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Sammanfattning 

Korruption behandlas i Sverige huvudsakligen i mutbrottslagstiftningen (BrB 10:5 a och b). 

Lagstiftningen har fått kritik för att vara oförutsebar och svårtillgänglig, framför allt på grund 

av att den innehåller ett otillbörlighetsrekvisit. Denna uppsats utreder om kritiken är befogad 

genom att analysera huruvida det är möjligt att fastställa vilka faktorer som ligger till grund för 

bedömningen av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. Uppsatsen utreder också vilket 

skyddsintresse som ligger bakom regleringen och huruvida Institutet mot mutors 

Näringslivskod kan tillmätas någon betydelse för att fastställa straffansvar.  

Slutsatsen är att det är möjligt att utläsa vilka faktorer som ska beaktas vid 

otillbörlighetsbedömningen, nämligen: mottagarens ställning, förmånens värde och karaktär, 

huvudmannens samtycke, om förmånen är dold, tidpunkt för givande samt koppling till 

verksamhetsutövningen. Det är därvid möjligt att fastställa ett innehåll avseende rekvisitet 

otillbörlig. Faktorerna utgör inte nödvändigtvis en uttömmande lista inför framtiden, eftersom 

rekvisitets innebörd måste fortsätta att utvecklas i rättspraxis. Uppsatsen utforskar därför också 

om det finns andra faktorer som kan eller bör kunna spela roll för otillbörlighetsbedömningen 

och fråga om straffansvar. I detta avseende jämförs framför allt brottet av normalgraden med 

det grova mutbrottet och däri angivna omständigheter som särskilt ska beaktas. Slutsatsen är 

att var och en av dessa omständigheter ensamt bör medföra en presumtion för otillbörlighet. 

Avslutningsvis diskuteras det eventuella behovet av en reform för att tydliggöra på grundval 

av vad som otillbörlighetsbedömningen görs.  
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”Den straffrättsliga regleringen bör vara klar och genomtänkt – och, för att kunna fungera 

preventivt, vara i god överensstämmelse med en allmän rättsuppfattning.”1 

 

1 Inledning  

 Bakgrund 

Korruption är ett aktuellt och prioriterat samhällsproblem.2 Det finns dock ingen enhetlig 

definition av vad som utgör korruption.3 I snäv mening omfattas i Sverige primärt brottsbalkens 

bestämmelser om givande och tagande av muta (BrB 10:5 a och b, nedan kallade mutbrotten).4 

Framställningen kommer i det följande att behandla mutbrotten.  

Mutbrottsbestämmelserna var nyligen föremål för en stor utredning och efterföljande 

lagändring.5 Lagstiftningen uppfattas dock fortfarande som problematisk. Ett rekvisit i 

mutbrottsbestämmelserna är ”otillbörlig förmån”. Rekvisitet är kritiserat och anses göra 

reglerna otydliga och oförutsebara och därmed skapa en rättsosäkerhet för parterna.6 I det 

följande ska jag utreda om det är möjligt att närmare fastställa hur rekvisitet ska tolkas och 

tillämpas.  

  Mutbrotten är särskilt relevanta eftersom det pågår en rättsutveckling både i Sverige 

och internationellt som sannolikt kommer att sätta mutbrott högt upp på agendan, inte minst 

för kommersiella aktörer. Exempel på detta är att både Storbritannien och USA har 

ansvarsregler som skiljer sig från de svenska genom att, bland annat, ställa höga krav på ett 

proaktivt arbete från arbetsgivare.7  Kravet följer delvis av det arbete mot korruption som 

bedrivs internationellt inom exempelvis FN och Europarådet.8 

                                                
1 Leijonhufvud om korruptionsbekämpning i Korruption – ett svenskt problem, s. 961. 
2 Se exempelvis Sandgren, Att bekämpa korruption – ett rättsligt perspektiv, s. 283 f. 
3 För diskussion härom se t.ex. Transparency International Sverige, Motståndskraft, Oberoende, Integritet, s. 79.  
4 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 13. I samband med den senaste reformen av mutbrottslagstiftningen 
framfördes till och med förslag om att ändra rubriceringen till just korruptionsbrott, se exempelvis Lagrådets yttrande över 
Mutbrottsutredningen. 
5 Se Mutbrottsutredningen och prop. 2011/12:79. 
6 Prop. 2011/12:79 s. 16. 
7 Jämför både USA:s Foreign Corrupt Practices Act och Storbritanniens UK Bribery Act som ställer krav på företag och 
organisationer att agera förebyggande för att undvika straffrättsliga påföljder. Till följd av lagstiftningens långtgående 
jurisdiktion påverkas i praktiken redan många svenska företag som agerar internationellt. För mer om detta se exempelvis 
Karlsson, Nya regler om mutbrott och en ny näringsrättslig kod, s. 72. 
8 Se exempelvis FN:s Global Compact som innehåller tio principer och inkluderar korruptionsbekämpning samt Europarådet, 
Group of States against Corruption, som utfärdar såväl straffrättsliga som civilrättsliga konventioner mot korruption. 
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Justitiedepartementet har tillsatt en utredning med syfte att undersöka företagsbotens 

tillämplighet på korruptionsbrotten (d.v.s. i praktiken mutbrotten). Utredningen har i uppdrag 

att göra en översyn av företagsbotsregleringen i syfte ”att säkerställa att det straffrättsliga 

regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är 

anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden”.9 Om inte 

företagsbotens tillämpning bedöms tillräcklig lämnar formuleringen öppet för att, på sikt, 

undersöka andra alternativ avseende ansvarsreglerna för mutbrott. Eventuella förändringar i 

ansvarsreglerna förändrar inte det materiella innehållet i bestämmelserna. Det sätter dock ett 

ljus på reglerna och inte minst därmed förenliga brister.  

 

 Syfte och frågeställningar 

Mutbrottslagstiftningen i allmänhet och otillbörlighetsrekvisitet i synnerhet har varit föremål 

för omfattande kritik för att vara otydlig och oförutsebart. Syftet med denna uppsats är att 

utreda om det är möjligt att ur rättskällorna fastställa vad som ligger till grund för bedömningen 

av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. För att uppnå uppsatsens syfte kommer jag att 

utgå från följande frågeställningar:  

• Vilka faktorer ska beaktas vid bedömningen av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är 

uppfyllt?  

• Kan Näringslivskoden tillmätas någon betydelse för att fastställa straffansvar? Kan den 

anses ha ett värde som rättskälla? 

• Är det möjligt att beakta de faktorer som ska ligga till grund för bedömningen av 

huruvida brottet är grovt för att avgöra om otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt? 

Jag kommer därefter översiktligt att diskutera om det finns ett reformbehov för att förtydliga 

innebörden av otillbörlighetsrekvisitet.  

 

                                                
9 Dir. 2015:58, för citatet hänvisas särskilt till ”uppdraget”. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016. 
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 Metod och material 

Uppsatsens straffrättsliga karaktär ställer vissa särskilda krav på framställningen. Den 

straffrättsliga legalitetsprincipen uppställer t.ex. begränsningar avseende analogier och alltför 

extensiva (lag)tolkningar, varför förarbeten och rättspraxis är särskilt viktiga. Med beaktande 

av de begränsningar legalitetsprincipen medför är dock allmänna regler om tolkning och 

tillämpning i övrigt tillämpliga.10  

Uppsatsen utgår från själva lagtexten. Även motivuttalanden och rättspraxis måste 

dock beaktas vid bedömning av vad en straffbestämmelse omfattar.11 Jag beaktar även doktrin, 

vilket innebär att jag sammantaget utgår ifrån det material som traditionellt används för att 

fastställa, beskriva och systematisera gällande rätt.12 För förståelse av de nationella reglerna 

gör jag även några (mycket) översiktliga jämförelser med andra rättsordningar eller 

internationella konventioner. Detta ska inte misstolkas för en komparativ metod utan används 

enbart för att belysa vissa påståenden eller argument.  

I uppsatsen fäster jag vikt vid förarbeten för att göra en ändamålsenlig tolkning av 

syftet med, och skyddsintresset bakom, mutbrottsregleringen. Jag använder vidare förarbetena 

för att analysera vilka faktorer som bör vara relevanta vid otillbörlighetsbedömningen. 

Mutbrottsutredningen gjorde en i många avseenden ordentlig utredning. Lagstiftaren valde 

dock i vissa avseenden att frångå denna utredning varför jag läst den med försiktighet.13 Äldre 

förarbeten har beaktats i den del samma skyddsintressen och ändamål görs gällande.14  

Rättspraxis använder jag för att analysera vilka faktorer HD fäst avseende vid i 

otillbörlighetsbedömningen. Lagstiftningen omfattar en stor variation av olika situationer och 

det är svårt att dra generella slutsatser. Jag har därför inte närmare analyserat de individuella 

omständigheterna i vartdera avgörande, utan valt att fokusera på mer principiella uttalanden. 

Det kan här noteras att även rättspraxis från tiden före ändringen 2012 är fortsatt relevant och 

har beaktats.15  

                                                
10 Ågren, Billighetsskälen i 29:5, s. 26 f. 
11 Prop. 1993/94:130 s. 59. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
13 Se prop. 2011/12:79 som illustrerar att utredningens bedömning i flera delar “överensstämmer i huvuddrag med 
regeringens”. 
14 Att delar av reglerna är helt oförändrade och att praxis kan användas framgår av prop. 2011/12:79 s. 44. 
15 Se prop. 2011/12:79 s. 44. 
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Till ytterligare stöd för argumentationen använder jag doktrin. Jag har försökt att 

kritiskt och självständigt värdera all doktrin. I den kanske mest betydande monografin inom 

området, ”Mutbrott och korruptiv marknadsföring”, benar Cars ut vissa faktorer som grund för 

bedömning av otillbörligheten.16 Resultatet av min utredning blir, med facit i hand, snarlikt 

Cars framställning. Vissa skillnader finns dock. Cars monografi påminner enligt min mening 

om en lagkommentar eller läroboksframställan. I denna uppsats behandlar jag dock, utöver 

otillbörlighetsrekvisitet, Näringslivskodens status och frågan om det finns ytterligare faktorer 

som bör kunna ligga till grund för otillbörlighetsbedömningen. Jag diskuterar också eventuella 

reformbehov och lösningsförslag. För framställningen i sin helhet ser jag det som positivt att 

en grundlig analys av rättskällorna leder till liknande lösningar.  

Uppsatsen behandlar också vissa legalitetsaspekter. I denna del kan särskilt noteras att 

jag inte avsett utreda legalitetsaspekterna med någon fullständighet. Jag har beaktat ett axplock 

av de verk som behandlar legalitet. Flera av dessa verk har ett antal år på nacken, men citeras 

fortfarande frekvent. Avseende Danelius17 har jag använt en äldre upplaga (2012) eftersom den 

senaste upplagan (2015) varit svår att få tag på. Eftersom det endast i begränsad utsträckning 

kan finnas en rättsutveckling att beakta bedömer jag inte att detta är problematiskt för 

uppsatsens tillförlitlighet. 

Uppsatsen ämnar till stor del beskriva gällande rätt. Jag har dock periodvis mött 

problem med att ge substans åt rekvisitet, särskilt där det saknas rättspraxis eller tydliga 

förarbetsuttalanden. Det förekommer då att jag beaktat material som ligger utanför de 

traditionella rättskällorna, men som är relevant genom att det kan påverka de traditionella 

rättskällornas tillämpning.18 Det innebär att jag använder andra källor i den mån de logiskt 

passar in i rättssystemet. Det kan uttryckas som att jag först beaktar rättskällorna och sedan 

letar ytterligare värderingsmässigt stöd i andra källor, samt utifrån detta försöker dra (logiska) 

slutsatser.19 För denna uppsats vidkommande avser jag främst underrättspraxis, interna 

myndighetsföreskrifter och viss soft law. Vad avser tolkning av otillbörlighetsrekvisitet finns 

                                                
16 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, innehållsförteckningen s. 6. Faktorerna som anges där är huvudmannens 
samtycke, villkor, värde, mottagarens ställning, personliga relationer mellan parterna, öppenhet och tidpunkten. 
17 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. 
18 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
19 För ett liknande resonemang se Asp, EG:s sanktionsrätt - ett straffrättsligt perspektiv, s. 40 f.  
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det dessutom stöd i förarbeten för att även visst material utanför de traditionella rättskällorna 

kan och bör beaktas.20  

Det finns endast ett fåtal avgöranden från HD avseende mutbrottslagstiftningen. I 

förarbetena framgår att ”den praxis som bildats i anslutning till domstolarnas tillämpning” kan 

beaktas avseende otillbörlighetsbedömningen.21 Jag anser att lagstiftaren i denna del i vart fall 

öppnar för att viss underrättspraxis kan vara av värde. Det förekommer också att jag beaktat 

underrättspraxis. Rättsfallen fungerar dock inte som rättskälla utan som tolkningsunderlag för 

hur rättstillämparen tolkat rekvisitet. Domskälen fungerar då som argumentationsunderlag.  

Jag har också utrett frågan om Näringslivskoden kan tillmätas någon betydelse för att 

fastställa straffansvar. I förarbetena framgår att för bedömningen av otillbörlighetsrekvisitet är 

innehållet i eventuella föreskrifter av betydelse, liksom ”de uppförandekoder som kan finnas 

för olika aspekter av såväl offentlig som privat verksamhet. Ett exempel på instrument av det 

senare slaget är den kod för beslutspåverkan inom näringslivet som utredningen hade i uppgift 

att ta fram.”22 Trots att Näringslivskoden i strikt mening inte kan anses utgöra någon rättskälla 

har jag, i synnerhet givet förarbetsuttalandet, undersökt om den kan tillmätas någon form av 

rättskällevärde avseende just mutbrotten. Jag har i denna del analyserat dess rättskällevärde 

mot bakgrund av legalitetsprincipen samt teoribildning kring soft law och självreglering. 

Slutligen utreder jag i uppsatsen om det är möjligt att beakta de omständigheter som 

anges för grovt mutbrott för att avgöra om otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. För grovt 

mutbrott anger lagtexten vissa omständigheter som särskilt ska beaktas.23 Uppsatsen utreder 

om dessa omständigheter kan verka som vägledning för den helhetsbedömning som ska göras 

vid bedömning av otillbörlighetsrekvisitet vid brottet av normalgraden. I denna utredning utgår 

jag från en jämförelse av lagtexten inom mutbrott av olika grader. Jag jämför också relationen 

mellan andra brottstyper av olika grader för att avgöra om det är möjligt att dra några slutsatser. 

För att närmare analysera de omständigheter som ligger till grund för bedömningen av huruvida 

brottet är grovt använder jag framför allt förarbeten. Utifrån doktrin, lagstiftningens 

skyddssyfte och allmänna straffrättsliga principer drar jag sedan vissa slutsatser.  

                                                
20 Härom se t.ex. prop. 2011/12:79, s. 21. 
21 Se prop. 2011/12:79, s.44. 
22 Se prop. 2011/12:79, s. 21. 
23 Jämför grovt brott i BrB 10:5 c med brott av normalgraden i 10:5 a och b. 
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 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det är möjligt att fastställa vad som ligger till grund för 

otillbörlighetsbedömningen. Framställningen är därvid avgränsad redan i sitt syfte från att 

exempelvis behandla övriga rekvisit i mutbrottslagstiftningen. Jag kommer dock kort att nämna 

dessa för att ge en helhetsförståelse. Vidare avser jag belysa vissa aspekter och problem med 

den nuvarande utformningen och kommer därför kort att behandla vissa delar av den 

straffrättsliga legalitetsprincipen. Jag har i denna del ingen ambition att presentera 

legalitetsprincipen med fullständighet utan enbart kort förklara vad den innebär och ge några 

olika perspektiv. Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar, med utgångspunkt i 

ett rekvisit i svensk rätt, är uppsatsen i huvudsak begränsad till nationell lagstiftning. 

Framställningen kommer i stort sett inte att behandla rekvisiten för personligt 

ansvar.24 Det kan här noteras att för uppsåt i förhållande till rekvisitet otillbörlig är det 

tillräckligt att konstatera att det föreligger uppsåt till de faktiska omständigheter som gör att 

gärningen är att bedöma som otillbörlig. Gärningspersonens egen uppfattning om vad som är 

otillbörligt spelar ingen roll.25 Slutligen kommer jag i princip inte behandla några åtals-, bevis- 

jurisdiktion- eller påföljdsfrågor som görs gällande. Dessa är naturligtvis både intressanta och 

relevanta frågor och det finns all anledning att i andra sammanhang lyfta dem närmare. 

 

 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem övergripande kapitel utöver detta introducerande kapitel. I det 

andra kapitlet redogör jag kort för den kritik som riktats mot mutbrottsbestämmelserna med 

anledning av just otillbörlighetsrekvisitet och vissa legalitetsaspekter som är förknippade med 

rekvisitet. Detta är för att sätta frågeställningarna i ett sammanhang. I uppsatsens tredje kapitel 

går jag kort igenom övriga rekvisit och skyddsintresset bakom mutbrottslagstiftningen, samt 

analyserar om Näringslivskoden kan tillmätas någon betydelse för att fastställa straffansvar och 

om den kan anses ha ett värde som rättskälla. Dessa delkapitel är nödvändiga för att kunna gå 

vidare till det fjärde kapitlet i vilket jag försöker fastställa vilka faktorer som faktiskt ska 

                                                
24 Det vill säga fråga om uppsåt eller, om särskilt föreskrivet, oaktsamhet, se BrB 1:2. 
25 Lagkommentaren till BrB 10:5 a under ”subjektiv täckning”.  
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beaktas vid otillbörlighetsbedömningen. I detta kapitel fokuserar jag på gällande rätt, d.v.s. 

vilka faktorer ska beaktas, men utreder också om det finns några andra faktorer som kan eller 

bör kunna spela roll för otillbörlighetsbedömningen. Jag gör här en jämförelse med de 

omständigheter som ligger till grund för bedömningen av huruvida brottet är grovt. I det femte 

kapitlet analyserar jag ett eventuellt behov av att förtydliga innebörden av rekvisitet otillbörlig 

och utreder vilka möjligheter som i sådana fall står till buds. Uppsatsen avslutas med ett kapitel 

av sammanfattande slutsatser. 

 

 Definitioner 

Transaktion. Med transaktion avser jag i det följande alla omständigheter kring ett givande 

eller tagande av otillbörlig förmån enligt BrB 10:5 a eller b. 
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2 Kritik mot lagstiftningen 

 Problem med otillbörlighetsrekvisitet 

Mutbrotten har under en lång tid ansetts otydliga och oförutsebara, främst på grund av 

otillbörlighetsrekvisitet.26 Kritikerna menar att otillbörlighetsrekvisitet ger otillräcklig 

vägledning för gränsdragningen mellan vad som är ”mutor respektive godtagbara kontakt- och 

relationsbefrämjande förmåner”.27 Det är helt enkelt svårt att utläsa hur bedömningen av 

otillbörlighetsrekvisitet görs, vilket skapar en rättsosäkerhet. 

Problemen med otillbörlighetsrekvisitet går långt tillbaka i tiden. Bakgrunden till den 

senaste lagändringen, 2012, var bred kritik avseende såväl semantiska (t.ex. ordet bestickning) 

och materiella (regleringens innehåll, kritik mot t.ex. otillbörlighetsrekvisitet) som 

systematiska (var i brottsbalken bestämmelserna finns) aspekter på mutbrottsregleringen.28  I 

kommittédirektivet efterlystes ett klargörande av vilka skyddsintressen lagstiftningen ämnade 

att tillgodose.29 Där fanns också det uttalade syftet att modernisera brottet och göra 

bestämmelsen mer lättillgänglig, bland annat genom tydliga kriterier för straffansvar.30 I flera 

remissvar fanns i all väsentlighet samma kritik som den som föranlett lagändringen.31 Lagrådet 

ansåg dessutom att förslaget var problematiskt ur legalitetshänseende.32 Ekobrottsmyndigheten 

efterlyste ett tydligare innehåll avseende otillbörlighetsrekvisitet.33  

Det förekommer att precis samma omständigheter som en instans anfört som skäl för 

otillbörlighet anförts som skäl för tillbörlighet av en annan instans.34 Det förekommer också att 

ett handlande ansetts omfattas av mutbrottslagstiftningen, men där liknande fall inte föranlett 

ansvar.35 Detta stärker bilden av att lagstiftningen är oklar och därmed problematisk. Ett av 

straffrättens primära syften är att påverka rättssubjekt i en av lagstiftaren önskvärd riktning.36 

                                                
26 Se prop. 2011/12:79 s. 16, men även exempelvis Ekobrottsmyndighetens yttrande över Mutbrottsutredningen. 
27 Se prop. 2011/12:79 s. 21. 
28 Se prop. 2011/12:79 s. 16.  
29 Se dir. 2009:15, under ”en översyn av mutbrottslagstiftningen - det samordnade mutansvaret för privat och offentlig 
sektor” och ”mutbrottslagstiftningen har kritiserats”. 
30 Prop. 2011/12:79 s. 11 samt Mutbrottsutredningen s. 13. 
31 Se prop. 2011/12:79 s. 25. 
32 Lagrådets yttrande över Mutbrottsutredningen.  
33 Ekobrottsmyndighetens yttrande över Mutbrottsutredningen. 
34 Wennberg, Advokaters ansvar för mutbrott, s. 692 samt NJA 2009 s. 751, NJA 2008 s. 705, NJA 1981 s. 477 samt NJA 
1993 s. 539. 
35 Se prop. 2011/12:79 s. 17.  
36 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer, s. 111. 
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En reglering kan inte påverka i sådan önskvärd riktning om den är oförutsägbar. En oklar 

utformning inverkar därför negativt i vart fall på regleringens allmänpreventiva verkan.  

I svensk rätt kan endast fysiska personer dömas till straff. Företagsboten och 

förverkande, som utgör särskilda rättsverkningar av brott, kan åläggas även juridiska personer. 

Ansvar för mutbrott kan dock, utöver straffrättsliga sanktioner, leda till allvarliga civilrättsliga 

konsekvenser så som skadestånd, ogiltighet och förbud mot att delta i offentliga upphandlingar. 

Detta gäller även för juridiska personer och det är därför angeläget att arbeta förebyggande mot 

mutor. Det gäller dels genom ett proaktivt arbete med interna föreskrifter och 

uppföljningsarbete, dels som en del av exempelvis due diligence-arbetet vid bolagsförvärv. För 

att kunna arbeta proaktivt måste parterna veta vad som omfattas av regleringen.  

 

 Grundläggande straffrättsliga krav på straffbudets utformande 

2.2.1 Allmänt om legalitetsprincipen 

Jag avser i detta avsnitt inte belysa legalitetsprincipen med någon fullständighet, utan kort 

diskutera vissa aspekter som jag bedömer vara särskilt intressanta i en diskussion om 

otillbörlighetsrekvisitet. Eftersom kritiken mot otillbörlighetsprincipen främst bottnar i en 

fråga om oklarhet och oförutsebarhet är det särskilt principerna om förutsebarhet och 

obestämdhet som jag avser beskriva. Något kort kan dock inledningsvis sägas om den 

straffrättsliga legalitetsprincipen i allmänhet. Straffrätten utgör offentlig maktutövning när den 

är som mest ingripande, vilket i en demokrati förutsätter vissa begränsningar av 

maktutövningen.37 Den enskildes rättssäkerhet är central.38 Legalitetsprincipen kan åtminstone 

delvis härledas ur konformitetsprincipen som innebär att straff eller annan påföljd endast bör 

drabba den som kunnat (d.v.s. haft såväl förmåga som tillfälle att) rätta sig efter lagen.39  

Legalitetsprincipen delas vanligtvis in i följande fyra delar: krav på lagstöd, förbud 

mot analogisk tillämpning, förbud mot retroaktiv tillämpning samt obestämdhetsförbudet.40 De 

fyra delarna kan också betraktas som särskilda rättssäkerhetsaspekter av legalitetsprincipen.41 

                                                
37 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 46. 
38 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 86. 
39 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 48. 
40 Härom se t.ex. Jareborg, Straffrättsideologiska fragment s. 93 f., Asp, EU & straffrätten, s. 267 f samt 
Lexinokommentaren till BrB 1:1 under "Om legalitetsprincipen" (avsnitt 2.1). 
41 Härom se särskilt Jareborg, Straffrättsideologiska fragment s. 93. 
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Syftet med legalitetsprincipen är att möjliggöra kontroll över maktutövningen samt göra det 

möjligt för en enskild att förutse huruvida straff kan följa på ett visst handlande; 

legalitetsprincipen är därför nära förknippad även med ett slags förutsebarhetsperspektiv.42 Hur 

förhåller sig just otillbörlighetsrekvisitet till förutsebarhet och förbudet mot obestämdhet?  

 

2.2.2 Särskilt om obestämdhetsförbudet  

Obestämdhetsförbudet innebär i korthet att straffansvar inte får grunda sig på regler som är 

alltför obestämda.43 Förbudet innefattar alltså ett visst krav på precision.44 Samtidigt är en viss 

obestämdhet ”uppenbart” tillåten,45 den är ofta inbyggd i själva brottsbeskrivningen, bland 

annat eftersom vi använder ord för att ange gränsen för straffbarhet och de flesta orden saknar 

en legaldefinition.46 Dessutom måste reglerna vara generellt tillämpliga vilket förutsätter viss 

obestämdhet.47 Vissa rekvisit kräver dessutom utpräglat normativa bedömningar till sin 

karaktär, så kallade värderande rekvisit.48 Det som utmärker värderande rekvisit är att de är 

betydligt mer obestämda än vanliga rekvisit. Otillbörlig är ett typexempel på sådant värderande 

eller obestämt rekvisit.49 Några andra exempel är beaktansvärd, avsevärd, skälig, bort förutse, 

giltig ursäkt, skada och ringa.50 För att bedöma ett värderande rekvisit måste man först inordna 

vissa fakta under rekvisitet och först därefter försöka dra en slutsats av huruvida rekvisitet är 

uppfyllt.51 Problemet är inte den normativa eller värderande bedömningen i sig (vilket en 

rättstillämpare i viss utsträckning alltid måste göra) utan att lagstiftaren lämnat öppet, obestämt, 

vilka skäl domaren över huvud taget ska beakta.52  

Om rekvisitet är för obestämt kan det leda till problem med legalitetsprincipens 

obestämdhetsförbud. Utrymmet för detta är dock begränsat.53 Obestämdhetsförbudet riktar sig 

                                                
42 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 46 samt Asp, EU & straffrätten, s. 267. 
43 Asp, En principfråga, s. 56. 
44 Asp, EU & straffrätten, s. 270. 
45 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 47, se även Lexinokommentaren till BrB 1:1 under "Om 
legalitetsprincipen" (avsnitt 2.1). 
46 Asp, EU & straffrätten, s. 270. 
47 Asp, EU & straffrätten, s 273. 
48 Heuman argumenterar för att alla rättsfrågor i praktiken kräver normativa bedömningar. Härom se Heuman, 
Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, SvJT 2014 s. 367. 
49 Se Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 349, Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 342, 
Jareborg, Begrepp och brottsbeskrivning,  s. 265, Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten s. 138. 
50 Härom se t.ex. Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 349. 
51 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 350 f. 
52 Se Jareborg, Begrepp och brottsbeskrivning, s. 223. 
53 Almkvist, Uppsåtstäckning av rekvisitet otillbörlig: särskilt avseende otillbörlig marknadspåverkan, s. 12 ff. 
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framför allt till lagstiftaren och har dessutom karaktären av en förhållningsregel snarare än ett 

krav.54 I praktiken är det svårt att tänka sig brottskonstruktioner helt utan värderande inslag. 

Det är sannolikt inte heller önskvärt. Frågan blir då hur obestämt ett straffbud kan vara innan 

det strider mot legalitetsprincipen? I detta avseende finns det inga givna svar. En faktor som 

sannolikt inverkar på svaret är huruvida det funnits möjligheter att formulera bestämmelsen 

mer precist.55 Med vilken styrka legalitetsprincipens obestämdhetsförbud görs gällande kan 

alltså variera beroende av om/hur nödvändig en obestämd strafföreskrift är i relation till andra 

legitima hänsynstaganden.56  

Enligt min mening måste det i fråga om obestämbarheten finnas ett relativt stort 

utrymme att tillämpa värderande rekvisit. Utrymmet för detta bör dock vara mindre om det inte 

är nödvändigt. Det blir därför relevant att utforska om det är möjligt att utforma reglerna 

tydligare, vilket jag har anledning att återkomma till.  

 

2.2.3 Särskilt om förutsebarhet  

Frågan om förutsebarhet är starkt förknippad med den om legalitet. Legalitetsprincipen ställer 

krav på att strafflagstiftningen ska utformas så att en medborgare ”med ledning av den vid varje 

tidpunkt gällande lagstiftningen” kan förutse eventuella straffrättsliga konsekvenser av sitt 

handlande.57 I detta ligger föreskriftskravet, förbud mot retroaktivitet, förbud mot analogisk 

eller allt för extensiv tolkning av en straffbestämmelse samt krav på tydliga 

straffbestämmelser.58 Ytterst sätter ordalydelsen gränsen mellan straffbart och straffritt.59 Det 

är förbjudet att tillämpa en bestämmelse utanför dess betydelseområde.60 Om en lösning inte 

kan pressas in ens i en vid definition av ordalydelsen utan ”uppenbart våldförande på språket” 

så faller den utanför.61 Problemet med otillbörlighetsrekvisitet är dock inte främst 

bedömningen av vad som rent språkligt kan omfattas, utan vad rättstillämparen anser omfattas 

av bestämmelsen. En av legalitetsprincipens grundläggande funktioner är att säkerställa att det 

                                                
54 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 94 och Asp, EU & straffrätten, s. 271. Övriga delar av legalitetsprincipen 
riktar sig också till rättstillämparen och har mer karaktär av ett krav. 
55 Asp, EU & straffrätten, s. 270. 
56 Asp, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 28. 
57 Agge, Straffrättens allmänna del, första häftet, s. 44.  
58 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 339 f. 
59 Agge, Straffrättens allmänna del, första häftet, s. 44. 
60 Asp, EU & straffrätten, s. 269. 
61 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 407. 
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i rimlig omfattning är möjligt att förutse om en viss gärning är straffbar.62 Att det inte är möjligt 

att fastställa på grundval av vad otillbörlighetsbedömningen görs riskerar därför att stå i strid 

med grundläggande krav på förutsebarhet.  

Förutsebarheten måste emellertid inte innebära att gemene man kan förutse utfallet av 

varje konkret handling. Tvärtom vore det i praktiken ett ouppnåeligt ideal. Kravet på 

förutsebarhet innebär därför ofta att gemene man, genom att rådfråga en juridiskt kunnig 

person, närmare kan få reda på tolkningen av ett visst straffbud.63 I detta ingår också att den 

juridiskt kunniga personen kan beakta andra rättskällor än bara lagtext.64 Den enskilda kan 

således genom hjälp uppnå en förutsebarhet. På ett samhällsplan möjliggör denna också 

kontroll för faktorer som godtycke och kompetensöverskridande.65 Det innebär att om en 

juridiskt kunnig person kan hitta svar i rättskällorna så kan regleringen anses uppfylla krav på 

förutsebarhet.  

 

 Tydliga kriterier för straffansvar 

Syftet med den senaste Mutbrottsutredningen var bland annat att ”åstadkomma en […] 

modernare samt mer ändamålsenlig och lättillgänglig reglering med tydliga kriterier för 

straffansvar”.66 Det är min avsikt att utreda om det på ett tillfredställande sätt är möjligt att 

utläsa tydliga kriterier för straffansvar avseende givande och tagande av muta. Vad innebär 

egentligen tydliga kriterier för straffansvar? Ytterst måste det vara rekvisiten i varje 

brottsbestämmelse som utgör kriterierna för straffansvar, här alltså otillbörlighetsrekvisitet i 

sig. För att kriteriet ska vara tydligt måste det vara möjligt att utläsa hur bedömningen görs av 

huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. Tydliga kriterier för straffansvar innebär alltså 

enligt min mening frågan om det är möjligt att utläsa på grundval av vilka faktorer som 

otillbörlighetsrekvisitet anses uppfyllt och straffansvar därför kan aktualiseras. Det är om detta 

uppsatsen fortsättningsvis ska behandla. 

 

                                                
62 Asp, En principfråga, s. 56. 
63 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 343. 
64 Se t.ex. Ågren, Billighetsskälen i 29:5, s. 90. Särskilt om det finns klar och entydig rättspraxis måste denna beaktas inom 
ramen för förutsebarhet, se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 341. 
65 Asp, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 26.  
66 Framgår av dir. 2009:15 under ”uppdraget”. 
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3 Utgångspunkter för analysen av vilka faktorer som ska beaktas vid 
otillbörlighetsbedömningen 

 Otillbörlighetsrekvisitet i sin kontext: övriga rekvisit i BrB 10:5 a och b 

Uppsatsen utreder i huvudsak om det är möjligt att ur rättskällorna fastställa vad som ligger till 

grund för otillbörlighetsbedömningen. För att möjliggöra en helhetsförståelse presenteras här 

övriga rekvisit. BrB 10:5 a lyder som följer: 

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en 
otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till 
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling 
som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans 
eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.  

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning 
som avses där eller efter det att den upphört.  

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte 
om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301). 

I BrB 10:5 b framgår följande: 

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande 
av muta till böter eller fängelse i högst två år.  

För brottsbeskrivningsenlig gärning67 i både BrB 10:5 a och b måste följande vara uppfyllt 

(egen indelning av rekvisiten i 1–4): (1) en arbets- eller uppdragstagare som (2a) tar emot, 

godtar ett löfte om eller begär (10:5 a BrB) eller (2b) lämnar, utlovar eller erbjuder (10:5 b 

BrB) en (3) otillbörlig förmån (4) för utövningen av anställningen eller uppdraget. Därmed är 

det endast rekvisitet (2) som skiljer sig beroende på om det är givande eller tagande av muta. 

Att brottet är uppdelat på två olika paragrafer tydliggör att ett ensidigt handlande räcker för 

straffbar gärning. Ett givande utan mottagande eller en begäran utan ett givande är tillräckligt 

för straffansvar. En fullföljd muttransaktion innefattar vanligtvis både ett givande och ett 

tagande. Bedömningen i övrigt görs på samma sätt oavsett om det är ensidigt eller 

flerpartsförhållande.68  

                                                
67 Mer om detta se Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 349 samt BrB 1:1 
“ett brott är något för vilket straff är föreskrivet i brottsbalken eller annan författning”.  
68 BrB 10:5 b utgör i stort sett en “spegelbild” varför ofta endast kommer hänvisas till BrB 10:5 a. Se härom prop. 
2011/12:79 s. 46.  
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Rekvisiten (1) och (4) ställer krav både på att förhållandet är mellan vissa utpekade 

personer och att det uteslutande eller dominerande sambandet mellan dem ska vara ett 

tjänstesamband. Att det ska ske mellan vissa utpekade personer innebär exempelvis att det inte 

är möjligt att muta sina anställda. I princip kan en anställd inte heller mutas av sin arbetsgivare. 

Detta gäller i vart fall inom den privata sektorn. Inom offentlig sektor kan det vara svårt att 

avgöra vem som är arbets- eller uppdragsgivare.69 Ytterst kan man anse att arbetsgivaren i 

offentlig sektor är ”det allmänna”. I sådana fall kan förstås den anställda mutas av sin 

arbetsgivare i offentlig sektor. I snävare bemärkelse kan man dock se arbetsgivaren i offentlig 

sektor som en chef eller överordnad inom samma offentliga institution och i sådana fall bör 

det, liksom för privat sektor, inte vara möjligt för en anställd att mutas av sin arbetsgivare.  

Tjänstesambandet innebär att förmånen måste kunna kopplas till mottagarens 

verksamhet och inte primärt utgöra exempelvis ett vänförhållande.70 Ansvar kan vara uteslutet 

även om det finns ett tjänstesamband om det också finns ett annat samband, exempelvis att 

parterna är vänner även utanför arbetet.71 Kravet på kopplingen till mottagarens verksamhet är 

förhållandevis lågt ställt då HD har uttalat att det ofta är uppfyllt redan då givaren och 

mottagaren ”har, har haft eller kan antas få kontakt med varandra i tjänsten” eller ”så snart 

mottagaren har någon möjlighet till påverkan eller inflytande i något avseende som berör 

givaren”.72  

Otillbörlighetsrekvistet (3) är det som kommer att utredas närmare i det följande. Den 

semantiska utformningen leder lätt till uppfattningen att det endast är förmånen som ska 

bedömas som o/tillbörlig. Otillbörlighetsbedömningen måste emellertid utgå från 

transaktionen som helhet73 eller ”med beaktande av samtliga omständigheter som omger 

gärningen”74. Att lagtexten knyter otillbörligheten till förmånen innebär alltså inte att 

bedömningen är så begränsad.75  

 

                                                
69 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 352. 
70 Lexinokommentaren till BrB 10:5 a under "anställning eller uppdrag” (avsnitt 2.5.1). Se även NJA 2009 s. 751, där det 
uteslutande förhållandet var ett vänskapsförhållande.  
71 NJA 2008 s. 705 och NJA 2009 s. 751. 
72 NJA 2008 s. 705. 
73 Brottsbalkskommentaren till BrB 10:5 a under ”otillbörlig förmån”.  
74 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
75 Prop. 2011/12:79 s. 27. 
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 Skyddsintresset bakom mutbrottslagstiftningen 

3.2.1 Inledning  

Skyddsintresset är det abstrakta intresse som lagstiftaren avser skydda genom straffhotet.76 

Skyddsintresset, eller syftet med straffbudet, spelar roll för otillbörlighetsbedömningen.77 Det 

kan exempelvis utgöra tolkningsunderlag vid en ändamålsenlig tolkning av hela bestämmelsen 

eller enskilda rekvisit.78 Inom straffrätten är det ytterst ordalydelsen som sätter gränsen för 

tolkningsutrymmet. Vid värderande rekvisit, som otillbörligt, är dock ordalydelsen sällan 

tillräcklig för att specificera straffbudet. För att närmare specificera rekvisitets innehåll kan då 

t.ex. en ändamålsenlig tolkning användas, dock aldrig så att det står i strid med ordalydelsen. 

För att närmare precisera på grundval av vad som bedömningen av otillbörlighetsrekvisitet görs 

kommer jag att analysera rättskällorna och i detta beakta vilket skyddsintresse reglerna avser 

skydda. Det kan noteras att ett av Mutbrottsutredningens uppdrag var att tydliggöra vilka 

intressen straffbudet primärt avser att skydda. I direktiven framhölls att skyddsintressena kunde 

variera mellan offentlig och privat sektor och att en särskiljning därför kunde vara motiverad.79  

 

3.2.2 Mutbrottslagstiftningens skyddsintresse 

Mutbrottsbestämmelsen gör enligt sin ordalydelse ingen skillnad mellan offentlig och privat 

sektor. Vad som kommer att omfattas av bestämmelsen varierar emellertid till följd av att 

otillbörlighetsrekvisitet tillämpas olika beroende på vilken sektor mottagaren befinner sig i. 

Detta följer av att det till viss del är olika skyddsintressen som görs gällande. Enligt den senaste 

propositionen är det yttersta skyddsintresset bakom mutbrottslagstiftningen, i såväl offentlig 

som privat sektor, korruptionens ”skadliga inverkan på samhällslivet i dess helhet”.80 Att detta 

formulerades som ett ”yttersta” skyddsintresse lämnar öppet för att även andra skyddsintressen 

kan göras gällande. Stöd för andra uppfattningar finns också i rättskällor och utvecklas nedan. 

                                                
76 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar s. 50. Det kan noteras att vad som avses skyddas på brottsbeskrivningsnivå och 
intressenivå kan skilja sig åt. För mutbrotten är skyddsintresset på intressenivå betydligt bredare än på 
brottsbeskrivningsnivå. På brottsbeskrivningsnivå är det, för givande av muta, primärt givarens huvudman samt mottagaren 
som skyddas. På intressenivå däremot kan det finnas ett skyddsintresse om det allmänna förtroendet för rättsstaten, att 
beslutsfattande går rätt till osv. Det är skyddsintresset på intressenivå som jag ska utreda nedan. Se Lernestedt, 
Kriminalisering, problem och principer, s. 130. 
77 Justitieutskottet betänkande 1976/77:17 s. 10, RH 2012:6, RH 1995:99, för samma argumentation, se även Riksåklagarens 
argument i NJA 1981 s. 1174. 
78 Se exempelvis NJA 2008 s. 705 och 2008 s. 812. 
79 Dir. 2009:15 under “mutbrottslagstiftningen har kritiserats”. 
80 Prop. 2011/12:79 s. 19. 
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3.2.3 Ytterligare om skyddsintresset i offentlig sektor  

I offentlig sektor betonas särskilt det starka skyddsintresse som är förenat med 

myndighetsutövande verksamhet.81 Enligt rättspraxis dominerar här allmänhetens krav på 

opartisk och korrekt myndighetsutövning och användning av resurser. Detta innefattar ett 

skyddsintresse för förtroendet för systemet, vilket innebär att risken att en viss handling kan 

uppfattas som opartisk i sig är problematisk. Lagstiftningen syftar till att förhindra att sådana 

misstankar över huvud taget uppkommer.82 Det innebär att det måste ställas höga krav på vad 

som är tillbörligt i offentlig sektor.83 Avsikten är att ge ett långtgående skydd för det som i 

rättspraxis kallats för tjänstens integritet.84 Det gäller i synnerhet särskilt känsliga uppdrag så 

som myndighetsutövning eller offentlig upphandling.85 

 

3.2.4 Ytterligare om skyddsintresset i privat sektor  

För privat sektor saknas tydliga uttalanden om skyddsintresset i rättspraxis. I äldre förarbeten 

framkommer uttalanden om att ”myndighetsutövningens särställning inte ska överdrivas” och 

att det finns andra samhällsfunktioner, även inom privat sektor, som är av lika stor 

samhällsvikt.86 I doktrin framhålls att de dominerande intressena är lojalitetsplikten samt ett 

konkurrenskraftigt och väl fungerande näringsliv.87 Det gäller därmed också att eliminera 

risken för exempelvis illojal konkurrens. Mutor som påverkar konkurrensen kan vara t.ex. där 

en gåva lämnas i samband med inköp eller försäljning av varor och tjänster. Ett exempel är att 

under en privat upphandling erbjuda ersättning till en anställd på det upphandlande företaget. 

Avseende lojalitetsplikten överlappar detta skyddsintresse i stor utsträckning annan 

lagstiftning, som t.ex. bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Även i privat sektor finns dock 

krav på opartisk och pliktenlig tjänsteutövning.88 Dessutom förvaltar många kommersiella 

aktörer idag ett allmänt förtroende, det gäller exempelvis bank- och försäkringsverksamhet.89 

                                                
81 Föredragande i prop. 1975/76:176 s. 31 och prop. 2011/12:79 s. 20. 
82 Korruptionsbrotten är s.k. farebrott, se NJA 2008 s. 705. 
83 Se exempelvis NJA 1981 s. 1174 och NJA 1985 s. 477. 
84 NJA 1985 s. 477 och NJA 2008 s. 812. 
85 NJA 2008 s. 705. 
86 Föredragande i prop. 1975/76:176 s. 31. 
87 Brottsbalkskommentaren till BrB 10:5 under "för utövning eller uppdraget". 
88 Prop. 2011/12:79 s. 20. 
89 Härom se t.ex. Näringslivskoden sektion B6b.  
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Det måste rimligtvis ställas högre krav på otillbörlighetsbedömningen om mottagaren befinner 

sig i en privat verksamhet som förvaltar ett allmänt förtroende jämfört med om mottagaren 

befinner sig i en privat verksamhet som inte gör det. När en privat verksamhet förvaltar ett 

allmänt förtroende närmar sig skyddsintresset det för offentlig sektor.  

 

3.2.5 Andra uppfattningar om vad som (bör) utgör(a) det yttersta skyddsintresset 

Att mutbrottslagstiftningens skyddsintresse över huvud taget kunde formuleras gemensamt för 

offentlig och privat sektor var inte självklart. I det följande presenterar jag några alternativa 

uppfattningar om vad som bör utgöra det yttersta skyddsintresset. Dessa uppfattningar kan inte 

anses ge uttryck för gällande rätt efter att det i propositionen tydliggjordes vad som ska anses 

utgöra det yttersta intresset. Uppfattningarna kan dock återspegla vilka andra skyddsintressen 

som också görs gällande avseende mutbrottslagstiftningen.  

Mutbrottsutredningen framhöll att det primära intresset för mutbrottsregleringen i 

privat sektor är lojalitetsplikten och arbetsgivares behov av skydd gentemot illojala 

arbetstagare.90 Lagstiftaren valde dock att formulera det primära intresset annorlunda och 

gemensamt för offentlig och privat sektor som korruptionens ”skadliga inverkan på 

samhällslivet i dess helhet”.91 I Cars framställning Mutbrott och korruptiv marknadsföring 

framgår att huvudsyftet med mutbrottsbestämmelserna är att skydda förtroendeförhållandet 

mellan huvudman och arbetstagare.92 Detta kan, i motsats till beskrivningen i propositionen, 

uppfattas som att lojalitetsplikten är det överordnade intresset bakom lagstiftningen. Cars 

definierar dock huvudmannen ytterst som ”det allmänna” i offentlig sektor. Det innebär att en 

extensiv tolkning av Cars definition i praktiken inte behöver stå i motsatsförhållande till 

beskrivningen i propositionen. Enligt Wennström bör regleringen i privat och offentlig sektor 

regleras separat eftersom de vilar på helt olika skyddsintressen. Hon menar att syftet i offentlig 

sektor är att ”förebygga fara för oriktig ämbets- eller tjänsteutövning samt att skydda tjänstens 

integritet och allmänhetens tillit till de offentliga organen” medan det i den privata sektorn 

                                                
90 Mutbrottsutredningen s. 148. 
91 Prop. 2011/12:79 s. 19. 
92 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 124. 
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handlar om att skydda ” intresset av en öppen och sund konkurrens” och ”huvudmannens 

intresse av lojal pliktutövning”.93  

 

3.2.6 Sammanfattande reflektioner kring skyddsintresset 

Sammantaget finns det inte bara en syn på vilket som är det yttersta skyddsintresset för 

lagstiftningen. För att kunna göra en ändamålsenlig tolkning av bestämmelsen, så som angett 

ovan, är det nödvändigt att ha ett tydligt definierat skyddsintresse och det är därför bra att ett 

sådant formulerades i propositionen.94 Det kan emellertid ifrågasättas om inte detta 

skyddsintresse är allt för vagt hållet och svårt att tillämpa som vägledning. Fortsättningsvis 

kommer jag utgå från att det yttersta skyddsintresset bakom mutbrottsreglerna är korruptionens 

skadliga inverkan på samhällslivet i dess helhet. Jag kommer dock även att  beakta de andra 

skyddsintressena som angetts ovan. Det är relevant för den fortsatta framställningen att läsaren 

därvid beaktar att även andra skyddsintressen kan aktualiseras.  

 

 Institutet mot mutors Näringslivskod 

3.3.1 Vad är Näringslivskoden och Etiknämndens avgöranden? 

Vad som är otillbörligt, oavsett sektor, framgår inte direkt av lagstiftningen. Lagstiftningen ger 

inte heller någon närmare vägledning för vilka faktorer som ska läggas till grund för 

bedömningen.95 Detta är gemensamt för andra rättsordningar som har motsvarande 

bestämmelser.96 Flera länder, däribland USA och Storbritannien, har helt eller delvis delegerat 

makt till andra organ som utfärdar ”uppförandekoder”. I USA är det ”US Department of Justice 

och US Securities & Exchange Commission” som utfärdar dessa och i Storbritannien ”the UK 

Ministry of Justice”. De utfärdas alltså av offentliga organ.97 Ett av uppdragen för 

Mutbrottsutredningen var att tillsammans med berörda intressenter ta fram förslag till en kod 

för beslutspåverkan inom näringslivet.98 Mutbrottsutredningen föreslog i detta avseende 

                                                
93 Wennström, Varför är korruptionsbrotten så svårtillämpade? s. 486. 
94 Prop. 2011/12:79 s. 19. 
95 Se BrB 10:5 a och 10:5 b.  
96 Jämför t.ex. “improper advantage” i the Foreign Corrupt Practices Act 15 U.S.C. § 78dd-1 [Section 30A of the Securities 
Exchange Act of 1934] och “financial or other advantage” för “improperly performing” i UK Bribery Act sections 1-5. 
97 Karlsson, Nya regler om mutbrott och förmåner i näringslivet, s. 22. 
98 Dir. 2009:15 under “uppdraget”. 
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Näringslivskoden, vilken förvaltas av Institutet mot mutor.99 Institutet mot mutors uppgift är 

att verka för ”god sed” för beslutspåverkan inom näringslivet, liksom samhället i övrigt, och 

att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan 

påverkan.100 Institutet mot mutor är ”knutet till näringslivet och har under en lång tid ägnat sig 

åt frågor med anknytning till mutor” och ansågs därför lämplig att förvalta koden.101 

Näringslivskoden påminner i allt väsentligt om uppförandekoderna som finns i USA 

och Storbritannien.102 För att ytterligare uttolka innehållet i Näringslivskoden inrättade 

Institutet mot mutor år 2013 en Etiknämnd. Till Etiknämnden kan kommersiella aktörer vända 

sig med frågor om ett visst påtänkt handlande. Syftet med Etiknämnden är att skapa vägledande 

avgöranden som ytterligare tolkar Näringslivskodens bestämmelser.103 Etiknämnden har 

hittills fattat tolv beslut. Nämnden är ofta helt enig.104 Etiknämnden erbjuder därför en juridisk 

förhandsgranskning (jämför engelskans ”judicial preview” och exempelvis Lagrådets funktion) 

snarare än en juridisk prövning av något som hänt (jämför engelskans ”judicial review” eller 

domstolens konkreta lagprövningsrätt i efterhand). Näringslivskoden är en uppförandekod som 

är utformad för näringslivet och kommersiella aktörer och det saknas i nuläget en motsvarighet 

som är tillämplig för offentlig sektor. Att Näringslivskoden behandlar myndighetsutövning och 

verksamhet inom offentlig sektor tar endast sikte på givandet till dessa från privata aktörer. 

Näringslivskoden avser inte att fungera som uppförandekod tillämplig för det offentliga.  

 

3.3.2 Mer om Näringslivskodens syfte och innehåll 

Näringslivskoden är helt fristående från lagstiftningen. Ett övertramp leder inte till några 

straffrättsliga konsekvenser. Näringslivskoden avser fungera som ett komplement till 

brottsbalkens regler, framför allt genom att underlätta bedömningen av vad som utgör en 

otillåten förmån. Ett syfte med Näringslivskoden är att säkerställa att den som följt koden inte 

gör sig skyldig till mutbrott. För att i största möjliga mån säkerställa detta måste 

                                                
99 Mutbrottsutredningen, s. 29 ff. 
100 För mer information om IMM se hemsidan: www.institutetmotmutor.se samt Sundén, Ny etiknämnd - för att förebygga 
mutor i näringslivet, s. 81. 
101 Mutbrottsutredningen, s. 218. Institutet mot mutor är en ideell näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923, bakom 
den står bland annat organisationerna Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. 
102 Karlsson, Nya regler om mutbrott och förmåner i näringslivet, s. 22. 
103 Sundén, Ny etiknämnd - för att förebygga mutor i näringslivet, s. 86. 
104 Skiljaktiga meningar förekommer endast i 2015:4 och 2015:5. 
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Näringslivskoden bygga på en extensiv tolkning av det straffbara utrymmet. Näringslivskoden 

ställer alltså högre krav än brottsbalken.105 Eftersom formellt delegerad makt saknas är det inte 

möjligt för Näringslivskoden att endast förtydliga det straffbara området. Istället måste 

Näringslivskoden bygga på en extensiv tolkning av rätten för att behålla ett förtroende.  

Näringslivskoden är tydlig i hur bedömningen skiljer sig beroende på vilken typ av 

verksamhet som mottagaren befinner sig i. Detta framgår också alltid i Etiknämndens 

avgöranden. Näringslivskoden gör här skillnad på tre kategorier av mottagare: den som utövar 

myndighet eller beslutar om offentlig upphandling, andra kategorier som påkallar särskild 

restriktivitet och andra uppdrags- eller arbetstagare i privatägda företag. För den som är 

myndighetsutövare är förmåner av alla slag i princip förbjudna. Den kategori som påkallar 

särskilt restriktivitet träffar primärt annan verksamhet i offentlig sektor, men även viss privat 

verksamhet som påkallar restriktivitet så som bank- och försäkringsverksamhet. För denna 

kategori framgår det direkt av Näringslivskoden att följande faktorer ska beaktas vid 

bedömningen: ”förmånens värde”, ”mottagarens position”, ”förmånens art” och ”mottagarkrets 

och former för erbjudandet”. Näringslivskoden innehåller också en beskrivning av vad dessa 

faktorer innebär. För andra uppdrags- eller arbetstagare är utgångspunkten att förmåner är 

tillåtna så länge de ges ”öppet” samt är ”måttfulla” och ”inte beteendepåverkande”.106 Här 

innehåller Näringslivskoden även en närmare beskrivning av hur dessa faktorer ska förstås.  

Näringslivskoden gör skillnad på beteendepåverkande och attitydpåverkande 

förmåner. Beteendepåverkande är en förmån som ”påverkar eller riskerar att påverka 

mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter”.107 Attitydpåverkande är istället 

en sådan förmån som har till syfte att skapa eller vidmakthålla goda relationer, men inte påverka 

beslut.108  Enligt Näringslivskoden bör företag använda någon form av policy med åtgärder 

mot otillåten påverkan för att aktivt förebygga mutbrott. Policyn ska anpassas till bland annat 

företagets storlek och ägarförhållanden.  

 

                                                
105 Härom se Mutbrottsutredningen s. 29 f. 
106 Näringslivskoden avsnitt B. 
107 Näringslivskoden under definitioner, beteendepåverkande.  
108 Näringslivskoden under definitioner, attitydpåverkande.  
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3.3.3 Näringslivskodens eventuella rättskällevärde  

Näringslivskoden utformades som en del av Mutbrottsutredningen i enlighet med direktivet.109 

Av Mutbrottsutredningen framgick att den nya regleringen tillsammans med Näringslivskoden 

skulle medföra tydligare besked om vad som utgör tillåten respektive otillåten påverkan.110 

Mutbrottsutredningen refererade också till Näringslivskoden som en ”rättskälla”.111 I 

Mutbrottsutredningen framgick också en ambition om att skapa en tydlig koppling till 

Näringslivskoden i lagstiftningen.112 Så blev dock inte fallet, utan lagstiftaren gjorde en mindre 

koppling till Näringslivskoden. Detta måste anses ge uttryck för en önskan att inte ge 

Näringslivskoden för stort inflytande.  

Vad avser Näringslivskoden framgår följande i propositionen ”…innehållet i 

eventuella föreskrifter eller instruktioner […] är givetvis av betydelse, liksom de 

uppförandekoder som kan finnas för olika aspekter av såväl offentlig som privat verksamhet. 

Ett exempel på instrument av det senare slaget är den kod för beslutspåverkan inom näringslivet 

som utredningen hade i uppgift att ta fram.”113 Senare framgår också ”att vägledning för 

(otillbörlighets-)bedömningen kan hämtas i de uppförandekoder som kan finnas för olika 

aspekter av såväl offentlig som privat verksamhet är vidare uppenbart.”114 Det finns därvid stöd 

i en rättskälla (förarbeten) för att Näringslivskodens innehåll kan och bör påverka 

otillbörlighetsbedömningen. Det är enligt min mening inte detsamma som att påstå att 

Näringslivskoden direkt är en rättskälla. Det ställer dock krav på att dess innehåll beaktas inom 

ramen för en samlad bedömning.  

Det finns ännu inga rättsfall som hänvisar till Näringslivskoden, men det har tidigare 

förekommit att HD sökt ledning från andra riktlinjer.115 Näringslivskoden bör på motsvarande 

sätt framöver ha en betydelse för rättstillämpningen. Det saknas stöd i doktrin för att 

                                                
109 Dir. 2009:15, under “sammanfattning av uppdraget”. 
110 Mutbrottsutredningen s. 13. 
111 Mutbrottsutredningen s. 14, se även prop. 2011/12 s. 54. 
112 Mutbrottsutredningen s. 157. 
113 Prop. 2011/12:79 s. 21. 
114 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
115 Se NJA 1981 s. 477 där HD refererade till Mutkatekesen. Mutkatekesen utgjordes av föreslagna rekommendationer 
rörande förhållandet mellan leverantörer till statsverket m.fl. och vissa statstjänstemän. Förslaget upprättades av Statens 
sakrevision (en föregångare till Riksrevisionen) och Institutet mot mutor. Förslaget föranledde aldrig någon åtgärd från 
regeringen men hade alltså vägledande betydelse enligt HD. Mer om detta se Cars, mutbrott och korruptiv marknadsföring s. 
183 och 223. 
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Näringslivskoden skulle vara att betrakta som en rättskälla i någon vanlig mening. Den 

koppling som finns i rättskällorna är därför (än så länge) förarbetsuttalandena enligt ovan.  

Enligt dessa förutsättningar skulle Näringslivskoden även kunna jämföras med 

exempelvis den roll som tillämpliga föreskrifter har vid bedömningen av gärningsculpa, d.v.s. 

det är en relevant faktor att beakta men som del av en samlad bedömning snarare än en 

rättskälla i sig.116 Gärningsculpabedömningen117 syftar till att klargöra om gärningsmannens 

handlande eller underlåtenhet varit så riskfylld att det bör vara otillåtet. I praktiken kan man 

vid en bedömning fråga sig om det fanns goda skäl att avstå från handlingen för att undvika 

den brottsbeskrivningsenliga följden.118 Att identifiera sådana skäl innefattar diverse 

(normativa) bedömningar, som oftast utgår från tillämpliga standarder eller föreskrifter som 

den tilltalade bör ha eller har beaktat. Man utgår primärt från lagstiftning och 

myndighetsföreskrifter, men i brist på detta beaktas exempelvis sedvana och 

branschföreskrifter.119  

Överträdelse av en föreskrift skapar en presumtion för att agerandet utgör en otillåten 

risk. Hur stark den presumtionen är beror på omständigheterna och föreskriften. På samma sätt 

innebär aktsamhet i enlighet med tillämpliga föreskrifter inte per automatik att ett risktagande 

är tillåtet. Agerandet bör alltid anpassas till den faktiska risk som föreligger.120 Jämför här t.ex. 

bilkörning som normalt är ett tillåtet risktagande i den mån föraren följer hastighetsföreskrifter 

och trafikregler. Vid exempelvis snöstorm kan det dock vara ett otillåtet risktagande att inte 

anpassa hastigheten långt under tillämpliga hastighetsbegränsningar. I praktiken föreligger i 

stort sett en presumtion för att, givet att de faktiska omständigheterna inte skiljer sig markant 

från de avsedda, ett agerande i enlighet med sed och/eller branschpraxis är tillåtet. På samma 

sätt menar jag att Näringslivskoden borde kunna utgöra en presumtion vid 

otillbörlighetsbedömningen. 

 

                                                
116 För mer om föreskrifters roll vid bedömningen av gärningsculpa se exempelvis Asp, Ulväng och Jareborg, 
Kriminalrättens grunder s. 156. 
117 En del av bedömningen för att avgöra om det föreligger en otillåten gärning. 
118 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 147. 
119 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar, s. 61 f. 
120 Boucht, Johan, Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk, SvJT 2013 
s. 991. 



28 

 

3.3.4 Näringslivskoden som soft law  

Det finns sedan länge en internationell diskurs om ”soft law”. Det saknas dock en enhetlig 

definition. Soft law förekommer exempelvis i folkrättslig, mellanstatlig och EU-rättslig 

kontext. Det som åsyftas är då t.ex. de riktlinjer och rekommendationer som finns från bland 

annat EU-kommissionen och FN. Det kan även vara olika privata ansatser.121 Samma fenomen 

förekommer också i en nationell kontext och kan då utgöras av exempelvis rekommendationer, 

uppförandekoder och riktlinjer som utfärdas av privata eller offentliga organ.122 Gemensamt 

för dessa utomrättsliga normer är att de är konstruerade på ett sätt som påminner om rättsregler, 

men som tillkommit utanför ramarna för traditionell rättsbildning.123 

Normerna kan ifrågasättas ur ett rättskälleperspektiv och är ofta förenade med vissa 

legitimitetsproblem.124 Sådana överväganden görs förstås gällande med särskild styrka inom 

straffrättens område. De primära fördelarna är att regleringen erbjuder mer flexibla och 

branschspecifika lösningar.125 Soft law på ett nationellt plan diskuteras främst civilrättsligt. 

Utgångspunkten är då vad som avtalats mellan parterna. Detta skiljer sig mot offentligrätten 

som styrs av legalitetsprincipen och alltid måste utgå från lagtexten. Just Näringslivskoden 

framställs dock som ett exempel på att soft law förekommer i någon mån inom alla fält, även 

inom straffrätten.126 Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av soft law brukar istället 

vissa karaktärsdrag lyftas fram. Jag ska nedan diskutera dessa i relation till Näringslivskoden. 

Ett karaktärsdrag som bör beaktas är huruvida normerna är skapade av eller har 

koppling till ett organ som har viss, om än informell, kompetens eller status.127 Normerna är i 

första hand skapade av Institutet mot mutor. Institutet har funnits i nära hundra år och har 

trovärdighet inom sitt område vilket blir särskilt tydligt i Mutbrottsutredningen.128 Samtidigt 

skulle Näringslivskoden förstås ha mer legitimitet om den var skapad av ett offentligt organ. 

Jämför i detta avseende regleringen i USA och Storbritannien där uppförandekoderna utfärdas 

av offentliga organ. Näringslivskoden har dock därutöver en koppling till rättskällorna genom 

referenser i förarbetena. Detta måste enligt min mening stärka dess soft law-värde. I en rapport 

                                                
121 Exempelvis Draft Common Frame of Reference. 
122 Van der Sluijs, Harmonization, s. 453. 
123 Van der Sluijs, Soft law-reglering av försäkringsrätten, s. 297. 
124 Van der Sluijs, Soft law-reglering av försäkringsrätten, s. 300. 
125 Van der Sluijs, Soft law-reglering av försäkringsrätten, s. 300 
126 Van der Sluijs, Harmonization, s. 455. 
127 Van der Sluijs, Harmonization, s. 454 f. 
128 Mutbrottsutredningen, s. 218. 
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från Brottsförebyggande rådet framgår vidare att Institutet mot mutor ”i det närmaste har status 

som myndighet på området”.129 Andra referenser till koden finns bland annat i flera viktiga 

policydokument, exempelvis anges i Statens ägarpolicy 2015 att ”ett sätt att agera föredömligt 

inom områdena anti-korruption” är att följa Näringslivskoden.130 Enligt Stockholms stads 

interna riktlinjer ska anställda inom Stockholms stad också följa koden i tillämpliga delar.131  

Ett annat karaktärsdrag för soft law är att normerna inte är juridiskt bindande.132 

Normerna bör dock uppfattas som ”bindande” i någon mån och i vart fall respekteras av 

adressaterna.133 Som diskuterats ovan är Näringslivskoden inte juridiskt bindande i någon 

mening. En förklaring till att normerna uppfattas som bindande kan vara att det finns en 

normativ avsikt bakom reglerna. En annan förklaring är att det finns andra risker med att inte 

följa soft law, än rent rättsliga sanktioner. Det kan röra sig om exempelvis dålig publicitet. 

Detta argument görs särskilt gällande om det finns någon typ av tillsynsorgan bakom soft law-

instrumentet.134 Mot bakgrund av denna förklaring av hur normer kan uppfattas som rättsligt 

bindande är det möjligt att i vart fall vissa aktörer uppfattar Näringslivskoden som bindande. 

Detta stärks av de referenser som finns till Näringslivskoden i internt bindande dokument. 

Följder av brott mot Näringslivskoden så som dålig publicitet spelar också roll.  

Ytterligare karaktärsdrag som brukar lyftas fram är att soft law används som 

komplettering genom att ha en ”utfyllande effekt”.  Soft law kan på det sättet legitimera ett 

visst beteende genom att skapa en standard för ”god sed”. Det är förstås just detta som 

Näringslivskoden avser göra och i praktiken också gör. Utredningen ovan visar att 

Näringslivskoden har fått ett stort genomslag som ett slags ”god sed” och har tillsammans med 

de referenser som finns i förarbetena erhållit en stark soft law-status. Det finns i min utredning 

ingenting som indikerar att Näringslivskoden skulle minska i betydelse. 

 

                                                
129 Brottsförebyggande rådet, Den anmälda korruptionen i Sverige, Rapport 2013:15 s. 71. 
130 Näringsdepartementet, Statens ägarpolicy 2015, s. 6. 
131 Stockholms stad, Riktlinjer om mutor och representation, s. 5. 
132 Van der Sluijs, Harmonization, s. 454 f. 
133 Van der Sluijs, Harmonization, s. 454 f. 
134 Van der Sluijs, Soft law-reglering av försäkringsrätten, s. 300. 
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3.3.5 Kopplingen mellan Näringslivskoden och straffrätten samt vissa legalitetsaspekter 

Legalitetsprincipen medför ett krav på lagstadgande.135 Vill lagstiftaren i något avseende 

delegera makt måste detta ske på särskilt föreskrivet sätt. Det förekommer inte i svensk rätt att 

privaträttsliga subjekt reglerar gränserna för det straffbara området.136 Avseende 

mutbrottslagstiftningen saknas också stöd för att normgivningsmakt skulle vara delegerad. Det 

är därvid uppenbart att koden inte har någon direkt straffrättslig verkan. Fråga är då om 

normgivningsmakt indirekt kan anses delegerad och vilka konsekvenser detta i sådana fall har.  

Som konstaterats ovan är Näringslivskoden ingen rättskälla och domstolen är inte 

bunden av vad koden säger, men bör ta den i beaktande. Om domstolarna i allt för hög grad 

låter sin bedömning påverkas av Näringslivskodens innehåll kan den få motsvarande effekt 

som om lagstiftaren skulle ha delegerat makten. Det finns dock inget som antyder att så skulle 

vara fallet. Mer sannolikt kommer Näringslivskoden istället att fungera som tolkningsunderlag 

vid bedömningen. Om domstolarna kom att tillämpa koden mer som föreskrifter vid 

gärningsculpabedömningen (d.v.s. beakta men inom ramen för en helhetsbedömning) bör det 

inte i sig föranleda några problem i legalitetshänseende eftersom domstolen inte på något sätt 

blir bunden. Det skulle dock ytterst kunna vara problematiskt om Näringslivskoden av 

näringslivet uppfattas som en normativ rättskälla. Det riskerar då ytterst att bli en 

legitimitetsfråga. Det gäller i synnerhet eftersom motsvarighet saknas inom det offentliga, men 

också för att det saknas sanktioner för ”brott” mot Näringslivskoden.  

Ur legalitetsaspekt är det förstås tvivelaktigt om ett självreglerande organ med oklar 

rättslig status kan bidra till de grundläggande krav på förutsebarhet som legalitetsprincipen och 

obestämbarhetskriteriet ställer upp. Att den kan fungera som tolkningsunderlag bör emellertid 

vara oproblematiskt. Skulle Näringslivskoden få ett allt för stort genomslag på 

rättstillämpningen kan det dock åter väcka fråga om eventuella legalitetsöverväganden 

eftersom normgivning kan anses indirekt delegerad.  

Ett självregleringsinstrument vilket syftar till att garantera att regelefterlevnad innebär 

straffrihet måste bygga på en extensiv tolkning av det straffbara området. Eftersom gränserna 

för straffbarhet inte är helt tydliga måste ett sådant instrument, i de fall rättsläget är osäkert, 

                                                
135 BrB 1:1 och Lexinokommentaren till BrB 1:1 under ”om legalitetsprincipen” (avsnitt 2.1). 
136 Sveriges advokatsamfunds yttrande över Mutbrottsutredningen. 
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välja det mest långtgående alternativet. Om gränsen för straffbarhet går mellan en snäv tolkning 

av det straffbara området och en extensiv tolkning av det straffbara området och avsikten är att 

garantera straffrihet måste man välja den extensiva tolkningen. Om Näringslivskoden 

genomgående bygger på en extensiv tolkning är den sannolikt, åtminstone ibland, mer 

långtgående än lagstiftningen. Denna uppfattning stärks också av att Näringslivskoden är 

långtgående (jämför exempelvis den totala nolltolerans som gäller för förmåner till 

myndighetsutövare). Det är märkligt och potentiellt problematiskt att ett instrument som har 

till syfte att garantera att man håller sig på rätt sida om lagen, och därvid bygger på en extensiv 

tolkning av det straffbara området, samtidigt ska kunna vara vägledande vid domstolarnas 

bedömning av vad som över huvud taget är otillbörligt. Detta är enligt min mening 

självmotsägande och riskerar på sikt att förskjuta gränser för straffbarhet och därmed 

expandera det straffbara området. 

 

3.3.6 Sammanfattande reflektioner angående Näringslivskoden  

Näringslivskoden kan inte anses vara en rättskälla i traditionell mening. Därutöver är det svårt 

att avgöra vilket värde dess innehåll, liksom innehållet i Etiknämndens avgöranden, har. 

Rättstillämparen kan inte på något sätt anses bunden av Näringslivskodens innehåll och därmed 

finns det inte heller skäl att vidare utreda Etiknämndens avgöranden. Med beaktande av 

samtliga omständigheter ovan vore det dock, enligt min mening, problematiskt att göra en 

framställning avseende otillbörlighetsrekvisitet utan att över huvud taget nämna 

Näringslivskoden. Trots att den inte direkt påverkar bedömningen av huruvida 

otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt menar jag att den sannolikt påverkar argumentationen och 

värderingen av de faktorer som ska beaktas. Ett problem med Näringslivskoden i nuläget är att 

den inte gör skillnad mellan när en myndighetsutövare faktiskt utövar myndighet respektive 

inte gör det. Detta skapar en rigid tolkning av otillbörligt enligt Näringslivskoden och om den 

skulle få en ökad roll så bör denna tolkning på sikt ses över om förtroendet för 

Näringslivskoden ska upprätthållas. I det följande kommer jag använda Näringslivskoden för 

att belysa eller stärka argument i den mån det leder till resultat som är förenliga med gällande 

rätt. Jag menar dock inte att den är ett uttryck för gällande rätt. 
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4 Bedömningen av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt 

 Allmänt om otillbörlighetsrekvisitet 

Bedömningen av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt innefattar en samlad bedömning 

av transaktionen i sin helhet.137 Att lagtexten knyter otillbörligheten till förmånen innebär alltså 

inte att bedömningen är så begränsad.138 Skälet för att använda ett vagt och värderande rekvisit 

som otillbörlig är att det måste kunna variera över tid.139 Detta kräver en flexibel reglering som 

inte allt för snabbt blir obsolet.140 Det framgår av lagkommentaren att ”vad som anses vara 

otillbörligt växlar med samhällsförhållandena och beror på arten av verksamheten och 

åtskilliga andra omständigheter”.141  

Vissa typer av transaktioner är alltid otillbörliga. Av förarbetena framgår att ”i mindre 

uppenbara fall måste otillbörlighetsbedömningen göras på grundval av främst sådant som 

förmånens ekonomiska värde och karaktär samt de närmare omständigheter kring lämnandet 

av förmånen”.142 Vad som närmare avses med detta, vad som räknas som en förmån, vilka 

typer av transaktioner som alltid är otillbörliga och vilka kriterier som i annat fall ligger till 

grund för otillbörlighetsbedömningen ska jag utreda i det följande. 

 

 Förmånen i ”otillbörlig förmån” 

4.2.1 Förmån i lagens mening 

En första avgränsning är huruvida transaktionen över huvud taget rör en förmån. Resonemang 

i domstolarna kring vad som utgör en förmån förekommer sällan. Enligt propositionen står det 

dock klart att följande är exempel på förmåner: ”penninggåvor, rabatter, upplåtelser av 

nyttjanderätt, provisioner, lån, borgensåtaganden och varukrediter men även arbetstjänster, 

nedsatta debiteringar, eftergivande av räntor och amorteringar eller oförklarligt höga 

konsultarvoden.”143 Det kan också vara immateriella förmåner som rekommendationer och 

betyg eller icke-materiella förmåner som ordensutmärkelse eller olika tjänster.144 Även 

                                                
137 Prop. 2011/12:79 s. 43, se även exempelvis NJA 1981 s. 1174, NJA 1993 s. 539 och NJA 2008 s. 705. 
138 Prop. 2011/12:79 s. 27. 
139 Karlsson, Nya regler om mutbrott och förmåner i näringslivet, s. 23. 
140  Prop. 2011/12:79 s. 21. 
141 Lexinokommentaren till BrB 10:5 under "otillbörlighet, inledning" (avsnitt 2.3.3.1). 
142 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
143 Prop. 2011/12:79 s. 14. 
144 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 350. 
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testamentariska förordnanden kan utgöra förmåner.145 Vidare har HD konstaterat att 

exempelvis importerad alkohol till självkostnadspris kunde vara en förmån då den var betydligt 

billigare än om varan köpts hos Systembolaget samt levererades hem.146 

 

4.2.2 Förmån enligt Näringslivskoden  

Etiknämnden har behandlat frågan om vad som i Näringslivskodens mening utgör en förmån. 

Kaffe eller enklare lunch i samband med legitim verksamhet (exempelvis ett seminarium) ska 

inte bedömas som en förmån. Det är snarare en del av arrangemanget och ”syftar till att 

underlätta för de inbjudna att delta”.147 Det gäller oavsett vilken av Näringslivskodens 

kategorier som mottagaren tillhör. I ett annat avgörande kom Etiknämnden fram till att en 

trerättersmiddag inklusive dryck inte nödvändigtvis var en förmån. Inbjudna till middagen var 

talare och panellister som deltagit vid arrangörens evenemang. Flera av dessa personer var 

myndighetsutövare vilket innebär att utgångspunkten är att förmåner är otillåtna. Etiknämnden 

konstaterade emellertid att detta inte nödvändigtvis var en förmån givet att middagen, så som 

det ansågs här, ”får ses som en ersättning till de inbjudna för deras insatser och middagen 

dessutom syftar till en utvärdering av de seminarier som bolaget har arrangerat”.148  

 

4.2.3 Reflektioner kring förmåner 

Näringslivskoden kategoriserar alla som kan utöva myndighet som myndighetsutövare i alla 

situationer, oavsett i vilken roll denne uppträder i ett visst sammanhang. Det är enligt 

Näringslivskoden förbjudet att över huvud taget lämna en förmån till myndighetsutövare vilket 

gör att Näringslivskoden i detta avseende måste anses väldigt långtgående. Ett sätt att parera 

detta är att istället konstatera att den aktuella transaktionen inte är någon förmån. En annan 

bedömning från Etiknämnden skulle i praktiken innebära att även kaffe och en enklare lunch 

till sådana personer som någon gång i sin yrkesroll utövar myndighet skulle vara otillbörligt.  

Etiknämndens resonemang (som återgivet ovan) kring middagen än mer intressant. 

Det blir då tydligt att vad som framstår som nolltoleransen gentemot myndighetsutövare inte 

                                                
145 NJA 1985 s. 477. 
146 NJA 2008 s. 812. 
147 Etiknämndens avgörande 2015:4. 
148 Etiknämndens avgörande 2015:5. 
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är en så absolut nolltolerans som den verkar vid första anblick eftersom Etiknämnden istället 

kan ”välja” att inte klassa den aktuella transaktionen som en förmån. Medan jag å ena sidan 

anser att det är en rimlig slutsats riskerar avgörandet i denna del att leda till större osäkerhet 

om vad som är tillåtet respektive otillåtet. Det blir nästan som att säga att om ”förmånen” har 

en tillräckligt stark koppling till verksamheten eller mottagarens egen prestation så är det ingen 

förmån. Omvänt tänker jag mig att Etiknämnden teoretiskt sett skulle kunna föra ett motsatt 

resonemang: eftersom kopplingen till mottagarens prestation (t.ex. tala/delta/utvärdera) är så 

pass tydlig talar detta för att förmånen (t.ex. middag) är beteendepåverkande och därmed finns 

skäl för att bedöma den som otillåten. 

Givet Näringslivskodens syfte, att vara strängare än lagstiftningen, bör samma 

resonemang också kunna appliceras i frågan om t.ex. en middag är att anse som en förmån i 

lagens mening. Samtidigt är förstås denna bedömning, som konstaterats, inte bindande för en 

domstol. Det är möjligt att en domstol skulle döma på samma sätt. Mot bakgrund av lagens 

utformning och motiv så tror jag inte att det är lagstiftarens avsikt att ordet ”förmån” ska vara 

avgörande för det straffbara området. Denna funktion ligger istället i just 

otillbörlighetsrekvisitet. En trerättersmiddag måste kunna kan vara både en förmån och en muta 

och jag tror därför det är sannolikt att en domstol skulle konstatera att det var fråga om en 

förmån, men att den inte var otillbörlig.  

 

 Transaktioner som alltid är otillbörliga  

Av förarbetena till mutbrottslagstiftningen framgår att förmånen alltid är otillbörlig om något 

av följande föreligger. Det första är om transaktionen objektivt sett påverkar eller belönar 

muttagaren. Häri ligger att muttagaren redan innan denna får mutan har åsidosatt sina 

åligganden till följd av transaktionen (d.v.s. muttagaren blir belönad) eller att denna får för 

avsikt att göra det (d.v.s. muttagaren har blivit påverkad).149 Transaktionen har alltså fått en 

effekt. Det andra är om det uppenbara syftet med transaktionen var att påverka eller belöna.150 

Sådant är exempelvis fallet om förmånen är villkorad på ett uppenbart otillbörligt sätt, 

exempelvis om den uppställer krav på att muttagaren ska agera på ett visst sätt.151 Dessa fall 

                                                
149 Prop. 2011/12:79 s. 43 f. 
150 Prop. 2011/12:79 s. 43 f. 
151 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 90 f. 



35 

 

kallas i allmänt språkbruk för muta, en typisk muta är alltså att någon ger eller tar emot en 

förmån med direkt syfte att mottagaren skall ge givaren en fördel.152 En sådan transaktion är 

alltid att bedöma som otillbörlig. En process handlar då snarare om att bevisa omständigheterna 

än själva rättsfrågan. Mycket av det som förknippas med allvarlig korruption och 

mutbrottslighet omfattas av ovanstående.153 De problem som är förknippade med 

otillbörlighetsrekvisitet är därför främst ett problem för de transaktioner som annars ligger i 

gränslandet mellan straffbart och straffritt. I de fall vilka man inte direkt kan konstatera att 

handlingen var otillbörlig måste man istället gå vidare och beakta hela transaktionen.   

 

 Faktorer som ska beaktas vid en bedömning av otillbörlighetsrekvisitet  

4.4.1 Mottagarens ställning – offentlig eller privat verksamhet 

En utgångspunkt för otillbörlighetsbedömningen är lagstiftningens skyddsintresse. 

Skyddsintresset, som redogjorts för i kapitel 3.2 Skyddsintresset bakom 

mutbrottslagstiftningen, kan variera beroende på mottagarens ställning.154 Bedömningen kan 

därför skilja sig beroende på om mottagaren finns i offentlig eller privat sektor. Av betydelse 

är ”arten” av mottagarens tjänst.155 Detta är ett tydligt exempel på att otillbörligheten inte 

endast kan kopplas till förmånen utan måste utgå från transaktionen i sin helhet.  

Hur bedömningen ska och kan skilja sig finns det inget entydigt svar på, vare sig i 

förarbeten eller rättspraxis. I doktrin finns emellertid olika indelningar och gränsdragningar 

och i det följande ska jag kort presentera några av dessa. Leijonhufvud föreslår en uppdelning 

som endast beror av huruvida verksamheten finansieras av allmänna medel eller inte.156 Hon 

menar att det inom respektive område (privat eller offentligt finansierat) kan finnas en fortsatt 

glidande skala. Enligt Wennström bör uppdelningen vara tredelad mellan myndighetsutövning 

och offentlig upphandling (1), faktisk verksamhet i offentlig sektor (2) samt privat sektor (3).157 

Wennströms indelning påminner om den som förekommer i Näringslivskoden (se kapitel 3.3.2 

Mer om Näringslivskodens syfte och innehåll). I Näringslivskoden utvecklas dock 

                                                
152 NJA 2008 s. 705 och prop. 2011/12:79 s. 26. 
153 Se exempelvis rättsfallen NJA 2012 s. 307, Svea hovrätts dom den 26 juni 2015 i mål nr B 7625-13 och Svea hovrätts 
dom den 18 september 2013 i mål nr B 2663-13. 
154 Se exempelvis NJA 2008 s. 705 och 2008 s. 812. 
155 NJA 1985 s. 477. 
156 Leijonhufvud, Korruption – ett svenskt problem? s. 962 f.  
157 Se här t.ex. Wennberg, Varför är korruptionsbrotten så svårtillämpade? s. 488. 
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”mellankategorin” ytterligare genom att inkludera inte bara offentlig sektor utan även vissa 

särskilt (integritets)känsliga yrken i privat sektor. Sådana känsliga yrken i privat sektor finns 

t.ex. hos banker, försäkringsbolag och revisorer.158 

Enligt min mening framgår det därvid att det inte alltid finns en tydlig gräns mellan 

offentlig och privat sektor. Detta var också ett av de primära skälen till att införa en neutral 

reglering.159 Vid en samlad bedömning bör dock enligt min mening inte endast mottagarens 

ställning spela roll, utan också i vilken egenskap denne kan antas agera när den tar emot 

förmånen. Det bör också kunna påverka bedömningen om inslaget av myndighetsutövning är 

underordnat.160 Detta kan ha att göra med i vilken egenskap tjänstesambandet finns, d.v.s. om 

givaren och tagaren känner varandra som konkurrenter, kollegor eller genom ett 

maktförhållande (myndighetsutövning). Att mottagaren är myndighetsutövare men aldrig har 

varit eller kan vara det i förhållande till givaren bör också kunna spela roll för bedömningen. 

Emellertid inkluderar skyddsintresset ett skydd mot blotta misstanken att något skulle gå 

felaktigt till, vilket också måste beaktas. Näringslivskoden gör i detta avseende ingen skillnad, 

men en domstol bör vid helhetsbedömningen i alla fall kunna väga in dessa olika faktorer. 

Det är svårt att göra en helt skarp indelning mellan offentlig och privat sektor. Detta 

är också skäl för att reglera dem gemensamt. Det är någorlunda okontroversiellt att det starka 

skyddsintresse som är förenat med myndighetsutövande verksamhet161 kräver en strängare 

tolkning av otillbörlighetsrekvisitet, liksom att otillbörlighetsbedömningen för privat sektor 

generellt inte är lika strikt som för offentlig sektor.162 Där emellan finns en stor gråzon. Mot 

bakgrund av skyddsintresset finns inom privat sektor utrymme för en betydligt mer skiftande 

otillbörlighetsbedömning.163 I detta avseende är Näringslivskodens uppdelning intressant. Att 

vissa verksamheter inom privat sektor bedöms närmare offentlig sektor bottnar sannolikt i att 

de bakomliggande skyddsintressena närmar sig varandra. De privata verksamheter som enligt 

Näringslivskoden påkallar särskild restriktivitet är inte nödvändigtvis offentligt finansierade 

                                                
158 Se Näringslivskoden sektion B6. 
159 Prop. 1975/76:176 s. 11. 
160 Jämför NJA 2008 s. 705 där HD konstaterar att en landshövding i och för sig har formell möjlighet att fatta beslut som 
innebär myndighetsutövning mot enskild. Detta inslag i landshövdingens arbete är dock underordnat. 
161 Föredragande i prop. 1975/76:176 s. 31 och prop. 2011/12:79 s. 20. 
162 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 352. Se även t.ex. NJA 2008 s. 705 
och Wennberg, Varför är korruptionsbrotten så svårtillämpade? s. 489. Se även Justitieutskottet betänkande 1976/77:17 s. 
10. 
163 Föredragande i prop. 1975/76:176 s. 37. 
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men har gemensamt att de ofta förvaltar offentliga medel och uppdrag. De kan därmed utgöra 

grundläggande och viktiga funktioner för rättsstaten, vilket naturligtvis måste beaktas inom 

ramen för otillbörlighetsbedömningen. 

 

4.4.2 Ekonomiskt värde (och karaktär) på förmånen 

4.4.2.1 Allmänt om förmånens värde 

Förmånens värde spelar en central roll för otillbörlighetsbedömningen.164  Det är inte helt 

nödvändigt att förmånen har ett ekonomiskt värde, men det påverkar helt klart 

otillbörlighetsbedömningen. Exempel på förmåner som sannolikt kan vara otillbörliga trots att 

de saknar direkt ekonomiskt värde är ordensutmärkelser och tjänstetillsättningar.165 Eftersom 

värdet ska beaktas inom ramen för en helhetsbedömning är det inte möjligt att sätta några 

beloppsgränser. Några generella konstateranden kan göras. Kontanter är i princip alltid 

otillbörliga, undantaget dricks inom den privata sektorn.166 Förmåner som innebär en ”klar 

förmögenhetsökning” för mottagaren är också otillbörliga som huvudregel.167 Fråga därvid blir 

förstås vad ”klar” innebär, vilket rättskällorna inte närmare specificerar. En förmån av högt 

ekonomiskt värde kan vara tillbörlig om den är socialt eller verksamhetsmässigt berättigad. 

Socialt berättigad är exempelvis en gåva till någon som fyller år eller med anledning av annan 

högtidsdag inom ramen för normal artighet eller naturlig del av verksamheten. 

Verksamhetsberättigad är sådan förmån som följer ”allmän sedvänja eller accepterad kutym i 

en seriös näringsverksamhet”.168  

 

4.4.2.2 Offentlig sektor 

I offentlig sektor kan skyddet för integriteten i arbetet vara så betydelsefullt att även förmåner 

av helt obetydligt värde måste anses otillbörliga.169  Detta gäller framför allt vid 

myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Det kan även gälla förmåner med klart 

bagatellvärde. Det uppställs dock ingenstans i rättskällorna något absolut förbud mot förmåner 

                                                
164 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
165 Se härom Lexinokommentaren till BrB 10:5 a under “ekonomiskt värde” (avsnitt 2.3.2). 
166 Se Brottsbalkskommentaren till 10:5 a under “otillbörlig förmån”. 
167 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
168 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
169 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
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av något slag. Jämför i detta avseende Näringslivskoden som föreskriver att förmåner till den 

i offentlig sektor som utövar myndighet eller offentlig upphandling aldrig är tillåtet. Jag tror 

här att det finns en viss diskrepans mellan Näringslivskodens absoluta förbud och det om än 

väldigt begränsade förbudet i lagstiftningen.  

 

4.4.2.3 Privat sektor 

I privat sektor är en bagatellartad förmån eller sådan av ”obetydligt ekonomiskt värde” sällan 

otillbörlig. Det finns dock exempel där förmåner med låga, om än inte bagatellartade, värden 

aktualiserat ansvar även i privat sektor.170 Otillbörlighetsbedömningen gjordes då med 

beaktande av många andra faktorer så som att erbjudandet var riktat till vissa specifika 

personer, att förmånen uppenbart syftade till privat bruk och att transaktionen sammantaget 

hade ett direkt beteendepåverkande syfte. Näringslivskoden gör skillnad på beteende- och 

attitydpåverkande förmåner. Reklam och marknadsföring är nästan alltid attitydpåverkande. 

En förmån även med ett högre värde men med tydlig reklamkaraktär är i normalfallet tillbörlig 

medan samma förmån utan reklamkaraktär kan vara otillbörlig. Vad som utgör reklam eller 

marknadsföring är dock inte alltid lätt att avgöra.171  

 

4.4.2.4 Förmånens värde i förhållande till Skatteverkets representationsregler 

Avseende värde- och beloppsgränser för representation kan exempelvis Skatteverkets avdrags- 

och representationsregler ge viss ledning.172 Skatteverkets regler för avdragsgill representation 

används då som en indikator på vad som är ett acceptabelt värde på representationen.173 Att 

förmånen är förenlig med Skatteverkets representationsregler innebär inte att transaktionen är 

tillbörlig eftersom andra faktorer också måste beaktas. Att handla i enlighet med 

representationsreglerna bör dock enligt min mening vara goda skäl för att det ekonomiska 

värdet i sig inte är otillbörligt. Helhetsbedömningen kan ändå göra att förmånen är otillåten. 

Att följa dessa regler är därmed inte tillräckligt för att gardera sig mot straffansvar.  

                                                
170 Se exempelvis NJA 1993 s. 539. 
171 Lexinokommentaren till BrB 10:5 a under "privat sektor" (avsnitt 2.3.3.4). 
172 Lexinokommentaren till BrB 10:5 a under "privat sektor" (avsnitt 2.3.3.4). 
173 Lexinokommentaren till BrB 10:5 a under "privat sektor" (avsnitt 2.3.3.4). 
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4.4.3 Sedvana och social adekvans 

4.4.3.1 Kan sedvana spela roll vid otillbörlighetsbedömningen? 

I äldre förarbeten indikeras att hänsyn till de värderingar som rådde vid gåvotillfället kan 

beaktas vid otillbörlighetsbedömningen174 liksom att rekvisitets tolkning är beroende av ”sed 

och allmän uppfattning”.175 Det förekommer samtidigt i äldre rättspraxis att omständigheterna 

var vanliga inom branschen, d.v.s. det fanns ett slags ”sed”, utan att det tillmättes någon större 

betydelse i rättspraxis.176 Det är svårt att bedöma om och i vad mån omständigheten hade för 

inverkan. Frågan om sedvana bör dock delvis vara överspelad eftersom det saknas motsvarande 

skrivning i förarbetena till dagens lagstiftning. Samtidigt finns det (äldre) rättspraxis som 

beaktar sed och allmän uppfattning med citering av förarbetena.177 Eftersom de nya förarbetena 

anger att bedömningen får göras utifrån tidigare rättspraxis kan eventuellt ”sed och allmän 

uppfattning” på denna grund fortfarande vägas in i bedömningen. Sedvana är i sig inte 

tillräckligt för att transaktionen ska anses tillbörlig. Däremot kan det påverka bedömningen av 

ansvarsfrågan.  

 

4.4.3.2 Kan en transaktion anses tillåten till följd av att den är socialt adekvat?  

En intressant fråga är om sedvana istället kan beaktas som rättfärdigande omständighet. Det 

finns dock inget sådant utrymme avseende otillbörlighetsrekvisitet. Det är istället typexemplet 

på rekvisit som ger domstolen utrymme att beakta sådana skäl som talar för straffrihet inom 

ramen för bedömningen av huruvida handlandet passar in på brottsbeskrivningen. I de flesta 

straffbuden saknas en sådan möjlighet och det är först då som social adekvans kan bli 

tillämpligt.178  

Social adekvans är en allmän oskriven undantagsregel. Många straffbestämmelser kan 

komma att omfatta betydligt mer än de är avsedda att omfatta. Social adekvans är en ”slasktratt” 

som endast bör användas om det saknas möjlighet att ”förklara ansvarsfriheten med stöd av 

                                                
174 Se bland annat NJA 1981 s. 477. 
175 Föredraganden i prop. 1975/76:176 s. 45. 
176 Se NJA 1993 s. 539. Se även Pehrson, Inköpspremie kan utgöra bestickning, s. 538. 
177 Se exempelvis NJA 2008 s. 812. 
178 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 404. 
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andra regler och principer som är bättre förankrade i straffsystemet”.179 En sådan möjlighet 

finns i det värderande rekvisitet otillbörlighet. ”Business as usual” eller att göra som ”alla 

andra” är alltså inte möjligt, vare sig för fråga om brottsbeskrivningsenlighet eller social 

adekvans och påverkar inte heller kriterierna för straffansvar. 

 

4.4.4 Huvudmannens samtycke  

4.4.4.1 Offentlig sektor 

Att en förmån tas emot med huvudmannens samtycke är som huvudregel irrelevant i offentlig 

sektor180 eftersom det inte finns någon huvudman som kan samtycka med befriande verkan. 

Huvudmannen i det offentliga utgörs nämligen ytterst av ”allmänheten”. Offentlig verksamhet 

bedrivs i det allmännas intresse och är beroende av allmänhetens förtroende.181 Ett samtycke 

kan därför inte föreligga i egentlig mening och frågan saknar betydelse för bedömningen av 

huruvida transaktionen är otillbörlig.182 Samtycke från den närmsta huvudmannen (i praktiken 

en chef) utgör dock en omständighet som sannolikt beaktas vid bedömningen av vad som 

förekommit, utan att för den sakens skull verka befriande.183 Det kan framför allt spela roll för 

bedömningen av uppsåtet.184 

 

4.4.4.2 Privat sektor 

I privat sektor utgör det faktum att en förmån tas emot med huvudmannens samtycke ofta 

ansvarsbefriande. Skälen härför är att skyddsintresset till stor del bottnar i en lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren, vilket transaktionen inte kan stå i strid med om huvudmannen 

samtyckt. Att mutbrott endast åtalas om det är påkallat från allmän synpunkt återspeglar detta 

skyddsintresse.185 I praktiken innebär detta att huvudmannens samtycke, i de flesta fall, medför 

att brottet inte kommer att lagföras.186 Idén om straffrihet på grund av samtycke i privat sektor 

                                                
179 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 254. 
180 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 347. 
181 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 88. 
182 Se exempelvis NJA 1981 s. 1174 och RH 1993:74.   
183 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 88, se även exempelvis NJA 1981 s. 1174.   
184 Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, s. 186. 
185 Om åtal se BrB 10:10 3 st.  
186 Detta gäller dock inte grova mutbrott se härom Lexinokommentaren till BrB 10:10 3 st under "Korruptionsbrottslighet" 
(avsnitt 2.3). 
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har behandlats och avfärdats eftersom mutbrottsbestämmelserna också ska skydda tredje man 

och allmänheten mot korruptionens skadeverkningar. 187 I privat sektor kan detta inkludera t.ex. 

en risk för snedvridning av konkurrens. Då verkar inte huvudmannens samtycke nödvändigtvis 

friande, utan mutbrottet kan ändå åtalas.188 Motsatsvis är förmåner som tas emot i strid med 

huvudmannens uttalade vilja ofta en indikation på att förmånen är otillbörlig, även om värdet 

på förmånen är lågt.189  

 

4.4.5 Dolda förmåner och transparens 

Att en förmån lämnas öppet, antingen i förhållande till mottagarens huvudman (privat sektor) 

eller till det offentliga (offentlig sektor, detta kan ske genom exempelvis annonsering), är av 

stor betydelse och indikerar tillbörlighet.190 Kravet på öppenhet innebär i princip att förmånen 

ska ställas till huvudmannen, vara godkänd av denne eller vara i linje med intern policy.191 I 

ett avgörande från HD berättade mottagaren öppet om den aktuella förmånen i bland annat 

nyhetsbrev, både före och efter mottagandet. Detta var något som domstolen beaktade till 

hennes fördel.192 Omvänt kan dolda förmåner vara en indikation på att förmånen är 

otillbörlig.193  

 

4.4.6 Tidpunkt för givandet  

För bedömningen spelar det också roll när i tiden som förmånen givits. Ett exempel på detta är 

att relationen mellan två parter nära ett avtalsslut skiljer sig från relationen mellan samma parter 

i mitten av en tioårig avtalsperiod. Givande av förmåner är naturligtvis känsligare i det 

förstnämnda fallet, eftersom risken för påverkan är betydligt större.194 Tidpunkten spelar roll 

för både offentlig och privat sektor. Enligt min mening bör tidpunkten dock ha en mer 

begränsad roll i offentlig sektor eftersom denna bedömning präglas av ett skyddsintresse för 

                                                
187 Prop. 1975/76:176 s. 37. 
188 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 88. 
189 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
190 Se Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 352 och Lexinokommentaren till 
BrB 10:5 a under "samtycke" (avsnitt 2.3.3.7). 
191 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 110. 
192 NJA 2008 s. 705. 
193 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
194 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 110. 
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förtroendet från allmänheten. Det innebär att det inte bara är tiden och därmed risken för 

påverkan som spelar roll utan även huruvida dessa tidsaspekter är ”allmänt kända”. 

 

4.4.7 Koppling till verksamhets-/tjänsteutövning  

Något som talar för tillbörlighet är om förmånen har en mycket nära koppling till 

verksamhetsutövningen. Det är exempelvis uppenbart att gränsen för vad som är tillbörligt 

avseende representation och resor är mer tillåtande om det finns ett seriöst syfte och utgör ett 

”naturligt och nyttigt led i utövningen av de inbjudnas befattningar eller uppdrag.”195 

Motsatsvis talar det för otillbörlighet när förmånen uppenbart inte har någon koppling till 

verksamheten.  

 

4.4.8 Sammanfattning: dessa faktorer ligger till grund för otillbörlighetsbedömningen 

Huvudfrågeställningen i denna uppsats är vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av 

huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. Jag kommer här fram till att det är möjligt att ur 

rättskällorna utläsa vissa grundläggande faktorer som rättstillämparen bör beakta vid värdering 

av otillbörlighetsrekvisitet. Det är alltid otillbörligt att avsiktligen belöna eller muta någon. I 

svårare fall får man göra en helhetsbedömning utifrån faktorer som exempelvis mottagarens 

ställning, förmånens värde, huvudmannens samtycke, transaktionens öppenhet, tidpunkten för 

givandet och kopplingen till verksamheten. Det finns i rättskällorna få uttalanden om 

faktorernas inbördes tyngd. I den senaste propositionen framgår dock att bedömningen i mindre 

uppenbara fall måste göras främst utifrån ekonomiskt värde och karaktär men också andra 

omständigheter.196 Den som vill lämna en förmån bör alltid fråga sig varför förmånen ska ges, 

eftersom bedömningen skiljer sig beroende på förmånens faktiska syfte. Trots att ingen av 

faktorerna var för sig utgör en nödvändighet för straffansvar medger de en helhetsbild av hur 

otillbörlighetsrekvisitet ska tolkas och tillämpas. Fortsättningsvis ska jag utreda om dessa kan 

anses tillräckligt tydliga och förutsebara samt om det finns några ytterligare faktorer som bör 

kunna spela roll för otillbörlighetsbedömningen. 

                                                
195 NJA 1981 s. 1174 samt prop. 1975/76:176 s. 36. 
196 Se prop. 2011/12:79 s. 44. 
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 Ytterligare faktorer som kan påverka bedömningen, en jämförelse med de 
omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömning av huruvida brottet är 
grovt 

I det följande ska jag utreda om det finns ytterligare faktorer som kan (eller bör kunna) spela 

roll för otillbörlighetsbedömningen. Jag avser här att göra en jämförelse med de omständigheter 

som enligt lagtexten särskilt ska beaktas vid bedömning av huruvida brottet är grovt. Att sådana 

omständigheter anges för grovt brott men inte brott av normalgraden är inget ovanligt.197 För 

att försöka analysera relationen mellan rekvisit vid brott av normalgraden och lagtextens 

omständigheter för grovt brott har jag undersökt relationen inom vissa andra brottsarter. Jag 

har särskilt undersökt misshandel198, våldtäkt199 och stöld200. Slutsatsen är att omständigheterna 

som anges för grovt brott ibland utgör en kvalificering av rekvisiten i brott av normalgraden 

och ibland utgörs av helt nya omständigheter som inte alls är kopplade till grundbrottet. Med 

kvalificering menar jag att det är samma omständighet som finns i brott av normalgraden, men 

att det krävs att den relevanta omständigheten är svårare eller mer påtaglig. Bedömningen 

måste göras från fall till fall. Jag ska därför göra en närmare analys av de omständigheter som 

särskilt ska beaktas vid grovt mutbrott. Med kvalificering menar jag då om omständigheten 

kan kopplas till någon av de faktorer som ligger till grund för bedömningen av 

otillbörlighetsrekvisitet vid brottet av normalgraden (d.v.s. i praktiken någon av de faktorer 

som anges i kapitel 4.4).  

Vid fråga om gradindelning ska samtliga omständigheter beaktas.201 Det inkluderar 

gärningspersonens avsikter med brottet och innebär att utöver de omständigheter som anges i 

lagtexten kan ett avsiktsuppsåt påverka graderingen. För mutbrotten rimmar detta enligt min 

                                                
197 Jämför exempelvis grov: stöld (BrB 8:4), misshandel (BrB 3:6), förskingring (BrB 10:3), skadegörelse (BrB 12:3), 
urkundsförfalskning (BrB 14:3), vållande till kroppsskada (BrB 3:8 2 st.), våldtäkt (BrB 6:1 4 st.), förtal (BrB 5:2). 
198 BrB 3:6, jämför misshandel av normalgraden BrB 3:5. Vid grov misshandel ska vid bedömningen beaktas om (1) 
gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har (2) tillfogat en svår kroppsskada eller (3) allvarlig sjukdom eller annars 
visat särskild (4) hänsynslöshet eller råhet. Omständigheterna i (1) och (4) spelar inte roll för brottet av normalgrad, medan 
(2) och (3) är kvalificeringar svår respektive allvarlig av rekvisiten som återfinns i brottet av normalgrad. 
199 BrB 6:1 4 st., jämför våldtäkt av “normalgraden” 1 och 2 st. Vid bedömande av om våldtäkt är grov ska särskilt beaktas 
(1) om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller (2) om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller (3) om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet. Här är (1) en kvalificering av paragrafens 1 st. medan (2) och (3) är nya omständigheter. 
200 BrB 8:4, jämför stöld av normalgraden BrB 8:1. Vid bedömning av om stöld är grov ska särskilt beaktas (1) om 
tillgreppet skett efter intrång i bostad, (2) om det avsett sak som någon bar på sig, (3) om gärningsmannen varit försedd med 
vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller (4) om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, 
avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Ingen av dessa omständigheter torde vara relevanta för 
bedömningen av rekvisiten vid brottet av normalgraden. 
201 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 27. 



44 

 

mening särskilt väl med brottet av normalgrad där ett sådant uppsåt gör att 

otillbörlighetsrekvisitet som huvudregel är uppfyllt. Grovt mutbrott regleras i BrB 10:5 c och 

anger följande omständigheter som därutöver särskilt ska beaktas: (egen numrering av 

omständigheterna 1-4).  

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat missbruk av 
eller angrepp på (1) särskilt ansvarsfull ställning, (2) avsett betydande värde eller (3) ingått i en 
brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller (4) annars varit av särskilt 
farlig art. 

En närmare analys av rekvisiten ger följande. Omständigheten ”särskilt ansvarsfull ställning” 

(1) rör samhällets mest centrala funktioner. Huvudsakligen omfattas offentliga organ så som 

Riksdag, Regering, Riksbank och vissa särskilda typer av myndighetsutövning.202 Att dessa 

organ omfattas är motiverat av att de innefattar arbetsuppgifter som kräver ett mycket starkt 

integritetsskydd.  Rekvisitet kan emellertid sannolikt aktualiseras även i vissa andra situationer, 

exempelvis om mutbrottet sker i samband med mycket stora beslut om investeringar i 

näringslivet.203 Det hänger samman med det allmänintresse som får anses finnas för sådana 

stora investeringsbeslut, som att de kan röra omfattande medel och anställningstillfällen. 

Skyddsintresset närmar sig då det för offentlig sektor. Enligt min mening är omständigheten 

särskilt ansvarsfull ställning ett tecken på att skyddsintresset och mottagarens ställning är 

centrala faktorer. Eftersom dessa faktorer spelar roll för otillbörlighetsbedömningen även vid 

brottet av normalgraden så anser jag att de är kvalificerande omständigheter. 

En annan omständighet som påverkar graderingen är ”betydande värde” (2). Liksom 

vid brottet av normalgrad är det inte möjligt att ange några exakta summor, men 

Mutbrottsutredningen ansåg att ett riktvärde kunde vara motsvarande 10 basbelopp d.v.s. ca 

450 000 kr.204 Omständigheten bekräftar att det ekonomiska värdet är av central betydelse. 

Eftersom detta är en central faktor även vid bedömningen av rekvisitet otillbörlig vid brottet 

av normalgraden anser jag att även denna omständighet är en kvalificering. 

Omständigheten ”ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller större 

omfattning” (3) omfattar exempelvis om brottet upprepats eller varit del av en mycket större 

                                                
202 Se prop. 2011/12:79 s. 47.  
203 Se prop. 2011/12:79 s. 47. 
204 Mutbrottsutredningen s. 239. 
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”plan”.205 Det finns ingenting i de faktorer som är relevanta för otillbörlighetsrekvisitet vid 

brottet av normalgrad som tar sikte på dessa omständigheter. Jag menar därför att denna 

omständighet inte kan anses vara ett kvalificerande utan måste utgöra en ny omständighet. 

Enligt resonemang som kommer att följa nedan anser jag dock ändå att denna omständighet 

bör kunna beaktas inom ramen för otillbörlighetsbedömningen vid brottet av normalgrad.  

Den sista omständigheten som anges är ”särskilt farlig art” (4). Förarbetena ger viss 

ledning om vad som avses. Ett exempel är att mutbrottet begåtts med användande av falska 

handlingar eller vilseledande bokföring. Ett annat exempel är om gärningspersonen 

hänsynslöst har utnyttjat någons beroendeställning. I förarbeten anges också att särskilt farlig 

art kan föreligga om huvudmannen tillfogats en ”synnerligen kännbar ekonomisk eller 

förtroendemässig skada”.206 Här ser jag viss anledning att uppehålla mig. Citatet ger uttryck 

för att domstolen vid bedömning av huruvida brottet är grovt kan beakta en faktor som endast 

är beroende av effekten av brottet (en synnerligen kännbar förtroendemässig skada) och inte 

direkt omständigheterna kring den brottsliga gärningen. Enligt min mening bör detta kunna få 

stora implikationer särskilt för näringslivet, där den största skadan ofta är just en 

förtroendeskada. I slutändan innebär citatet att graderingen (grovt brott) kan bero inte bara av 

gärningens svårhetsgrad utan även av i vilken utsträckning media uppmärksammar gärningen. 

Detta är enligt min mening problematiskt; det riskerar att blir godtyckligt och slumpmässigt 

och i viss mån mediestyrt. Förhoppningsvis kan det i praktiken lösas genom att 

gärningspersonen sällan haft uppsåt till den försvårande omständigheten och därför inte kan 

dömas.207  

Omständigheten särskilt farlig art (4) kan sannolikt kopplas till brottet av normalgrad. 

Lagrådet gör en sådan koppling och menar att omständigheten kan vara problematiskt när ”som 

i detta fall, någon vägledning inte ges genom den grundläggande brottskonstruktionen”.208 Det 

ger uttryck för att Lagrådet anser att om rekvisiten vid brottet av normalgrad var tydligare 

skulle även den försvårande omständigheten vara tydligare, varför omständigheten måste 

tolkas som en kvalificering av otillbörlighetsrekvisitet snarare än en ny omständighet. Det finns 

ännu ingen rättspraxis från HD men i en dom konstaterade Svea hovrätt efter sammanvägning 

                                                
205 Se prop. 2011/12:79 s. 47. 
206 Se prop. 2011/12:79 s. 47. 
207 Mer om detta, se skuld- respektive täckningsprincipen i t.ex. Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 269 ff. 
208 Lagrådets yttrande över Mutbrottsutredningen. 



46 

 

att ett fall där gärningspersonens syfte med det påtänkta mutbrottet var att påverka en pågående 

utredning om brott, uppmana till fler brottsliga gärningar samt dessutom kringgå restriktioner 

och undvika åklagares granskning var att bedöma som ”särskilt farlig art”.209  

Sammanfattningsvis utgör omständigheterna (1), (2) och (4) kvalificeringar av 

otillbörlighetsrekvisitet vid brottet av normalgraden medan (3) utgör en ny omständighet. Om 

en omständighet som särskilt ska beaktas vid grovt brott föreligger men brottet klassificeras 

som brott av normalgraden är omständigheten vanligtvis straffvärdehöjande.210 En eventuell 

straffhöjning, liksom en gradering, ger uttryck för gärningens klander. Mutbrotten skiljer sig 

från de andra brott jag undersökt eftersom otillbörlighetsrekvisitet vid brott av normalgraden 

är värderande. Tillämpning av rekvisitet förutsätter en helhetsbedömning av flera faktorer och 

beaktande av bestämmelsens skyddsintresse. En omständighet som anses ge uttryck för 

gärningens klander måste rimligtvis tala för att gärningen inom ramen för en helhetsbedömning 

inte är tillåten. En sådan omständighet bör också enligt min mening indikera vad som är särskilt 

skyddsvärt. Jag menar därför att samtliga omständigheter som påverkar graderingen också 

måste vara relevanta för bedömningen av huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. Jag vill 

till och med argumentera för en presumtion för att otillbörlighetsrekvisitet för brott av 

normalgraden är uppfyllt om någon av omständigheterna föreligger.  

Tillämpningsområdet för presumtionen är sannolikt begränsad eftersom det i 

merparten av dessa situationer troligtvis också är möjligt att visa ett korrupt uppsåt (d.v.s. att 

givaren mutar eller belönar) och otillbörlighetsrekvisitet därmed, som huvudregel, är uppfyllt 

utan en närmare bedömning. Detta kan också vara en anledning till att liknande diskussionen 

inte tidigare förts. 

                                                
209 Svea hovrätts dom den 18 september 2013 i mål nr B 2663-13. 
210 Omvänt är också utgångspunkten att omständigheter som är relevanta för straffvärdet är relevanta för gradindelningen se 
Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder s. 28. 
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5 Möjligheter att förtydliga otillbörlighetbedömningen  

 Vilket behov finns det av (ytterligare) en reform? 

Trots att det ur rättskällorna är möjligt att utläsa vilka faktorer som bör ligga till grund för 

otillbörlighetsbedömningen är det fortfarande svårt att förutse det faktiska resultatet av 

faktorerna. Exempelvis går det att fastställa att det ekonomiska värdet spelar roll, men inte 

närmare specificera vad detta innebär i förhållande till de andra faktorerna eller i fråga om 

beloppsgränser. Faktorerna kan inte heller anses vara särskilt lättillgängliga. I 

kommittédirektivet till den senaste utredningen fanns det uttalade syftet att ”modernisera 

brottet och göra bestämmelsen mer lättillgänglig, bland annat genom tydliga kriterier för 

straffansvar”.211 Lagändringen kan i detta avseende knappast ha uppfyllt sitt syfte. Jag ska 

därför diskutera om det finns ett behov av ytterligare en reform.  

Otillbörlighetsrekvisitet är problematiskt ur ett förutsebarhetsperspektiv för parterna. 

Oklarheterna i rekvisitet riskerar dessutom att bidra till att korruptiva företagskulturer frodas 

till följd av okunskap snarare än illvilja. Korruption anses särskilt skyddsvärt då det kan vara 

en inkörsport till annan organiserad brottslighet.212 Lagstiftningen kan, som diskuterats ovan, 

anses förutsebar om en juridiskt kunnig person närmare kan tolka innehållet i straffbudet. Jag 

menar att detta i och för sig är möjligt. Om obestämdheten är acceptabel beror dock delvis på 

vilka möjligheter det finns att göra lagstiftningen tydligare. Därför ska jag nedan undersöka 

om det är möjligt att förtydliga innebörden av lagstiftningen avseende just 

otillbörlighetsrekvisitet. Jag kommer att diskutera och problematisera tre förslag som 

aktualiserats i utredningen ovan. Det första är att i lagtexten ange vilka faktorer som ska beaktas 

vid otillbörlighetsbedömningen.213 Det andra är att delegera normgivningsmakt avseende 

otillbörlighetsrekvisitet.214 Det tredje och sista förslaget är separera regleringen mellan 

offentlig och privat sektor för att underlätta otillbörlighetsbedömningen.215 

 

                                                
211 Dir. 2009:15, under ”uppdraget”, se även prop. 2011/12:79 s. 11 samt Mutbrottsutredningen s. 13. 
212 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 23 f. 
213 Detta framhölls också som förslag från flera remissinstanser, se prop. 2011/12:79 s. 25. 
214 En början till detta kan skönjas i Mutbrottsutredningen, se s. 234. 
215 Denna fråga aktualiserades i samband med den senaste Mutbrottsutredningen, se exempelvis författningsförslaget på s. 24 
f. Detta förslag antogs dock inte.  
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 Förslag 1: ange faktorer i lagtexten 

Att i lagtexten ange vilka faktorer som ska ligga till grund för otillbörlighetsbedömningen 

skulle direkt underlätta för såväl parter som rättstillämpare. Förslaget framkom bland annat i 

vissa remissvar till Mutbrottsutredningen.216 En sådan lösning skulle göra regleringen mer 

förutsebar och precis. Det måste också beaktas att en liknande lösning användes för det grova 

brottet. Enligt förarbetena motiverades detta med intresse för en enhetlig rättstillämpning.217 

Samma överväganden måste rimligtvis gälla för att motivera behovet av att förtydliga vad som 

över huvud taget utgör ett brott. 

Argumenten mot att ange faktorer i lagtexten är primärt att regleringen beror av allmän 

uppfattning och måste kunna tolkas dynamiskt utifrån olika samhällsförhållanden.218 

Lösningen ansågs i praktiken utesluten redan på den grund att otillbörlighetsbedömningen 

alltid måste ske utifrån en helhetsbedömning.219 En allt för statisk definition skulle dessutom 

riskera att snabbt göra lagstiftningen obsolet och riskera att leda till att vissa transaktioner som 

uppenbart bör omfattas av regleringen ändå faller utanför. Det skulle i förlängningen riskera 

att leda till att förtroendet för lagstiftningen sjunker. Problemet med en allt för statisk eller rigid 

lagstiftning kan dock tacklas genom att bara ange vägledande faktorer i lagtexten, jämför här 

ordalydelsen ”ska särskilt beaktas” som används för grovt mutbrott.220 I rättspraxis har det dock 

funnits en tendens att hantera sådana exemplifierande omständigheter närmast som om de vore 

bindande.221 HD har också uttryckt att det av legalitetsskäl kan vara svårt att döma utan stöd i 

en förefintlig uppräkning av omständigheter.222 Risken är att listan uppfattas som uttömmande 

eller åtminstone får den effekten. Rädsla för sådan effekt kan förstås pareras genom att en av 

faktorerna formuleras som en ”slasktratt” som omfattar andra omständigheter som särskilt 

föranleder skäl för straffansvar. En sådan lösning är inte ovanlig, men tolkas ofta restriktivt. 

Enligt min mening föranleder en sådan lösning dessutom fråga om hur mycket mer förutsebar 

lagstiftningen egentligen blir.  

                                                
216 Prop. 2011/12:79 s. 25, se särskilt Ekobrottsmyndighetens yttrande över Mutbrottsutredningen.  
217 Prop. 2011/12:79 s. 31. 
218 Prop. 1975/76:176 s. 35 och prop. 2011/12:79 s. 21. 
219 Prop. 2011/12:79 s. 21. 
220 Jämför ordalydelsen i BrB 10:5 c. 
221 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 29. 
222 Se NJA 1994 s. 732 och NJA 1999 s. 25. Jämför även Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 29. 
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Sammanfattningsvis anser jag att en lösning där faktorerna anges i lagtexten gör att 

lagstiftningen uppfattas som mer förutsebar, men på bekostnad av en övervägande risk att 

bestämmelserna blir mer rigida. Med beaktande av den risken vore det enligt min mening 

olyckligt att införa en sådan exemplifiering. I praktiken finns också dessa faktorer att tillgå i 

rättskällorna och det bör egentligen inte vara nödvändigt att kodifiera dem i lag.  

 

 Förslag 2: delegera normgivningsmakt 

Ett alternativ till att direkt i lagtext ange faktorer som påverkar otillbörlighetsbedömningen är 

att delegera normgivningsmakt vad avser just tolkning och tillämpning av rekvisitet otillbörlig. 

Fördelen med en sådan lösning är att vad som är otillbörligt skulle bli mer förutsebart och 

tydligt för parterna utan att riskera att tillämpningen blir allt för rigid. Faktorerna kan fortsätta 

att utvecklas med samhällsutvecklingen samtidigt som lagstiftningen inte behöver uppdateras 

med jämna mellanrum. Med styrka mot detta förslag talar legalitetsaspekter, i synnerhet om 

delegation ska ske till ett privaträttsligt subjekt som Institutet mot mutor. I det följande ska jag 

göra två korta jämförelser för att diskutera hur delegerad normgivning kan fungera och sedan 

utveckla ytterligare skäl för och mot en sådan delegation.  

BFL:s koppling till ”god redovisningssed” utgör ett exempel på att viss delegation 

förekommer även inom straffrätten.223 Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god 

redovisningssed.224 Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan,225 ändå är denna delegation 

inte helt okontroversiell.226 En delegation till rent privaträttsliga subjekt så som Institutet mot 

mutor föranleder legalitetsöverväganden i betydligt större utsträckning än vid delegation till ett 

statlig organ. Jämförelsen ger dock stöd för att delegation inom straffrätten är möjlig.  

Ett annat exempel på delegerad normgivning finns inom marknadsföringsrätten och 

förbudet mot otillbörlig marknadsföring. Regleringen överlappar delvis med 

mutbrottslagstiftningen. Om en otillbörlig förmån erbjuds genom marknadsföring så kan t.ex. 

ansvar enligt både MFL och BrB bli följd av samma förfarande.227 Marknadsföring ska stämma 

                                                
223 Se BFL 4:2. 
224 BFL 8:1. 
225 För mer information se www.bfn.se.  
226 Jämför resonemang i Asp, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 16-47. 
227 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 29. 
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överens med god marknadsföringssed. Strider den mot sådan sed kan den vara otillbörlig.228 

God marknadsföringssed definieras som god affärssed eller andra vedertagna normer. 229 God 

affärssed syftar här framför allt på den soft law som har utvecklats inom näringslivet.230 

Bestämmelsernas syfte är främst konsumenträttsliga, men i förlängningen också att skydda en 

välfungerande och rättvis konkurrens på marknaden.231 Skyddsintresset är därvid delvis 

överlappande med det för mutbrott. En avgörande skillnad mellan mutbrottslagstiftningen och 

den marknadsrättsliga lagstiftningen är att den senare inte är straffrättslig, vilket innebär att 

legalitetsaspekterna inte görs gällande alls som för mutbrotten. Det visar dock på betydelsen 

av delegation till andra organ för att uttolka värderande begrepp som just otillbörlig.  

Legalitetsaspekterna av en delegerad normgivningsmakt är avgörande inom 

straffrätten. Eftersom Institutet mot mutor och Näringslivskoden redan byggt upp ett förtroende 

inom området så är det enligt min mening sannolikt att de skulle utgöra åtminstone en del av 

en eventuell delegerad normgivningsmakt. (En förutsättning vore dock att Näringslivskodens 

tillämpningsområde utvidgades eller att det skapades en ny motsvarighet för det offentliga så 

att det fanns en motsvarighet för alla som omfattas av mutbrottslagstiftningen). En fullständig 

delegation skulle i praktiken innebära att om Institutet mot mutor ”kuppar” och plötsligt ändrar 

eller gör en extremt strikt eller liberal tolkning av Näringslivskoden skulle detta också ändra 

ramen för vad som alls är straffbart. Invändningen görs gällande med styrka. Ett alternativ vore 

att institutionalisera Institutet mot mutor och göra det till ett statligt expertorgan, jämför 

Bokföringsnämnden. Lösningen skulle då sannolikt vara förenlig med legalitetsprincipen. Ett 

annat alternativ vore att låta Näringslivskoden utgöra en presumtion för vad som är straffritt, 

dock inte för vad som är straffbart. Denna lösning överensstämmer med Mutbrottsutredningens 

förslag.232 Användandet av Näringslivskoden på detta sätt kan enligt min mening inte föranleda 

några särskilda legalitetsproblem utan snarast jämföras vid den roll som föreskrifter har vid 

gärningsculpabedömningen. Lagstiftaren valde dock bort denna lösning. 

Oavsett om lagstiftaren väljer att formellt delegera normgivningsmakt eller inte finns 

det, enligt min mening, mycket goda möjligheter att fortsätta utveckla befintliga och nya 

                                                
228 MFL 5-6 §§. 
229 Definition i MFL 3 §. 
230 Jämför prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
231 Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 125. 
232 Mutbrottsutredningen s. 234, ”har en företrädare för ett företag hållit sig inom kodens ramar bör det vara uteslutet med 
straffansvar” tolkningen har stöd i exempelvis Sveriges advokatsamfunds yttrande över Mutbrottsutredningen.  
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självregleringsinstrument och uppförandekoder. Det finns exempel på självreglering i svensk 

rätt som varit mycket framgångsrika. Ett sådant exempel är svensk kod för bolagsstyrning.233 

För att uppförandekoderna ska kunna spela en större roll för rättsutvecklingens så bör det finnas 

en motsvarighet till Näringslivskoden som är tillämplig för det offentliga. Det är märkligt att 

det saknas en gemensam reglering för det offentliga att utgå ifrån. I detta avseende är värt att 

nämna att Statskontoret, på uppdrag av regeringen, har genomfört en kartläggning av 

myndigheternas arbete för att förebygga korruption.234 I rapporten konstateras bland annat att 

korruptionsrisker saknas i de riskanalyser som myndigheterna gör. En av slutsatserna i 

rapporten är att ”det finns skäl för regeringen att utveckla och bättre samordna det stöd som 

myndigheterna har i det korruptionsförebyggande arbetet”.235 Liknande reflektioner förekom 

också i remissvar över Mutbrottsutredningen.236 Detta indikerar sammantaget att det finns ett 

behov av ett regelverk eller riktlinjer även för det offentliga, och inte minst för myndigheter, 

redan i nuläget. Det finns vissa tidigare separata ansatser, bland annat har Sveriges Kommuner 

och Landsting utgivit en skrift om mutor och jäv för kommunal- och landstingsanställda.237 

Det finns dock i nuläget inget gemensamt dokument. Att näringslivet väljer att följa 

Näringslivskoden och tillämpa striktare regler än lagstiftningen och därmed gå i bräschen 

avseende korruptionsbekämpning är naturligtvis i huvudsak positivt. Det är dock en 

förutsättning för en mer enhetlig och förutsebar rättstillämpning att det finns ett motsvarande 

regelverk för det offentliga.  

Sammanfattningsvis är legalitetsaspekterna mot att officiellt delegera 

normgivningsmakt till ett privat rättssubjekt övertygande, eller måste i vart fall utredas 

vidare.238 Att låta exempelvis Näringslivskodens tolkning utgöra en presumtion för vad som är 

tillbörligt (dock ej otillbörligt) anser jag dock vara en positiv och på sikt sannolik utveckling. 

En förutsättning bör dock också vara att på sikt utveckla ett liknande instrument som är 

tillämpligt för det offentliga. 

                                                
233 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning. 
234 Statskontoret, Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption, Rapport 2015:23. 
235 Statskontoret, Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption, Rapport 2015:23, s. 114. 
236 Se t.ex. Justitiekanslerns yttrande över Mutbrottsutredningen. 
237 Sveriges Kommuner och Landsting, Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner. 
Skriften är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner. Skriften som är tillämplig idag är en 
uppdatering av en vägledning som togs fram i samarbete med Finansdepartementet 2006. 
238 För detta resonemang se även Ekobrottsmyndighetens yttrande över Mutbrottsutredningen. 
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 Förslag 3: separera regleringen mellan privat och offentlig sektor  

I Mutbrottsutredningens uppdrag ingick att utreda huruvida det föreligger skäl att separera 

regleringen mellan offentlig och privat sektor. Mutbrottsutredningen fann att så var fallet och 

föreslog att mutbrott skulle föreligga om åtgärden (givandet av förmånen):239  

1. vidtas med avsikt att otillbörligt påverka eller belöna myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling eller att belöna sådan påverkan, 

2. i annat fall riktas mot en arbets- eller uppdragstagare och är ägnad att otillbörligt påverka eller 
belöna dennes sätt att utföra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag […] 

Lagstiftaren avfärdade förslaget och konstaterade att mutbrott ”uppenbart” ska vara generellt 

reglerat.240 Det kan dock inte anses uppenbart med beaktande av de invändningar som 

förekommit såväl före som efter detta uttalande. Skälen för att separera mutbrottsreglerna är 

att skyddsändamålet och mottagarens ställning skiljer sig mellan privat och offentlig sektor 

vilket kan påverka otillbörlighetsbedömningen. Att mutbrott regleras generellt gör att 

lagstiftningen uppfattas som mindre förutsebar. Fråga är dock om en separation mellan 

offentlig och privat i praktiken skulle göra regleringen tydligare. Jag kommer i det följande att 

närmare redogöra för vissa skäl för att separera regleringen respektive behålla den gemensam 

samt ta ställning i frågan.  

I anslutning till författningsförslaget uttryckte Lagrådet att ”i vart fall vissa typer av 

offentlig verksamhet kan motivera en särreglering av korruptionsbrott som rör den offentliga 

sektorn.”241 Andra som förespråkat en delning mellan offentlig och privat sektor är exempelvis 

Wennberg och Leijonhufvud. Wennberg uttrycker att ”det säger sig självt att det inte kan vara 

en lyckad lösning att söka tillgodose totalt olika typer av skyddsintressen med exakt samma 

brottskonstruktion”.242 Wennberg syftar på att mutbrotten i offentlig och privat sektor regleras 

gemensamt trots att skyddsintresset skiljer sig och därmed även innehållet i rekvisitet 

otillbörlig. Enligt Leijonhufvud är maktmissbruk i offentlig sektor så särskilt skyddsvärt att en 

muttagare som befinner sig i offentlig sektor alltid bör anses huvudgärningsperson.243 Hon 

                                                
239 Mutbrottsutredningens författningsförslag, exempelvis s. 24 f. 
240 Prop. 2011/12:70 s. 21. Skäl för detta var också att skyddsintresset definierades gemensamt, se s. 19. 
241 Lagrådets yttrande över Mutbrottsutredningen (härom se särskilt s. 3 i utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-08). 
242 Wennberg, Varför är korruptionsbrotten så svårtillämpade? s. 486. 
243 Se argumentationen i Leijonhufvud, Korruption – ett svenskt problem? s. 962.  
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menar också att företrädare för offentlig verksamhet i allmänhet kräver ett särskilt skydd och 

att det vore i linje med det allmänna rättsmedvetandet att särskilt betona korruptionsbrott i 

myndighetsutövning.244 Leijonhufvud argumenterar vid tillfälle till och med för att mutbrott i 

privat sektor egentligen inte måste vara kriminaliserat, utan kan omfattas av annan tillämplig 

lagstiftning som exempelvis trolöshet mot huvudman.245  

Frågan om att avkriminalisera mutbrott i privat sektor har också lyfts i andra 

sammanhang.246 Skälen för en avkriminalisering bör också ånyo övervägas för den som anser 

att regleringen mellan offentlig och privat ska separeras. Fråga blir då om det finns fullgoda 

skäl att kriminalisera mutbrott i privat sektor över huvud taget. Det förekommer att lagstiftaren 

använder flera skyddsintressen för att motivera en kriminalisering när intressena var för sig 

egentligen inte kan motivera en kriminalisering.247 Utgångspunkten är att kriminalisering bara 

ska tillgripas i sista hand, när andra kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva.248 Eftersom 

näringslivet redan arbetar effektivt med självreglering kan det ifrågasättas om det inte redan 

finns relevanta kontrollmetoder. Straffrätten har kommit att ses som den främsta metoden för 

att bekämpa korruption medan civilrätten hamnat i skymundan.249 För att få företag att själva 

förebygga korruptionsbrott är straffrätten dock det mest effektiva verktyget.250 Att endast lämna 

korruptionsbekämpningen i privat sektor till självreglering är därför enligt min mening inte 

önskvärt. Jag tror dessutom att det i praktiken vore väldigt osannolikt.  

Skälen för att inte bara kriminalisera mutbrott i privat sektor utan dessutom att reglera 

det gemensamt med offentlig sektor är i stort sett samma idag som när lagstiftningen blev 

neutral år 1977. I förarbetena anfördes bland annat att skillnaderna mellan verksamheten i 

privat respektive offentlig sektor höll på att utjämnas och att verkade under allt mer liknande 

former och omständigheter. Det framhölls även att det i offentlig sektor i omfattning förekom 

mycket annan form av verksamhet än myndighetsutövning.251 Parallellt med detta förekom i 

privat sektor fler myndighetsbetonade inslag.252 Det är svårt att avgöra hur delningen mellan 

                                                
244 Leijonhufvud, Korruption - ett svenskt problem, s. 963. 
245 Leijonhufvud, Korruption ett svenskt problem, s. 963. 
246 Se exemeplvis Oldenstam, Bestikkelse (mutor) og korruption – hvor skal grænsen gå? s. 425-433. 
247 Lernestedt, Kriminalisering, problem och principer, s. 169 f. 
248 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 41. 
249 Sandgren, Att bekämpa korruption - ett rättsligt perspektiv, s. 289. 
250 Se exempelvis Drewert, Utvidgat företagsansvar för att förebygga korruption? s. 191. 
251 Mutbrottsregleringen har varit neutral mellan privat och offentlig sektor sedan 1977, skälen för att reglera dem 
gemensamt framkommer bland annat i prop. 1975/76:176 s. 30.  
252 Här nämndes exempelvis bank och försäkringsbranschen, se Cars, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, s. 22. 
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privat och offentlig sektor över huvud taget ska göras. Det förekommer idag en stor variation 

av semi-offentliga lösningar som innehåller kombinationer av offentlig och privat produktion, 

finansiering och reglering och som därför är svåra att kategorisera. Att beakta mottagarens 

ställning inom ramen för en helhetsbedömning i en gemensam reglering möjliggör enligt min 

mening för en betydligt mer dynamisk hantering av sådana semi-offentliga lösningar jämfört 

med att kategorisera dem mellan antingen offentlig eller privat. Att försöka göra en generell 

uppdelning mellan offentlig och privat tror jag därför är svårt, opraktiskt och riskerar att leda 

till konstiga och svårförutsebara konsekvenser.  

Samtidigt tror jag att Leijonhufvud har en poäng när hon argumenterar för att det 

överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet att särskilt betona korruptionsbrott i 

myndighetsutövning.253 För att upprätthålla allmänhetens förtroende för myndighetsutövning 

och tillämpning i domstolarna är det viktigt att lagstiftningen ger tydligt besked om att 

beslutsfattande ska ske utan otillbörlig påverkan.254 Korruption i offentlig myndighetsutövande 

verksamhet är särskilt skyddsvärt. En uppdelning som bara särreglerar myndighetsutövning 

och offentlig upphandling, liksom Mutbrottsutredningens förslag, är därför intressant. I 

synnerhet om det fortfarande finns möjlighet att göra en helhetsbedömning inom den icke-

myndighetsutövande kategorin. Det medför dock att otillbörlighetsbedömningen i den delen är 

lika svårförutsebar som idag.  

Sammanfattningsvis riskerar regleringen som den ser ut idag att delvis förta allvaret 

avseende mutbrott vid myndighetsutövning. Otillbörlighetsbedömningen blir dock inte 

tydligare av att separera regleringen. En mer generell separation mellan offentlig och privat 

sektor skulle dessutom oundvikligen leda till konstiga och ologiska gränsfall. Oavsett hur 

uppdelningen skulle definieras undrar jag också vad skillnaden egentligen skulle bli givet att 

otillbörlighetsrekvisitet är oförändrat. Jag har därför svårt att se hur och varför skulle detta 

skulle göra lagstiftningen tydligare.  

                                                
253 För liknande resonemang se t.ex. Justitiekanslerns yttrande över Mutbrottsutredningen. 
254 Domstolsverkets yttrande över Mutbrottsutredningen. 
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6 Sammanfattande slutsatser  

En övergripande slutsats är att vissa av de problem som föranledde lagändringen 2012 finns 

kvar. Lagstiftaren reagerade på viss kritik, men flera instanser ifrågasatte om lagstiftaren 

tillräckligt förtydligat bestämmelserna och konstaterade att många av de tidigare 

tolkningsutmaningarna kvarstår.255 Lagrådet konstaterade att ”önskemålet om tydliga kriterier 

för straffansvar kan inte sägas uppfyllas genom det nu framlagda förslaget”.256 Jag kan dock 

endast i begränsad utsträckning instämma i detta påstående. Den kritik som regleringen och 

rekvisitet fått är enligt min mening oförtjänt. Det är möjligt att, med hjälp av rättskällorna, 

fastställa vilka faktorer som främst är relevanta för otillbörlighetsbedömningen. Att regleringen 

ser ut som den gör, med det värderande rekvisitet otillbörlig, har till syfte att lämna utrymme 

för en dynamisk tolkning av regleringen för att effektivt bekämpa mutbrott och annan 

korruption. Detta är en avvägning mot förutsebarhet eftersom det då inte är möjligt att ge 

detaljerade och konkreta regler. Istället kompletteras straffbestämmelserna med förtydliganden 

i andra rättskällor samt exempelvis Näringslivskoden.257 Näringslivskoden är inte en rättskälla 

i strikt mening men dess innehåll bör i vart fall beaktas inom ramen för en bedömning av 

otillbörlighetsrekvisitet. 

Faktorerna som bör ligga till grund för otillbörlighetsbedömningen är framför allt 

mottagaren och förmånens ekonomiska värde men även samtliga ovan nämnda faktorer, d.v.s. 

mottagarens ställning, förmånens värde, huvudmannens samtycke, transaktionens öppenhet, 

tidpunkten för givandet och kopplingen till verksamheten. Denna lista kan inte anses 

uttömmande i den meningen att det inte framgent kan komma att utvecklas ytterligare faktorer 

i exempelvis rättspraxis. Otillbörlighetsbedömningen måste ske dynamiskt i fråga om tid och 

rum. Enligt min mening bör man vidare kunna presumera att otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt 

om någon av de omständigheter som särskilt ska beaktas för det grova brottet föreligger.  

Straffrätten har en angelägen styrande funktion i förhållande till de (kommersiella) 

aktörer som är verksamma och för utvecklandet av interna rutiner och policyer för att förhindra 

korruption. Regleringen kan på den grunden med viss önskvärdhet bli tydligare. Jag är dock 

osäker på om något av de alternativ som står till buds skulle medföra att lagstiftningen blev 

                                                
255 Lagrådets yttrande över Mutbrottsutredningen (se särskilt s. 2 ff i utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-08). 
256 Lagrådets yttrande över Mutbrottsutredningen (se särskilt s. 4 i utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-08). 
257 Karlsson, Nya regler om mutbrott och en ny näringsrättslig kod, s. 75. 



56 

 

tydligare och med förutsebar utan att samtidigt riskera att den också blir mindre dynamisk. En 

uppdelning mellan privat och offentlig sektor skulle kunna medföra att lagstiftningen i högre 

grad återspeglar det allmänna rättsmedvetandet i det att myndighetsutövning och offentlig 

upphandling plockas ut som särskilt skyddsvärt.258 Det finns dock inget stöd för att 

otillbörlighetsbedömningen i sig skulle bli tydligare. Jag tror vidare att det vore positivt om 

faktorerna som ligger till grund för otillbörlighetsbedömningen var mer lättillgängliga. Trots 

att jag inte anser det lämpligt direkt ange dem i lagtext eller helt delegera makt till 

självregleringsinstrument kanske lagstiftaren i vart fall kunde ha varit lite tydligare i 

exempelvis förarbetena.  

Jag tror också att vi kommer att se en utveckling där Institutet mot mutors 

Näringslivskod får ökad status, inte minst i takt med att Etiknämndens avgöranden blir mer 

etablerade. I svensk rätt finns flera mycket framgångsrika exempel på självreglering att jämföra 

med, exempelvis svensk kod för bolagsstyrning. För att självregleringen ska bli effektiv och 

trovärdig måste det enligt min mening finnas en samlad motsvarighet till Näringslivskoden 

som är tillämplig i det offentliga. Jag anser att detta är viktigt för både en sund utveckling och 

enhetlig tillämpning inom det offentliga, men inte minst för att upprätthålla ett förtroende för 

korruptionsbekämpande myndigheter. Dessutom förefaller det mig potentiellt skadligt för det 

allmänna rättsmedvetandet om de interna reglerna för myndighetsutövning och offentlig 

upphandling är mindre långtgående än vad som gäller för det helt privata (i Näringslivskoden). 

Det offentliga måste därför skapa en intern föreskrift.  

Sammanfattningsvis är regleringen inte optimalt utformad, men jag har svårt att se en 

tydligare och bättre lösning. Med vägledning från olika (rätts-)källor och med goda avsikter är 

det möjligt att hålla sig på rätt sida om det straffbara området. Mot bakgrund av detta är det 

rimligaste alternativet att ha kvar regleringen i sin nuvarande utformning. Ovanstående 

genomgång har ändå ett värde, delvis i att bena ut vilka faktorer som spelar roll men inte minst 

eftersom det är ”motiverat att från tid till annan och mot bakgrund av samhällsutvecklingen 

undersöka effektiviteten av regleringen hos de straffrättsliga medel som satts in för att bekämpa 

korruption”.259 

                                                
258 Vidare kommentarer kring detta se även exempelvis Domstolsverkets yttrande över Mutbrottsutredningen. 
259 Se prop. 2011/12:79 s. 18. 
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