

undersökning och analys. Kritiken som lyfts i detta kapitel kommer främst från 

OECD och riktas mot juridiska personers ansvar för mutbrott enligt den 

svenska lagstiftningen. Kapitel fem innehåller de slutsatser jag dragit av den 

undersökning jag gjort samt en diskussion av problematiken utifrån ett de lege 

ferenda-perspektiv. 

                                                 
14

 Transparency International, “UN Convention against Corruption: Progress Report 2013”, 

November 2013. 
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2 Inledning 

2.1 Korruptionsbegreppet 

Korruption är inte ett rättsligt begrepp utan utgör snarare ett mångtydigt 

samlingsbegrepp under vilket olika straffbelagda eller annars omoraliska och 

oegentliga handlingar faller in.
15

 Vad som innefattas i korruptionsbegreppet 

varierar beroende på vem som utformat definitionen. Någon allmängiltig, 

enhetlig och tydligt avgränsad definition saknas.
16

 Vilka svenska 

straffbestämmelser som klassificeras som korruption beror på hur extensivt 

eller snävt begreppet definieras. TI har definierat korruption som ”abuse of 

entrusted power for personal gain”, med den svenska översättningen 

”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen 

eller annans vinning”. Världsbankens definition av korruption, som liksom TI:s 

definition är väl etablerad och frekvent refererad till, lyder ”att använda en 

offentlig ställning för otillbörlig vinning”. Världsbanken anger specifikt att det 

är ett utnyttjande av en offentlig ställning som krävs, vilket innebär att 

definitionen endast omfattar den offentliga sektorn. TI:s definition omfattar 

däremot såväl den offentliga som den privata sektorn. I Europarådets 

civilrättsliga konvention om korruption återfinns definitionen ”att direkt eller 

indirekt begära, erbjuda, ge eller ta emot en muta eller någon annan form av 

otillbörlig fördel eller förespegling av fördel som snedvrider utförande av en 

plikt eller handlande som krävs av den som tagit emot mutan, den otillbörliga 

fördelen eller förespeglingen därom”.
17

 I varken UNCAC, Europarådets 

straffrättsliga konvention om korruption eller OECD-konventionen definieras 

korruption som begrepp. Istället anges i var och en av konventionerna vilka 

förfaranden som enligt respektive konvention utgör korruption.
18

 Skilda 

                                                 
15

 Cars s. 13. 

16
 Se resonemang i SOU 2004:22, s. 91. 

17
 Artikel 2. 

18
 ”Defining Corruption – Glossary of International Standards for Criminalisation of 

Corruption”, The OECD Observer, N 270, March 2007, 

http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/2163/Defining_corruption.html, 

senast hämtad 2013-12-10. Se även Press Briefing on United Nation Convention Against 

Corruption från 31 oktober 2003, 

http://www.un.org/News/briefings/docs/2003/costatouq.doc.htm, senast hämtad 2013-12-10, 

http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/2163/Defining_corruption.html
http://www.un.org/News/briefings/docs/2003/costatouq.doc.htm
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definitioner av vad som utgör korruption har gjorts även på nationell nivå. I en 

rapport från Riksrevisionen anges att ”korruption innebär att utnyttja en 

offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning – för sig själv eller andra”.
19

 

Statskontoret å sin sida anger att ”korruption innebär att någon på sin egen 

organisations bekostnad gynnar en av organisationens motparter på ett 

otillbörligt eller olämpligt sätt.”.
20

 I en rapport från ESO
21

 som innehåller en 

omfattande genomgång av korruptionsbegreppet återfinns definitionen att 

”korruption är maktmissbruk där politiker och tjänstemän utnyttjat sin 

offentliga ställning för att på ett otillbörligt sätt ägna sig åt favorisering, och 

därmed bryter mot normen om opartiskhet i den offentliga maktutövningen för 

att erhålla direkt eller indirekt personlig vinning för sig själv eller 

närstående”.
22

 

2.1.1 Korruption i juridisk mening 

Ovan framgår att definitionerna av korruption kan se olika ut och att det inte är 

fråga om något rättsligt begrepp. Någon enhetlig definition av korruption i 

juridisk mening finns alltså inte. Ett antal uttalanden har emellertid gjorts om 

korruptionsbegreppet i juridiska sammanhang. I SOU 2004:22 anges att det i 

korruptionsbrott finns en aktiv, givande, sida och en passiv, mottagande, sida.
23

 

I propositionen till den nya mutbrottslagstiftningen anges vidare att den typiska 

korruptionssituationen innefattar tre parter, nämligen en offentlig eller enskild 

funktionär, hans eller hennes huvudman och en bestickare.
24

 Även Thorsten 

Cars
25

 ansluter sig till denna, förhållandevis snäva, definition innebärande att 

                                                                                                                                 
där det uttalas att begreppet korruption inte ges en specifik definition i UNCAC samt UN 

Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators, September 

2004, s. 23.  

19
 Riksrevisionen, ”Statliga myndigheters skydd mot korruption”, RIR 2013:2, s. 17 

20
 Statskontoret, ”Köpta relationer – Om korruption i det kommunala Sverige”, 2012:2, s. 46. 

21
 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 

22
 Anders Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall, ”Allmän nytta eller egen 

vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska”, Rapport till ESO 2013:2, s 54.  

23
 SOU 2004:22 s. 92 

24
 Prop. 2011/12:79 s. 11. Se även s. 24 där tagande och givande av muta benämns som de 

grundläggande korruptionsbrotten. 

25
 Juris doktor och bl.a. f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt, författare till boken ”Mutbrott och 

korruptiv marknadsföring”. 
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korruption i svensk juridisk mening utgörs av mutbrotten i 10 kap. 5 a-e §§ 

BrB.
26

 I sin skrivelse som svar på Riksrevisionens rapport om statliga 

myndigheters skydd mot korruption antar regeringen emellertid en annan 

ståndpunkt när de anger att korruption bör ges en bred definition som går 

utöver givande och tagande av muta.
 27

 Enligt regeringen kan såväl beteenden 

som faller in under andra straffbestämmelser än givande och tagande av muta 

som beteenden som inte omfattas av någon straffbestämmelse innefattas i 

denna breda definitionen. Regeringen menar att ”korruption innebär att utnyttja 

en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller 

andra.”
28

 Riksenheten mot korruption handlägger enligt egen uppgift samtliga 

brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta. Därutöver 

handläggs även brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott.
29

 

Brottsmisstankar som hör nära samman med tagande och givande av muta 

handläggs i regel endast om det, i vart fall i ett inledande skede, finns 

misstankar om att mutbrott ingår som del i denna brottslighet. I Riksenhetens 

uppdrag ingår även att utreda misstänkt maktmissbruk av högre 

befattningshavare inom den privata och den offentliga sektorn. Här är 

offentliga tjänstemäns maktmissbruk av överordnat intresse och i vissa fall kan 

misstankar om sådant missbruk handläggas av Riksenheten även om det inte 

finns misstankar om att mutbrott ingår som en del i missbruket.
30

 Enligt 

överåklagare Gunnar Stetler
31

 är Riksenheten visserligen en enhet mot 

korruption men inte mot all korruption. Såväl andra brott som annars 

omoraliska handlingar som inte handläggs av Riksenheten kan falla in under 

korruptionsbegreppet. Stetler menar att definitionen av korruptionsbegreppet i 

                                                 
26

 Samtal med Thorsten Cars, 2013-11-14. Jfr. korruptionsdefinitionen “givande och tagande 

av muta” i Cars, s. 13.  

27
 Statliga myndigheters skydd mot korruption (RiR 2013:2). 

28
 Regeringens skrivelse 2012/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd 

mot korruption, s. 5. 

29
 Riksenheten mot korruptions hemsida http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Nationella-

aklagarkammare-/Riksenheten-mot-korruption/ 

30
 Samtal med Gunnar Stetler, 2013-12-04. 

31
 Chef för Riksenheten mot korruption. 
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och med Sveriges tillträde till UNCAC måste ta sin utgångspunkt i den 

definition som förespråkas av FN.
32

 

2.1.2 Korruptionsbegreppet i denna uppsats 

Syftet med denna uppsats är inte att utreda eller definiera 

korruptionsbegreppet. Begreppet korruption används dock i de konventioner 

jag utgått från i mitt arbete, och även i utredningar och förarbeten till svensk 

lagstiftning. Därför ser jag den genomgång som ovan gjorts av 

korruptionsbegreppet som ett nödvändigt inslag i uppsatsen. Då de 

frågeställningar jag formulerat är tydligt avgränsade till att endast omfatta 

juridiska personers ansvar för mutbrott krävs dock inte att jag bestämmer mig 

för en definition av korruptionsbegreppet i arbetet med denna uppsats.  

2.2 Företagsansvar 

En juridisk person är ett rättssubjekt som kan inneha tillgångar och skulder, 

sluta avtal och uppträda som kärande och svarande inför domstol. Juridiska 

personers rättsliga ansvar kan benämnas företagsansvar. Företagsansvaret 

omfattar civilrättsligt och offentligrättsligt ansvar, men enligt svensk 

lagstiftning kan juridiska personer inte träffas av ett straffrättsligt ansvar.
33

 

Detta företagsansvar måste skiljas från principen om företagaransvar. Principen 

innebär att enskilda näringsidkare och företagsledare kan träffas av ett 

straffrättsligt ansvar för brott som begås i den egna näringsverksamheten.
34

  

2.3 Mutbrotten 

Korruption har beskrivits genom att ytterst vara ett hot mot beslutsprocesser i 

samhället och därmed också skadligt för medborgarna.
35

 Detta, bland annat, 

motiverade till den senaste översynen av mutbrottslagstiftningen som ledde 

fram till att en ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2012.
36

 Enligt direktiven 

                                                 
32

 Stetler, 2013-12-04. 

33
 Wennerberg, Suzanne, Har företagare ett straffrättsligt principalansvar?, s. 563 

34
 Prop. 2005/06:59 s. 20 och 56.  

35
 Se t.ex. prop. 2011/12:79 s. 17 

36
 Prop. 2011/12:79 s. 17 f. 
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till utredningen om en ny mutbrottslagstiftning ska utredaren i sitt arbete 

beakta påpekanden från internationella övervakningsorgan.
37

 I den följande 

propositionen uttalar regeringen även att ingen åtgärd i arbetet med att 

reformera mutbrottslagstiftningen får leda till osäkerhet i frågan om Sverige 

fortsatt uppfyller sina internationella åtaganden.
38

 

2.3.1 Tagande av muta 

Bestämmelsen om tagande av muta återfinns i 10 kap. 5 a § brottsbalken (BrB) 

och ersätter den tidigare bestämmelsen om mutbrott i 20 kap. 2 § BrB.  

Straffbarheten gäller samtliga arbetstagare och uppdragstagare samt deltagare 

och funktionärer i tävlingar som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. 

De tidigare bestämmelserna om mutbrott omfattade inte alla uppdragstagare. 

Personkretsen som kan komma i fråga för ansvar enligt den nya lagstiftningen 

har alltså vidgats. För att straffansvar ska aktualiseras krävs att vederbörande 

för sig själv eller för annans räkning tar emot, godtar ett löfte om eller begär en 

otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget eller för sitt 

fullgörande av uppgifter vid tävlingen. Straffansvar kan komma i fråga även 

om mottagandet, godtagandet eller begäran skett innan mottagaren fått den 

ställning som åsyftas i bestämmelsen eller efter det att ställningen upphört. Om 

sambandet mellan förmånen och tjänsteåtgärden kan sägas att något sådant inte 

behöver bevisas. Det är fullt tillräckligt att förmånen riktas mot någon som 

genom sin anställning eller sitt uppdrag har inflytande över den process 

förmånsgivaren vill påverka, och att mottagaren av förmånen rent objektivt 

skulle kunna påverkas i utförandet av sin tjänst eller sitt uppdrag.
39

 

Bedömningen av förmånens otillbörlighet ska göras med beaktande av alla 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Otillbörlighet föreligger om 

förmånen typiskt sett kan påverka mottagaren i dennes utövning av tjänst eller 

                                                 
37

 Dir. 2009:15, s. 7 f. 

38
 Prop. 2011/12:79 s. 22 och 30. Se även OECD Phase 3 Report, s. 11 där det anges att den 

nya lagstiftningen delvis syftar till att rätta till de svagheter I den svenska lagstiftningen som 

OECD påpekade i Phase 2 Report. 

39
 Prop. 2011/12:79 s. 27 och 43 och Cars, s. 19. Jfr dock SOU 2010:38 s. 163 där kravet på 

förmånens effekt beskrivs motsägelsefullt. Jfr även prop. 2011/12:79 s. 20, ”mutans syfte är 

ytterst att bestickaren direkt eller indirekt ska få fördel av att beslutet inte fattas i korrekt 

ordning eller på helt och hållet sakliga grunder” vilket kan tolkas som att ett syfteskrav 

uppställs.  
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uppdrag eller om den kan uppfattas som en belöning för utförandet av en viss 

uppgift. Därutöver ska hänsyn också tas till förmånens art och dess ekonomiska 

värde. 
40

 

2.3.2 Givande av muta 

Bestämmelsen i 10 kap. 5 b § BrB om givande av muta ersätter den tidigare 

straffbestämmelsen om bestickning i 17 kap. 7 § BrB. Det som straffbeläggs är 

att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån i de fall som beskrivs i 

bestämmelsen om tagande av muta. Bestämmelserna om tagande och givande 

av muta kan liknas vid spegelbilder av varandra. För att straffansvar ska 

aktualiseras för givande av muta gäller, liksom vad som sagts ovan om tagande 

av muta, att något samband mellan förmånen och en viss tjänsteåtgärd inte 

krävs. Än mindre krävs att det kan bevisas att förmånen syftat till en viss 

åtgärd.
41

 

2.3.3 Grovt brott 

Iden nya paragrafen om grovt tagande och givande av muta anges, till skillnad 

från tidigare lagstiftning, vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om 

ett brott är grovt. 
42

 Även i det här fallet ska en samlad bedömning av alla 

relevanta omständigheter göras. I den samlade bedömningen ska dock särskilt 

beaktas om gärningen innefattar missbruk av eller angrepp på en särskilt 

ansvarsfull ställning, om gärningen avsett betydande värde eller om den ingått i 

en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om den 

annars varit av särskilt farlig art.
43

 

2.3.4 Handel med inflytande 

Den straffbara gärningen i bestämmelsen om handel med inflytande, 10 kap. 5 

d § BrB, består i att, utöver vad som sägs i bestämmelserna om tagande och 

givande av muta, ta emot, godta ett löfte om eller begära respektive lämna, 

                                                 
40

 Prop. 201/12:79, s. 27 f. 

41
 Se not 26.  

42
 10 kap. 5 c § BrB 

43
 Prop. 2011/12:79, s. 31 och 47. 



14 

 

utlova eller erbjuda någon en otillbörlig förmån för att påverka en tredje 

persons beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.  

Bestämmelsen är begränsad till att omfatta offentlig verksamhet.  

2.3.5 Vårdslös finansiering av mutbrott 

Till brottet vårdslös finansiering av mutbrott döms enligt 10 kap 5 e § BrB en 

näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt den som 

företräder näringsidkaren i en angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet 

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

den angelägenheten. Bestämmelsen har bland annat tillkommit i syfte att bättre 

leva upp till de åtaganden som gjorts i internationella konventioner som 

innebär en förpliktelse att upprätta effektiva korruptionsförebyggande 

regelverk.
44

 I och med den nya bestämmelsen straffbeläggs förfarandet att en 

näringsidkare förser en företrädare, i Sverige eller utomlands, med tillgångar 

trots att det finns en beaktansvärd risk att handlandet främjar givande av muta, 

grovt givande av muta eller handel med inflytande. För att straffansvar ska 

aktualiseras för näringsidkaren krävs att företrädaren objektivt sett gjort sig 

skyldig till någon av de straffbara gärningarna enligt svensk lag. Det krävs 

dock inte att företrädaren faktiskt hålls ansvarig för sitt handlande, varken i 

Sverige eller utomlands.
45

 I propositionen till bestämmelsen anges att det i 

bedömningen av om en i utlandet verksam företrädare lämnat, utlovat eller 

erbjudit en otillbörlig förmån, som därmed är straffbar enligt svensk lag, kan 

bli aktuellt att beakta praxis som utvecklats i landet i fråga.
46

 Lämpligheten i 

denna argumentation har dock ifrågasatts mot bakgrund av att det i flertalet 

internationella konventioner, till vilka Sverige har anslutit sig, förutsätts att 

ansvar för brott som omfattas av konventionen ska aktualiseras oavsett om 

regelverket i det andra landet är mindre effektivt.
47

 Vidare kan om kravet på 

oaktsamhet från näringsidkarens sida sägas att det ska vara fråga om ett 

påtagligt avvikande från vad som kan anses vara normalt aktsamt beteende i 

                                                 
44

 OECD-konventionen, Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, UNCAC. Prop. 

2011/12:79 s. 35 f.  

45
 Cars, s. 59. 

46
 Prop 2011/12:79 s. 46 och 49 samt Cars, s. 59. 

47
 Cars, s. 170. 
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den aktuella situationen.
48

 Tanken är att den nya regleringen bland annat ska 

främja näringslivets självreglering genom att skapa incitament för aktörer att 

jobba med interna regelverk för att förebygga korruption i verksamheten.
49

 

2.4 Angränsande lagstiftning 

Med utgångspunkten att de brott som redogjorts för i avsnitt 2.3 utgör den 

svenska korruptionslagstiftningen finns det en rad bestämmelser som på olika 

sätt angränsar till denna lagstiftning. Det kan exempelvis röra sig om brott där 

mutbrott ingår som delmoment eller där ett annat brott begåtts genom att någon 

tagit emot eller givit en muta. Annan lagstiftning än mutbrottslagstiftningen 

kan på så sätt utgöra ytterligare medel för att komma tillrätta med 

korruptionen. Detta innebär att även annan lagstiftning än 

mutbrottslagstiftningen kan vara av intresse ur korruptionshänseende. 

2.4.1 Trolöshet mot huvudman 

Bestämmelsen om trolöshet mot huvudman finns i brottsbalkens tionde 

kapitel.
50

 För trolöshet mot huvudman döms den som missbrukar en viss 

förtroendeställning och därigenom skadar sin huvudman. Brottet kan beskrivas 

som besläktat med mutbrotten då bestämmelserna i viss mån överlappar 

varandra.
51

 Att låta sig mutas kan nämligen vara ett sådant missbruk av 

förtroendeställning som föranleder ansvar för trolöshet mot huvudman. 

Mutbrott kan alltså ingå som delmoment i trolöshetsbrottet vilket innebär att 

bestämmelsen om trolöshet mot huvudman i vissa fall ses som ytterligare 

medel att motverka korruption. 

2.4.2 Tjänstefel 

För tjänstefel döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften.  Åsidosättandet 

                                                 
48

 Prop. 2011/12:79 s. 50. 

49
 Prop 2011/12:79 s. 36. 

50
 10 kap. 5 § BrB. 

51
 Prop. 2011/12:79 s. 15 f. 
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kan ske både genom handling och genom underlåtenhet.
52

 Likt vad som sagt 

om trolöshet mot huvudman kan ett sådant åsidosättande ske genom 

mottagande av en muta. Tjänstefel kan dock bara begås vid 

myndighetsutövning och bestämmelsen omfattar därför bara mutbrott i den 

mån de sker inom den offentliga sektorn. 

2.4.3 Bedrägeri 

Bedrägeri betyder att någon genom vilseledande förmår någon annan till en 

handling eller en underlåtenhet som innebär vinning för den vilseledande och 

skada för den vilseledde.
53

 En arbetstagare kan exempelvis, efter att ha tagit 

emot en muta, vilseleda sin huvudman så att denne handlar på ett sätt som 

mutgivaren önskar. Vilseledandet innebär en vinning, i form av en muta, för 

den vilseledande och en skada, kanske i form av för höga inköpspriser, för den 

vilseledde.   

2.4.4 Förskingring 

Om en arbets- eller uppdragstagare låter sig mutas och försäljer varor som han 

eller hon innehar på grund av sin ställning för sin huvudmans räkning till 

underpris kan det vara fråga om förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. I likhet 

med vad som gäller för bedrägeri krävs att förfarandet innebär en vinning för 

arbets- eller uppdragstagaren och en skada för huvudmannen. Det krävs dock 

för förskingring att gärningen begås av en person i förtroendeställning. 

2.4.5 Jäv 

Att vara jävig är inte en brottslig gärning men regler för att förhindra 

jävssituationer finns på olika ställen i lagstiftningen.
54

 När det finns anledning 

att misstänka att ett beslut inte fattas på ett lagenligt sätt eller på helt sakliga 

grunder på grund av en intressekonflikt kan en jävssituation föreligga. En 

beslutsfattare som i beslutsprocessen kan misstänkas för att ta ovidkommande 

                                                 
52

 20 kap. 1 § BrB. 

53
 9 kap 1 § BrB. 

54
 4 kap. 13 § RB, 11 § FL, 6 kap. 24-27 §§ KL för offentlig sektor och 8 § lagen om 

skiljeförfarande för privat sektor. 
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hänsyn till något eller någon kan anses vara jävig. Sådana situationer kan 

föreligga när beslutsfattaren i ett visst sammanhang favoriserar en viss person 

på grund av släktskap eller vänskap. När en sådan favorisering sker i utövandet 

av tjänsten för en huvudmans räkning kan det vara fråga om nepotism, eller 

svågerpolitik, vilket är en form av vänskapskorruption.  

2.4.6 Penningtvätt 

Begreppet penningtvätt inbegriper åtgärder som syftar till att dölja eller 

omsätta vinning av brottslig verksamhet.
55

 Kopplingarna mellan penningtvätt 

och korruption är flera.
56

 Medel som erhålls genom att någon tagit emot en 

muta kan komma i fråga som föremål för penningtvätt. Dessutom kan medel 

som någon förfogar över som ett resultat av att denne någon givit en muta 

också behöva tvättas. Det kan uttryckas så att det ena förfarandet, korruptionen, 

i vissa fall föder det andra, penningtvätten. Mutbrotten utgör i dessa 

sammanhang förbrott till penningtvätt.
57

 Idag är penningtvätt i första hand 

kriminaliserat genom bestämmelserna om penninghäleri och 

penninghäleriförseelse.
58

 I mars 2012 presenterades dock resultatet av den 

utredning som 2010 tillsattes för att se över kriminaliseringen av penningtvätt 

och vissa därmed sammanhängande frågor.
59

 Utredningen har ännu inte lett till 

lagstiftning. OECD konstaterar dock att om de förslag som presenteras av 

penningtvättsutredningen leder till en lagändring i enlighet med förslagen 

kommer Sverige i större utsträckning ha möjlighet att upptäcka mutbrott i 

internationella affärsförhållanden genom penningtvättslagstiftningen.
 60

 

                                                 
55

 SOU 2012:12, s. 47. 

56
 Regler om penningtvätt återfinns i många antikorruptionskonventioner. Se artikel 14 

UNCAC och artikel 13 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, artikel 7 OECD-

konventionen. 

57
 Principen om all crimes approach som tillämpas i Sverige innebär att alla brott kan vara 

förbrott till penningtvätt. Jfr dock prop. 2000/01:133 s. 17 där indirekt vinning av givande av 

muta inte har ansetts träffas av penningtvättslagstiftningen. Givande av muta kan ge upphov till 

ett i.o.f.s. lagenligt avtal och medel som uppstår som en följd av detta avtal torde sällan behöva 

tvättas.  

58
 9 kap. 6 a och 7 a §§ BrB. 

59
 SOU 2012:12. 

60
 OECD Phase 3 Report, kommentaren till para. 101-104. 
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2.5 Svenska regelverk som kritiserats 

Trots att Sverige i TI:s senaste mätning av korruptionsnivån i 177 länder 

placerade sig på en delad tredjeplats
61

 måste den svenska lagstiftningen hela 

tiden sättas i relation till och utvärderas utifrån internationella åtaganden. Den 

kritik som riktas mot Sverige under utvärderingarna har gett upphov till debatt 

på ett antal områden. Ovan har de internationella åtagandena kort diskuterats i 

relation till penningtvätt och till den nya mutbrottslagstiftningen. Nedan följer 

en översiktlig beskrivning av kritiken och utvecklingen på området för 

whistleblowing och meddelarskydd samt för bristande reglering av redovisning 

av partifinansiering.  

2.5.1 Whistleblowing och meddelarskydd 

Mutbrotten begås som regel i samförstånd mellan givare och mottagare och blir 

därmed ytterst sällan synliga för utomstående. Det troliga är att det är arbets- 

och uppdragstagare eller arbetsgivare inom den korruptionsdrabbade 

verksamheten som har störst möjlighet att upptäckta det otillbörliga 

förfarandet. För en arbets- eller en uppdragstagare är dock incitamenten att 

anmäla en misstanke om korruptionsbrott  ofta små. Att anmäla ett brott inom 

den egna verksamheten kan uppfattas som illojalt.
62

 Anmälaren kan rentav göra 

sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren eller, i 

förekommande fall, brott mot ett befintligt avtal om tystnadsplikt vilket i sin 

tur i värsta fall kan leda till avsked och skadeståndsplikt.
63

 Skyddet mot dessa 

sanktioner ser olika ut i offentlig och i privat sektor. Redan av 1 kap. 1 § 1 st. 1 

p. i regeringsformen (RF) följer den offentliganställdas rätt till yttrandefrihet. I 

tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) finns 

vidare regler som ger den anställde rätt att lämna uppgifter till massmedier och 

som skyddar den anställda mot att arbetsgivaren efterforskar vem 

uppgiftslämnaren är och vidtar sanktioner mot denne när uppgifterna lämnats 

                                                 
61

 Transparency International, Corruption Perception Index 2013. 

62
 Brå, 2013:15 Den anmälda korruptionen i Sverige – struktur, riskfaktorer och motåtgärder, 

s. 11. 

63
 I en studie av 28 whistleblowers har cirka hälften tvingats lämna sina anställningar efter 

uppgiftslämnandet, Hedin, Månsson, Whistleblowing processes in Swedish public 

organisations — complaints and consequences, 2012,  s. 151 och 162. 



19 

 

till media.
64

 Sammantaget kan sägas att yttrandefriheten för en offentliganställd 

är mer långtgående än lojalitetsplikten. För en privatanställd, däremot, är 

lojalitetsplikten mycket långtgående. Visserligen utgör en befogad anmälan om 

ett misstänkt korruptionsbrott inte saklig grund för uppsägning enligt lagen om 

anställningsskydd (LAS). Krav finns dock på att en anmälan, för att vara 

befogad, ska föregås av att arbetstagaren uppmärksammar arbetsgivaren om 

problemet eller vidtar andra lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med det.
65

 

Detta kan ställa till mycket stora problem för den potentiella uppgiftslämnaren, 

inte minst om arbetsgivaren på något sätt är delaktig i eller redan har 

kännedom om det korruptiva förfarandet. Det kan dessutom vara så att 

repressalierna träffar uppgiftslämnaren i form av trakasserier och utfrysning 

eller att arbetsgivaren omplacerar eller köper ut uppgiftslämnaren.
66

 Den 

privatanställde omfattas inte heller av det efterforskningsskydd som finns för 

offentliganställda utan får nöjas med rätten att som uppgiftslämnare vara 

anonym.
67

 Den arbetstagare som slår larm om oegentligheter inom 

verksamheten kallas ofta för whistleblower.  TI har definierat whistleblowing 

som ”the disclosure of information about perceived wrongdoing in an organization, or 

the risk thereof, to individuals or entities believed to be able to effect action”.
68

 Enligt 

Europarådets civilrättsliga konvention mot korruption är Sverige förpliktigat att 

uppställa ett rättsligt skydd mot whistleblowers som i god tro anmäler misstankar om 

korruption.
69

 I anslutning till denna skyldighet rekommenderar GRECO samtliga 

medlemsländer att erbjuda konfidentiell rådgivning till vittnen och offer för 

korruption. Någon särskild skyddsregel för whistleblowers eller någon sådan 

av GRECO rekommenderad rådgivningsmöjlighet finns inte enligt svensk rätt. 

I februari 2013 tillsatte emellertid regeringen en utredning för att se över 

                                                 
64

 Källskydd och anonymitetsskydd enligt TF 3 kap. 3 och 4 §§ och YGL 2 kap. 3 och 4 §§.  

65
 Transparency International, Whistleblowing in Europe, Legal protections for whistleblowers 

in the EU, s. 81.  

66
 TI Sveriges Positionspapper om skydd för whistleblowers. Se även Hedins och Månssons 

artikel (s. 160 ff.) där psykisk bestraffning, t.ex. i form av utfrysning och ryktesspridning, 

beskrivs. 

67
 Källskydd enligt TF 3 kap 3 § och YGL 2 kap. 3 § som hänvisar till meddelarfriheten i TF 1 

kap. 1 § 3 st och YGL 1 kap. 2 §. 

68
 Transparency International, International principles for whistleblower legislation, best 

practises for laws to protect whistleblowers and support whistleblowing in the public interest, 

2013, s. 4. 

69
 Artikel 9. 
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skyddet för whistleblowers.
70

 Betänkandet ska presenteras den 22 maj 2014. 

Intressant i sammanhanget är även den utredning om meddelarskydd för 

privatanställda i offentligt finansierad verksamhet som på uppdrag av 

regeringen
71

 presenterades i december 2013.
72

 Utredningen kommer fram till 

att meddelarskyddet för verksamma inom skola, vård och omsorg bör stärkas 

och ett förslag om en särskild lag om rätt att meddela uppgifter för verksamma 

inom vissa enskilt bedrivna verksamheter presenteras. 

2.5.2 Partifinansiering 

I februari 2009 antog GRECO en rapport som bland annat innehöll en 

genomgång och utvärdering av det svenska regelverket om partifinansiering.
73

 

I rapporten, som publicerades den sista mars samma år, kom GRECO fram till 

att Sverige, som saknar bindande regler för partifinansiering
74

, inte lever upp 

till de rekommendationer av som finns för att motverka korruption vid 

partifinansiering och i valkampanjer.
75

 Rekommendationerna syftar till 

öppenhet och offentlighet i finansieringen av politiska partiers verksamhet och 

valkampanjer. Sverige fick sju rekommendationer av GRECO vilka bland 

annat bestod i att tillse att politiska partier redovisar sina inkomster, utgifter, 

tillgångar och skulder. Redovisningen ska ske med transparens så att 

allmänheten kan tillgodogöra sig informationen. I den kompabilitetsrapport 

som följde 2009 års rapport konstaterades att Sverige inte vidtagit några 

åtgärder på partifinansieringsområdet med anledning av GRECO:s 

rekommendationer.
76

 Eftersom Sverige inte förbättrat lagstiftningen för 

partifinansiering ansåg GRECO att de åtgärder som vidtagits med anledning av 

rekommendationerna, som även täckte andra områden, totalt sett var 

otillfredsställande. Efter resultatet i kompabilitetsrapporten har det skett en 
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 Dir. 2013:16 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. 

71
 Dir. 2012:76 

72
 SOU 2013:79 

73
 GRECO, Third Evaluation Round, Evaluation Report on Sweden, Transparency of Party 

Funding, Theme II, March 2009. 

74
 En icke bindande överenskommelse mellan sju riksdagspartier finns. 

75
 Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on common 

rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns.  

76
 GRECO, Third Evaluation Round, Compliance Report on Sweden, April 2011. 
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löpande uppföljning av utvecklingen av regelverket för partifinansiering.
77

 När 

GRECO i december 2012 publicerade den andra uppföljningsrapporten hade 

regeringen fattat ett beslut om att initiera ett lagstiftningsarbete för ökad 

transparens av partifinansieringen i Sverige. GRECO konstaterade att de 

åtgärder som dittills vidtagits fortfarande var otillfredsställande men att man 

med intresse observerade lagstiftningsprocessen.
78

 Den 3 juni 2013 kom 

Justitiedepartementet med ett första lagförslag om allmänhetens insyn i partiers 

och valkandidaters finansiering som tagits fram genom ett samarbete mellan 

regeringen och oppositionen.
79

 Samarbetet bröt dock samman och regeringen 

presenterade den 19 december 2013 ett eget lagförslag för lagrådet.
80

 Enligt det 

senaste förslaget ska ett parti lämna in en intäktsredovisning omfattande alla 

intäkter till Kammarkollegiet. Av redovisningen ska framgå varifrån intäkter 

som överskrider ett halvt prisbasbelopp kommer. Redovisningen ska 

offentliggöras på Kammarkollegiets webbplats. Förslaget innehåller dock inte 

något förbud för partier att ta emot anonyma bidrag, vilket efterfrågats av 

GRECO. GRECO har endast tagit del av innehållet i förslaget från den 3 juni 

men konstaterar i den senaste uppföljningsrapporten som kom i december 2013 

att Sverige tagit betydelsefulla steg i rätt riktning. Eftersom att något lagförslag 

ännu inte antagits uppmanas Sverige dock att senaste den 30 september 2014 

återigen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra 

rekommendationerna.  

                                                 
77

 GRECO, Third Evaluation Round, Interim Compliance Report on Sweden, December 2011, 

Second Interim Compliance Report on Sweden, December 2012 och Third Interim Compliance 

Report on Sweden, December 2013. 

78
 Second Interim Compliance Report on Sweden, December 2012.  

79
 Ds 2013:31. 

80
 Lagrådsremiss, ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, Stockholm, 19 

december 2013.  
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3 Juridiska personers ansvar för mutbrott 

3.1 Den svenska lagstiftningen 

Den svenska straffrätten bygger på en individualistisk grundsyn.
81

 

Straffansvaret är personligt såtillvida att endast en fysisk person, och inte ett 

kollektiv, kan träffas av det. Juridiska personer kan enligt svensk rätt inte begå 

en brottslig gärning således inte heller ådömas ett straff.
82

 Om ett mutbrott 

begåtts inom ramen för en juridisk persons verksamhet kan den juridiska 

personen således inte dömas för brottet enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 a-e 

§§ BrB. Detta innebär dock inte att juridiska personer inte kan drabbas av 

repressalier. Frågan är om repressalier av icke straffrättslig natur är tillräckliga 

i kampen mot korruptionen eller om även juridiska personer bör kunna hållas 

straffrättsligt ansvariga för mutbrott? 

3.1.1 Företagsbot 

Företagsbot enligt 36 kap. 7 § BrB är en ekonomisk sanktion som under vissa 

omständigheter kan åläggas en näringsidkare när brott begåtts i 

näringsverksamheten. Till brott i näringsverksamheten räknas sådana brott som 

ingår som ett led i näringsidkarens verksamhet och som begås av 

näringsidkaren själv, en ställföreträdare, en anställd eller en uppdragstagare hos 

näringsidkaren.
83

 Regeln aktualiseras när näringsidkaren inte har gjort vad som 

skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, det vill säga när 

näringsidkaren brustit i sin kontroll av verksamheten. Regeln aktualiseras 

också när näringsidkaren i och för sig gjort vad som skäligen kunnat förväntas 

för att förhindra brottsligheten men när brottet har begåtts av en person i 

ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att 

fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller av en person som annars haft ett 

särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Slutligen krävs att det 

för det brott som är begånget inte är föreskrivet lägre straff än böter. Som 
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näringsidkare räknas både fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt 

bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om verksamheten är vinstinriktad eller 

inte.
84

 Såväl enskilda näringsidkare som associationer såsom aktiebolag kan 

alltså åläggas företagsbot. Företagsboten kan maximalt uppgå till 10 000 000 

kronor.
85

 Företagsboten utgör en så kallad särskild rättsverkan av brott, och är 

alltså inte ett straff i juridisk mening.
86 

Det följer av att juridiska personer 

enligt svensk rätt inte kan bära ett straffrättsligt ansvar och därmed heller inte 

som enhet begå brott eller åläggas straff. Den utredning som regeringen 1995 

tillsatte för att utreda sanktionssystemet för brott i näringsverksamhet föreslog 

visserligen att företagsboten skulle omvandlas till straffansvar, närmare 

bestämt företagsböter, för juridiska personer.
87

 Förslaget, som i många 

avseenden fick ett positivt bemötande, ledde emellertid aldrig till lagstiftning. 

Istället valde man att reformera det befintliga systemet med företagsbot.
88

 I 

mutbrottssammanhang innebär systemet med företagsbot att den juridiska 

personen under vissa omständigheter kan åläggas företagsbot enligt reglerna i 

36 kap. BrB om den som begår ett mutbrott gör det i egenskap av näringsidkare 

eller företrädare för eller anställd hos den som bedriver näring.
89

 

3.1.2 Förverkande 

Enligt 36 kap. 1 § BrB ska utbyte av brott förklaras förverkat om det inte är 

uppenbart oskäligt. Utbyte av brott kan utgöras av en muta. Förverkandet 

innebär att mottagaren av mutan tvingas överlämna mutan, alternativt värdet av 

mutan, till staten.
90

 Även sådant som trätt i mutans ställe eller avkastning av 

mutan eller av det som trätt i mutans ställe får förverkas.
91

 Frågan om 

förverkande är uppenbart oskäligt ska avgöras mot bakgrund av om 

                                                 
84
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skadeståndsskyldighet kan komma att aktualiseras med anledning av brottet.
92

 

Förverkandet kan riktas mot både fysiska och juridiska personer.
93

 Enligt 36 

kap. 4 § BrB kan förverkande även ske hos den som, i utövningen av 

näringsverksamhet, givit en muta. Förverkandet avser värdet av de ekonomiska 

fördelar som har uppkommit till följd av givandet. Inte heller här ska 

förverkande ske om det är oskäligt. Som särskilt beaktansvärd omständighet i 

oskälighetsbedömningen nämns det faktum att näringsidkaren kan komma att 

åläggas en betalningsskyldighet som motsvarar de ekonomiska fördelarna av 

brottet. 2008 utökades den svenska förverkandelagstiftningen genom 

införandet av en bestämmelse som innebär att egendom också ska förverkas 

om det framstår som klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av 

brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
94

 Bestämmelsen blir bara tillämplig 

när någon dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet sex års fängelse eller 

mer, vilket utesluter de mutbrott som inte är grova. Förverkande enligt denna 

bestämmelse kan ske hos juridiska personer under förutsättning att en 

företrädare för den juridiska personen tagit emot egendom som han eller hon 

haft vetskap om, eller i alla fall haft skälig anledning att anta, har samband med 

brottslig verksamhet.
95

  

3.1.3 Ytterligare sanktioner för juridiska personer 

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande myndighet 

utesluta en leverantör från upphandlingen om den upphandlande myndigheten 

får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom har gjort sig 

skyldig till viss angiven ekonomisk brottslighet.
96

 I sådan ekonomisk 

brottslighet som omfattas av bestämmelsen ingår vissa former av givande av 

muta.
97

 För att uteslutning ska drabba en juridisk person krävs dock att en 
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företrädare för den juridiska personen dömts för brottet.
98

 Företrädarbegreppet 

ges i sammanhanget en förhållandevis vid tolkning.
99

 Även om uteslutning från 

offentlig upphandling rent faktiskt är en möjlig påföljd för juridiska personer i 

vars verksamhet mutbrott begås påpekar WGB att sanktionen i praktiken sällan 

används.
100

 Enligt marknadsföringslagen (MFL) ska marknadsföring 

överensstämma med god marknadsföringssed.
101

 En näringsidkare som under 

vissa omständigheter lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån som 

ett led i sin marknadsföring kan göra sig skyldig till så kallad korruptiv 

marknadsföring och vid vite förbjudas att fortsätta med marknadsföringen.
102

 

Näringsförbud kan enligt lagen om näringsförbud meddelas vissa företrädare 

för en juridisk person under förutsättning att det är påkallat från allmän 

synpunkt.
103

 Vidare finns de skatterättsliga reglerna enligt vilka det är förbjudet 

att göra avdrag för utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar.
104

 

Svensk lagstiftning innehåller även civilrättsliga regler om exempelvis 

avtalsbrott och skadestånd som kan bli tillämpliga i samband med mutbrott.
105

  

3.1.4 Dubbel straffbarhet 

Enligt svensk rätt kan man inte lagföra en svensk medborgare eller en 

utlänning med hemvist i Sverige för ett mutbrott som begåtts utomlands om 

gärningen inte är straffbar även enligt det andra landets nationella rätt.
106

 Det är 

inte heller möjligt att döma till ett strängare straff än det som är föreskrivet 

enlig det andra landets lag.
107

 Indikationer finns på att man i bedömningen av 

det andra landets lagstiftning ska beakta den faktiska tillämpningen av 

lagreglerna. Uttalanden i frågan har gjort i förarbeten till äldre lagstiftning i 
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samband med frågan om åtalsprövning. Det anges att om det föreligger skillnad 

mellan formell reglering och faktisk tillämpning av reglerna ska denna skillnad 

kunna beaktas vid frågan om åtalsprövning och att man i Sverige inte kan 

bortse från praxis som utvecklats i det andra landet.
108

 Frågan om det andra 

landets lagstiftning och tillämpningen av denna lagstiftning hör nära samman 

med frågan om ett brott kan anses begånget enligt svensk lag med beaktande av 

sedvänja och praxis i det andra landet. I propositionen till den nya 

mutbrottslagstiftningen anges att när ett potentiellt mutbrott begåtts i ett annat 

land måste den praxis som utvecklats i det landet kunna beaktas vid den 

otillbörlighetsbedömning som ska göras enligt svensk rätt. 

3.2 Krav på juridiska personers ansvar för mutbrott 

Flera av de initiativ som tagits internationellt för att få bukt med korruptionen 

betonar vikten av att juridiska personer kan kunna hållas ansvariga för 

korruptionsbrotten. Enligt artikel 2 i OECD-konventionen ska varje 

konventionsstat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det enligt den 

nationella lagstiftningen är möjligt att hålla juridiska personer ansvariga för att 

ha mutat en utländsk offentlig tjänsteman. Artikeln kompletteras med ett mer 

ingående och detaljerat innehåll i 2009 års rekommendationer. Även i 

Europarådets straffrättsliga konvention finns en bestämmelse, artikel 18, som 

uttryckligen säger att medlemsstaterna är skyldiga att tillse att juridiska 

personer kan hållas ansvariga för vissa mutbrott.
109

 Europarådet anser att 

bestämmelsen är nödvändig mot bakgrund av att juridiska personer, genom sin 

storlek och komplexa struktur, sitt kollektiva beslutsfattande och den därpå 

följande svårigheten att identifiera en fysisk person som kan hållas 

straffrättsligt ansvarig för ett mutbrott inom organisationen, ofta undgår 

ansvar.
110

 Detta resonemang delas av OECD. Även i UNCAC finns en 

bestämmelse om skyldigheten att hålla juridiska personer ansvariga för 
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korruptionsbrott som omfattas av konventionen.
111

 Hur de anslutande staterna 

går tillväga för att leva upp till dessa krav och hur reglerna om påföljd utformas 

är dock upp till varje enskild stat att bestämma. I OECD-konventionen, som 

utmärker sig i sin betydelse på den internationella affärsarenan då många av de 

stora multinationella företagen är baserade i något av de länder som tillträtt 

konventionen, uppställs krav på sanktionerna mot juridiska personer ska vara 

effektiva, proportionerliga och avskräckande.
112

 För det fall straffrättsligt 

ansvar inte är möjligt ska icke straffrättsliga sanktioner uppfylla samma 

krav.
113

 Det icke straffrättsligt ansvaret erbjuds som ett andrahandsalternativ 

som bara aktualiseras när straffrättsligt ansvar för juridiska personer inte är 

möjligt enligt en medlemsstats nationella lagstiftning.
114

 Oavsett om det är 

fråga om ett straffrättsligt eller ett icke straffrättsligt sanktionssystem måste 

kraven på effektivitet, proportionalitet och avskräckande vara uppfyllda. 

Europarådet, som anger att artikel 18 är ämnad att verka i harmoni med artikel 

2 OECD-konventionen och den internationella trenden om företagsansvarets 

ökade betydelse, uppställer samma tre krav på ansvarets karaktär. Det 

föreligger dock inte någon skyldighet för medlemsstaterna att uppställa 

straffrättsligt ansvar för juridiska personer som begår mutbrott.
115

   

3.3 Kritiken mot Sverige 

3.3.1 Implementeringen av OECD-konventionen 

OECD utvärderar löpande Sveriges implementering av OECD-konventionen. 

Rapporterna från OECD är omfattande och detaljerade även vad gäller 

juridiska personers ansvar för brott enligt konventionen. Sverige har i samtliga 

utvärderingsrapporter fått motta kritik från OECD:s arbetsgrupp WGB, så även 
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i den senaste utvärderingen från 2012.
116

 WGB konstaterar att sedan Sverige 

tillträdde OECD-konventionen har man inte lyckats hålla någon juridisk person 

ansvarig för mutbrott som begåtts utomlands.
117

 Även vad gäller fysiska 

personer är antalet fällande domar för mutbrott av internationell karaktär en 

bristvara.
118

 Endast ett fåtal åtal har lett till fällande dom.
119

 Enligt WGB 

indikerar denna bristfälliga praxis att någonting inte står rätt till med det 

svenska regelverket.
120

 WGB anser att det befintliga systemet med företagsbot, 

i sin nuvarande utformning med ett maximibelopp om 10 000 000 kronor, inte 

uppfyller kraven på effektivitet, proportionalitet och avskräckande. Till denna 

slutsats kommer även TI i sin utvärderingsrapport.
121

 Företagsbotens låga 

högstanivå har även tidigare varit föremål för kritik.
122

 Efter att den övre 

gränsen höjdes den 1 juli 2006 angav WGB att frågan om den nya 

högstanivåns tillräckliga effektivitet måste avgöras med beaktande av huruvida 

reglarna om förverkande i kombination med företagsbot används mot juridiska 

personer.
123

 I den senaste utvärderingsrapporten konstaterar dock WGB att 

förverkande sällan sker hos juridiska personer i mutbrottssammanhang och att 

företagsbotens högstanivå sett i relation till detta faktum fortfarande är alldeles 

för låg och att den följaktligen bör höjas.
124

 Faktum är att den svenska 

förverkandelagstiftningens effektivitet också ifrågasätts av WGB. Den nya 

bestämmelsen i 36 kap. 1 b § BrB, innebärande en utökad möjlighet till 

förverkande, kritiseras för att endast omfatta grova fall av mutbrott. Det 

konstateras även att förverkande enligt bestämmelsen inte kan ske hos en 

juridisk person utan att en fysisk person först dömts för ett brott.
125

 WGB 
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menar att det överhuvud taget inte tycks vara praktiskt möjligt att rikta ett 

förverkande mot en juridisk person om inte en fysisk person först dömts för ett 

brott. Den obefintliga praktiska tillämpningen av förverkande hos juridiska 

personer i kombination med den låga nivån av företagsbot hämmar enligt 

WGB den avskräckande effekt som OECD-konventionen avkräver 

medlemsländernas nationella lagstiftning.
126

 Kritiken mot att det i praktiken 

inte tycks vara möjligt att hålla en juridisk person i vars verksamhet ett 

mutbrott begåtts ansvarig utan att en fysisk person åtalas eller döms för brottet 

är genomgående i OECD:s utvärderingsrapporter. Det faktum att det enligt 

svensk rätt inte går att applicera ett mens rea på en juridisk person anses utgöra 

ett praktiskt hinder mot möjligheten att hålla en juridisk person ansvarig för ett 

brott utan att en fysisk gärningsman identifierats.
127

 WGB menar att svenska 

juridiska personer undgår ansvar på grund av svårigheten att identifiera en 

skyldig individ inom verksamheten.
128

 Sverige rekommenderas därför att ändra 

lagstiftningen så att juridiska personer i praktiken kan hållas ansvariga för 

mutbrott även när ingen fysisk person åtalas eller döms för brottet.
129

 Till 

denna rekommendation kopplas också en uppmaning att utvidga juridiska 

personers ansvar för mutbrott som begås utomlands så att ansvar aktualiseras 

även när brottet i fråga begås av anställda i icke företagsledande ställning, via 

mellanhänder, dotterbolag eller via tredje parts-agenter. Effektiviteten av 

kriminaliseringen av vårdslös finansiering av mutbrott, som är ämnad vara 

tillämplig på denna typ av upplägg, ifrågasätts bland annat mot bakgrund av att 

mutbrottet måste begås i samma angelägenhet som agenten, eller motsvarande, 

företräder näringsidkaren i. Man ifrågasätter om bestämmelsen överhuvud 

taget blir tillämplig vid mer komplicerade upplägg av finansiering och mutbrott 

än de som direkt beskrivs i lagtexten.
130

 Trots den nya regeln befaras svenska 

åklagare även i fortsättningen att i det närmaste uteslutande fokusera på fysiska 

individers skuld eftersom att möjligheten att påföra en juridisk person 
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företagsbot ändå förutsätter att det kan påvisas att ett brott begåtts i 

verksamheten.
131

 WGB uttrycker en sammanfattad uppfattning av ett 

bristfälligt regelverk och verkställighet mot juridiska personer som befattar sig 

med mutor.
132

 Bilden blir inte ljusare av det krav på dubbel straffbarhet som 

Sverige uppställer för att kunna döma för brott som begåtts utomlands. Den 

dubbla straffbarheten ställer inte bara krav på det andra landets lagstiftning och 

tillämpningen av denna. För att lagföring i Sverige ska vara möjlig krävs också 

att tillräcklig information, om såväl lagstiftning som sakomständigheter, 

lämnas av det andra landets myndigheter. Jurisdiktionsfrågan blir därmed 

ytterligare ett problem vid lagföringen av juridiska personer som använder sig 

av utländska agenter eller dotterbolag för att begå mutbrott.
133

 Bristfälligheten i 

den svenska implementeringen av OECD-konventionen bekräftas också av TI:s 

årliga utvärdering, där medlemsländerna delas in i kategorierna ”active 

enforcement”, ”moderate enforcement”, ”limited enforcement” och ”little or no 

enforcement”. I den senaste utvärderingsrapporten från 2013 når Sverige bara 

upp till nivån ”limited enforcement”.
134

 

3.3.2 Utvärderingar från GRECO 

GRECO utvärderar bland annat, som tidigare nämnts, implementeringen av 

Europarådets straffrättsliga konvention om korruption. Den senaste rapporten 

innehållande juridiska personers ansvar för brott enligt konventionen kom 

2005.
135

 GRECO uppger i rapporten att de svenska reglerna om företagsbot 

lever upp till kraven i artikel 18 i den straffrättsliga korruptionskonventionen 

och poängterar att konventionen inte uppställer några krav på straffrättsligt 

ansvar för juridiska personer. Vid tiden för utvärderingen låg emellertid den 

maximala företagsboten på 3 000 000 kronor, en nivå som enligt GRECO inte 

levde upp till kraven på effektivitet, proportionalitet och avskräckande som 

uppställs i artikel 19. Det påpekas särskilt att Sverige är hem för många stora 
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företag och att företagsboten måste anpassas till den ekonomiska nivån hos 

dessa. GRECO rekommenderar därför Sverige att se över reglerna med 

företagsbot så att de sanktioner som kan riktas mot juridiska personer uppfyller 

kraven i artikel 19.
136

 Efter lagändringen 2006 och höjningen av företagsbotens 

maxnivå till 10 000 000 kronor konstaterar GRECO att Sverige vidtagit 

tillfredsställande åtgärder med anledning av rekommendationen. 

3.4 Utvecklingen av Svensk lagstiftning och praxis 

3.4.1 Företagsboten 

Den svenska regeringen har tidigare gjort bedömningen att systemet med 

företagsbot uppfyller de krav som uppställs på sanktioner mot juridiska 

personer i internationella rättsakter.
137

 Denna ståndpunkt poängteras också av 

Utrikesdepartementet i uppföljningsrapporten till OECD:s senaste 

utvärderingsrapport. I förarbetena till de reformerade reglerna om företagsbot 

konstateras att något krav på juridiska personers straffrättsliga ansvar inte följer 

av Sveriges internationella åtaganden. Man ser heller inte att reglernas formella 

karaktär av särskild rättsverkan av brott istället för straff skulle ha en negativ 

inverkan på systemets effektivitet eller funktionssätt. Regelverket har dock, 

vilket behandlats i avsnitt 3.3, fått kritik för bristande effektivitet. För att 

förbättra effektiviteten justerade man vid den senaste lagändringen 

gränsbeloppen så att den lägre gränsen sänktes från 10 000 kronor till 5 000 

kronor och den övre gränsen höjdes från 3 000 000 kronor till 10 000 000 

kronor. Vid bestämmandet av den övre beloppsgränsen beaktade man vissa av 

Sveriges internationella åtaganden, dock inte i relation till mutbrott eller 

korruption.
138

 Man resonerade också så att ett brott som är så allvarligt att det 

kan aktualisera företagsbot på 10 000 000 kronorsnivån regelmässigt också 

torde föranleda individuellt straffansvar, vilket bidrar till att företagsbotens 
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övre gräns får anses tillräckligt högt satt.
139

 Under ett av WGB:s tidigare besök 

i Sverige angav tillfrågade representanter från Sverige att den negativa 

marknadsföring och det skadade rykte som följer av att ett företag figurerar i 

mutbrottssammanhang också bidrar till att det svenska sanktionssystemet mot 

juridiska personer är tillräckligt.
140

 Innan 1 juli 2006, när reglerna om 

företagsbot ändrades, krävdes att brottsligheten inneburit ett grovt 

åsidosättande av särskilda skyldigheter som är förenade med verksamheten 

eller annars vara av allvarligt slag. För att ytterligare öka företagsbotens 

effektivitet och dess praktiska tillämpning slopades detta krav vilket innebär att 

även mindre allvarliga brott som sker i näringsverksamheten omfattas.
141

 

Sveriges inställning till OECD:s kritik och rekommendationer på 

företagsbotsområdet kan även utläsas i den uppföljningsrapport som utarbetats 

Utrikesdepartementet och publicerats den 26 november 2012. 

Utrikesdepartementet poängterar där att det är fullt möjligt att påföra en 

juridisk person företagsbot även när ingen fysisk person åtalats eller dömts för 

brott, så länge det kan fastslås att ett brott begåtts i utövningen av 

näringsverksamheten. Huruvida detta är praktiskt genomförbart utreds dock 

inte av departementet. 

Vad gäller statistiken över användandet av företagsbot kan följande sägas. 

Inför reformen av företagsbotslagstiftningen konstaterades även från svensk 

sida att bestämmelserna om företagsbot använts sparsamt.
142

 I 2005 års 

utvärderingsrapport av Sveriges implementering av OECD-konventionen 

presenterar WGB statistik över hur många gånger företagsbot ålagts mellan 

åren 1999 och 2004. Antalet är 17, 33, 36, 32, 48 respektive 29 stycken.
143

 

Statistiken uppges komma från Brå
144

 men vid förfrågan om kompletterande 

statistik för efterkommande år uppger man att ”Brå har ingen statistik över hur 
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ofta företagsbot utdöms, detta eftersom det inte är ett straff utan en särskild 

rättsverkan av brott, och något åtal behöver inte ha väckts för att det ska kunna 

dömas ut. Det hamnar därför inte i den officiella kriminalstatistiken.”
145

 I en 

promemoria från Utvecklingscentrum Malmö från 2006, uppdaterad 2011, 

utreds användandet av företagsboten.
146

 Av den praxis som presenteras i 

promemorian återfinns inte ett enda mutbrott. Av de besläktade brotten finns 

bara ett exempel där företagsbot utdöms till följd av ett bedrägeribrott.
147

 

Utvecklingscentrum Malmö publicerade ytterligare en rapport om 

företagsboten i december 2013.
148

 I rapporten jämförs användandet av 

företagsbot under 2012 med resultaten i en liknande rapport som publicerades 

2010 avseende 2009 års användande av företagsbot. Det konstateras visserligen 

att användandet ökat från att omfatta 79 till 205 brottsmisstankar. Vanligast är 

dock att företagsbot aktualiseras vid brott mot livsmedelslagen. Faktum är att 

det av utredningarna kan uttolkas att användandet av företagsboten över huvud 

taget inte är inriktat på att beivra mutbrott eller ekonomisk brottslighet i övrigt. 

I dagsläget pågår emellertid en intressant förundersökning hos Riksenheten 

mot korruption med anledning av Telia Soneras affärer i Uzbekistan. Stora 

belopp misstänks ha betalts i mutor för att få tillgång till licenser i landet. Om 

förundersökningen leder till åtal och fällande dom som inkluderar ansvar för 

bolaget återstår att se.  

3.4.2 Förverkande 

Sverige rekommenderades i 2005 års utvärderingsrapport av WGB att utöka 

möjligheten att förverka vinster som uppstått till följd av brott och att tillse att 

förverkande även i praktiken riktas mot juridiska personer.
149

 Även om både 

lagtekniska och praktiska framsteg noterades vid OECD:s senaste utvärdering 

konstateras att möjligheten att förverka mutor och vinsten som uppkommer till 

följd av en muta fortfarande inte används i tillräckligt stor omfattning för att 
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den maximala nivån av företagsbot ska anses vara tillräcklig.
150

 Sverige har 

tidigare hävdat att användandet av förverkande i mutbrottssammanhang skulle 

underlättas i och med att samtliga misstankar om mutbrott började handläggas 

hos riksenheten mot korruption.
151

 Än så länge har dock inget förverkande 

riktats mot juridiska personer för mutbrott som begåtts utomlands och kritiken 

från WGB kvarstår alltjämt i den senaste utvärderingsrapporten. Praxis finns 

dock på förverkande som sker hos juridiska personer i samband med mutbrott 

som begås inom landet. I en nyligen avkunnad och uppmärksammad dom i det 

så kallade arenamålet åläggs ett dödsbo efter en kommuntjänsteman som 

mottagit en muta att solidariskt med mannens bolag utge cirka 900 000 kronor, 

motsvarande värdet av mutan, till staten.
152

 

3.4.3 Införandet av vårdslös finansiering av mutbrott 

Genom införandet av denna bestämmelse har möjligheterna att hålla juridiska 

personer ansvariga för mutbrott som begåtts med hjälp av agenter eller andra 

mellanmän utökats. Tidigare kunde en näringsidkare som ställt medel till 

förfogande för en agent med vetskap om eller avsikten att agenten skulle 

använda medlen till att finansiera en muta också dömas för givande av muta. 

Till detta tillkom möjligheten att döma till anstiftan eller medhjälp till brottet 

enligt 23 kap. 4 § BrB. Om en sådan vetskap eller avsikt, påverkan eller 

främjande genom råd eller dåd inte kunde bevisas var det inte möjligt att döma 

näringsidkaren. För det fall agenten som begått mutbrottet i fråga var utlänning 

och verkade utomlands kunde inte heller denne hållas ansvarig för brottet, som 

förblev ostraffat i Sverige. Möjligheten att döma enligt dessa regler finns 

fortfarande kvar, men har kompletterats med regeln om vårdslös finansiering 

av mutbrott. Istället för uppsåt krävs nu bara att näringsidkaren som ställt 

medel till förfogande ska ha agerat grovt oaktsamt för att ett brott ska anses 

begånget. Med tanke på att det för företagsbot krävs att brott begåtts inom 

näringsverksamheten innebär den nya regeln i förlängningen att juridiska 

personers, om än ej straffrättsliga, ansvar för mutbrott utökas. Regeln tas av 
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Utrikesdepartementet upp som en konkret åtgärd till följd av WGB:s 

rekommendation att säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för 

mutbrott som begås utomlands av anställda i icke företagsledande ställning, via 

mellanhänder, dotterbolag eller via tredje parts-agenter.
153

 

Utrikesdepartementets resonemang väcker emellertid en del frågor. 

Rekommendationen från WGB framställdes nämligen med beaktande av regeln 

om vårdslös finansiering av mutbrott. WGB fann att Sverige i och för sig har 

en formell lagregel ämnad att tillämpas på de angivna uppläggen men att regeln 

i praktiken inte är tillräcklig för att hålla juridiska personer ansvariga för 

sådana brott.
154

 

3.5 Andra länders lagstiftning 

3.5.1 Länder som infört straffansvar för juridiska personer 

Idag har majoriteten av OECD:s 34 medlemsländer etablerat ett straffansvar för 

juridiska personer i vars verksamhet mutbrott begåtts.
155

 Som vi sett ovan i 

avsnitt 3.4 måste dock även ett straffrättsligt ansvar uppfylla kraven på 

effektivitet, proportionalitet och avskräckande. Ett straffrättsligt ansvar 

uppfyller alltså inte per automatik kraven som uppställs på 

konventionsstaternas sanktionssystem. För att få en fingervisning om ifall 

länder som tillämpar straffansvar för juridiska personer bättre lever upp till 

kraven i OECD-konventionen kan en jämförelse göras med OECD:s 

utvärderingsrapporter avseende ett par av våra grannländer. I Norge kan en 

juridisk person hållas ansvarig om en straffbestämmelse överträds av en person 
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som företräder den juridiska personen.
156

 Representanter för Norge uppger att 

hinder inte föreligger mot att hålla juridiska personer ansvariga för brott även 

när någon fysisk person varken åtalas eller döms. Ansvarsbestämmelserna för 

juridiska personer är tillämpliga också när brott begås via mellanhänder eller 

med den juridiska personen besläktade associationer, såsom utländska 

dotterbolag. Någon övre beloppsgräns för den norska ”företagsboten” finns 

inte. Flera juridiska personer har hållits ansvariga för mutbrott mot utländska 

offentliga tjänstemän och den hittills högsta boten i dessa sammanhang ligger 

på 20 miljoner norska kronor. Norge anses leva upp till OECD:s föreskrifter 

och rekommendationer om juridiska personers ansvar för mutbrott. I Danmark 

tillämpar man ett liknande system där en juridisk person kan hållas 

straffrättsligt ansvarig för ett brott som begås av en person som är kopplad till 

den juridiska personen eller av den juridiska personen själv.
157

 Danmark 

kritiseras dock för att i lagtext inte uttrycka att och under vilka omständigheter 

en juridisk person kan hållas ansvarig för ett mutbrott som begås av ett 

dotterbolag och i likhet med Sverige ifrågasätts den praktiska möjligheten att 

hålla juridiska personer ansvariga utan att fysiska personer döms för brott.  

3.5.2 FCPA och UK Bribery Act 

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) infördes i USA 1977.  Den 

nationella rättsakten har varit ett flaggskepp för utvecklingen av internationell 

mutbrottsbekämpning och står som förebild för bland annat OECD-

konventionen och därmed även för Storbritanniens Bribey Act. UK Bribery 

Act anses av många vara världens strängaste mutbrottslagstiftning. Ett 

straffrättsligt presumtionsansvar föreligger för juridiska personer som 

misslyckas med att förebygga och förhindra att vissa mutbrott begås inom 

verksamheten. Den juridiska personen gör sig skyldig till brott om en person 

som är associerad med organisationen gör sig skyldig till givande av muta eller 

givande av muta till offentlig tjänsteman i syfte att erhålla eller behålla en affär 

eller annan affärsmässig fördel till förmån för organisationen. Fysiska personer 

kan dömas till maximalt tio års fängelse medan juridiska personer kan dömas 
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till böter utan beloppsbegränsning. Det finns alltså inte någon övre gräns för 

det brittiska bötesbeloppet, till skillnad från den svenska företagsboten. 

Lagstiftningen omfattar alla företag som har en påvisbar kommersiell närvaro i 

Storbritannien och är på det sättet, likt FCPA, långtgående. 

4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Ett definierat korruptionsbegrepp 

Av innehållet i avsnitt 2.1 framgår tydligt att någon enhetlig definition av 

korruptionsbegreppet inte finns. Mutbrotten tycks dock utgöra en typ av kärna i 

det i övrigt spretiga korruptionsbegreppet. Den som vill använda sig av en 

vidare definition gör klokt i att noga precisera vad han eller hon avser ska 

omfattas av begreppet, vilket tyvärr inte alltid sker i önskvärd omfattning. Det 

kan då diskuteras om korruptionstermen alls är nödvändig. Ett ord som saknar 

enhetlig definition torde lätt kunna vålla förvirring för både författare och 

läsare. Ett möjligt alternativ skulle vara att välja bort samlingsbegreppet och 

istället enbart använda vart och ett av de eventuellt korrupta handlingarnas 

egna beteckningar. Jag anser dock att det finns ett värde i att vissa handlingar 

klassificeras som korrupta och att termen korruption faktiskt används. 

Klassificeringen av ett förfarande som korrupt belyser dess allvar och stärker 

intrycket av ett starkt ställningstagande mot det. Av samma anledning finner 

jag ett värde i att inte definiera korruption för snävt, så att definitionen inte 

riskerar att vara begränsande i bekämpandet av korruptionen. För att det ska 

vara möjligt att bedriva ett effektivt arbete mot korruption, där efterlevnad av 

antikorruptionslagstiftningen kan krävas, är det dock viktigt att definitionen är 

klar och tydligt avgränsad. Att låta korruptionsbegreppet omfatta även icke 

kriminaliserade förfaranden framstår mot bakgrund av detta, enligt min 

mening, inte som lämpligt. 
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4.2 Uppfyller Sverige kraven? 

4.2.1 Möjligheten att rikta ansvar mot juridiska personer 

Sverige har fått kritik för att inte på ett tillfredsställande sätt lagföra juridiska 

personer i vars verksamhet det begåtts ett mutbrott. Det har argumenterats för 

att regeln om vårdslös finansiering av mutbrott utökar möjligheten att hålla 

juridiska personer ansvariga för mutbrott.
158

 OECD har dock påtalat det faktum 

att det i Sverige inte är möjligt att applicera mens rea på juridiska personer som 

ett problem i relation till lagföringsmöjligheterna av desamma. Även om det i 

lagtexten till bestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott står att en 

näringsidkare kan dömas för brottet krävs i realiteten, när det är fråga om en 

juridisk person, att en företrädare för den juridiska personen identifieras som 

skyldig till oaktsamhetsbrottet. Dessutom krävs att det ett mutbrott objektivt 

sett begåtts för att företrädaren ska ha gjort sig skyldig till vårdslös finansiering 

av mutbrott. Företagsbot kan sedan åläggas den juridiska personen om det står 

klart att ett brott begåtts inom näringsverksamheten. Då samtliga mutbrott 

kräver att uppsåt eller, för vårdslös finansiering av mutbrott, grov oaktsamhet 

föreligger framstår det som en svår uppgift att fastställa att ett brott begåtts 

utan att identifiera vem som begått det. Detta torde, vilket OECD poängterat, 

medföra att svenska åklagare även i fortsättningen tvingas fokusera på fysiska 

personers skuld för att därigenom möjligen kunna fastställa juridiska personers 

ansvar för mutbrott. En sådan ordning torde inte vara optimal om en önskan 

finns att i större utsträckning hålla juridiska personer ansvariga för mutbrott. 

Problemet blir än större när mutbrottet i fråga begås utomlands. Begås 

mutbrottet exempelvis via ett utländskt dotterbolag måste det stå klart att ett 

mutbrott objektivt sett begåtts av någon vid detta bolag. För att visa det torde 

det även här krävas att denna någon identifieras. Till detta problem tillkommer 

kravet på dubbel straffbarhet som redogjorts för i avsnitten 3.1.4 och 3.3.1. 

Vad gäller den dubbla straffbarheten ska tilläggas att flera av de konventioner 

mot korruption som tillträtts av Sverige faktiskt förutsätter att brott som begåtts 

i en annan konventionsstat beivras oavsett hur den andra staten valt att utforma 

eller tillämpa den lagstiftning som berörs av konventionen. 
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4.2.2 Sanktionssystemet 

Sverige gör, vilket redogjorts för tidigare, den bedömningen att det befintliga 

sanktionssystemet för juridiska personer lever upp till de krav som följer av 

internationella åtaganden. Motiveringarna till detta ställningstagande är dock 

inte alltid glasklara, vilket här ska redogöras för. Företagsbotens övre gräns på 

10 000 000 kronor anses tillräckligt betydande för att utgöra en reell sanktion 

även gentemot stora, multinationella företag. I denna bedömning beaktas att ett 

brott som är så allvarligt att det kan aktualisera företagsbot på en nivå av 

10 000 000 kronor regelmässigt också torde föranleda individuellt 

straffansvar.
159

 Med tanke på att både Europarådet och OECD påtalat att stora 

bolags komplexa organisation och struktur medför stora svårigheter att 

identifiera enskilda personer som kan hållas ansvariga för brott som begåtts i 

verksamheten kan anledning finnas att ifrågasätta detta resonemang. En 

intressant frågeställning i förhållande till regeringens resonemang om 

kombinationen av individuellt straffansvar och företagsbot är om det kan anses 

finnas hinder mot att påföra en juridisk person en företagsbot i 10 000 000-

klassen för det fall det inte är möjligt att identifiera en fysisk person inom 

företaget som kan träffas av ett individuellt straffansvar? I avsnitt 3.4 framgår 

att Utrikesdepartementet i sin uppföljningsrapport till OECD framhållit att det 

är fullt möjligt att påföra en juridisk person företagsbot även om någon fysisk 

person inte åtalats eller dömts för brott, så länge det kan fastslås att ett brott 

begåtts i utövningen av näringsverksamheten. Om nivån på en sådan 

företagsbot riskerar att sättas lägre på grund av att personen eller personerna 

som begått brottet inte identifierats anser jag, sett mot bakgrund av att OECD 

redan anfört att företagsbotens högstanivå är för låg, att det är en väsentlig 

svaghet i det svenska sanktionssystemet mot juridiska personer i vars 

verksamhet det begås mutbrott. Regeringens motivering till företagsbotens 

tillräcklighet kan också ifrågasättas mot bakgrund av att Högsta domstolen 

slagit fast att en straffrättslig påföljd ska ha företräde framför företagsboten, 

och att ett fängelsestraff faktiskt kan föranleda att företagsboten jämkas eller 
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helt eftersätts.
160

 Att motivera företagsbotens tillräcklighet med att den 

kombineras med en straffrättslig påföljd som samtidigt kan medföra att 

företagsbot inte alls påförs framstår inte som lämpligt. Företagsboten bör heller 

inte vara beroende av ett fängelsestraff för att den sammanlagda sanktionen ska 

anses tillräckligt ingripande eftersom att fängelsestraffet och företagsboten i 

praktiken kan åläggas olika personer. Ett fängelsestraff kan bara riktas mot en 

fysisk person medan företagsboten är ämnad som en sanktion även mot 

juridiska personer. Företagsboten bör därför utformas på ett sådant sätt att den 

ensam utgör en tillräckligt effektiv sanktion.  

4.3 Behövs ett straffansvar för juridiska personer? 

Frågan om Sverige, likt många andra länder, borde övergå till ett system med 

straffansvar för juridiska personer utreddes under den långdragna reformen av 

företagsbotslagstiftningen. Förslag fanns på att ett sådant ansvar för juridiska 

personer skulle införas i Sverige. Regeringen gjorde dock den slutliga 

bedömningen att en sådan omfattande reform inte var påkallad och att det 

befintliga systemet istället kunde reformeras. I propositionen till den 

reformerade företagsbotslagstiftningen anges att man inte ser att företagsbotens 

formella karaktär av särskild rättsverkan av brott eller straff har någon 

betydelse för systemets effektivitet eller funktionssätt. En del av syftet med en 

straffbestämmelse är dock dess moralbildande effekt. Bara det faktum att 

åläggandet av företagsbot, som särskild rättsverkan av brott, inte finns med i 

Brå:s statistik signalerar enligt mig att man inte lägger någon större vikt vid 

påföljden eller de förfaranden som föranleder användandet av den. Det kan 

dock konstateras att även länder som tillämpar ett straffrättsligt ansvar för 

juridiska personer kan bli föremål för kritik från internationella organ. I de 

utvärderingar som görs av länders implementering av 

antikorruptionskorruptioner ligger fokus nämligen på den praktiska 

tillämpningen av och funktionen hos regelverken, snarare än på lagstiftningens 

utformning i sig. OECD uppmuntrar till en flexibel lagstiftning som är 
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anpassad till att kunna tillämpas på avancerade företagsstrukturer och 

beslutsprocesser. Norge får beröm för att ha uppnått en sådan ordning, medan 

Sverige kritiseras för att flera lagregler är stelbenta och tycks vara praktiskt 

svårtillämpade. Det faktum att både mutbrottslagstiftning och sanktionssystem 

för juridiska personer under de senaste åren setts över och reviderats, utan att 

svårigheterna med att hålla juridiska personer ansvariga för mutbrott i 

praktiken minskat, kanske bör tas som en indikation på att ett effektivt system 

är svåruppnått utan att införa straffansvar för juridiska personer. Oavsett hur 

ansvaret för juridiska personer utformas krävs enligt min mening att det är 

möjligt att påföra en juridisk person ekonomiska sanktioner långt över 

10 000 000 kronor. Att en muta eller den vinst som uppkommer till följd av en 

muta förverkas eller att en individ som begått mutbrottet i fråga drabbas av 

repressalier ändrar inte den uppfattningen.   
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