
Robin Oldenstam

Bestikkelse (mutor) og korruption 
– hvor skal grænsen gå?





Bestikkelse (mutor) og korruption 
– hvor skal grænsen gå?

 
Advokat Robin Oldenstam, Sverige

Den svenska mutlagstiftningen är så otydlig att det saknas rimlig möjlighet att ur 
lagtexten utröna om ett visst handlande är straffbart eller ej. Detsamma gäller flerta-
let Internationella konventioner och andra instrument på området. Lagstiftningen är 
också så vid att den enligt sin lydelse bl.a. träffar företeelser som utgör normalt um-
gänge inom det moderna affärslivet, t.ex. representation och events. Oklarheterna i 
lagstiftningen leder till osäkerhet och ökade transaktionskostnader inom näringslivet 
och måste därför minskas. Detta kan bl.a. ske genom att själva kärnfrågan, dvs. vad 
som faktiskt utgör en ”muta”, ges en klarare och något mera begränsande definition 
i själva lagtexten.
 Vidare så är mutlagstiftningen överambitiös då den på synbarligen lika villkor 
straffbelägger korruption inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Det är 
emellertid tveksamt om behovet av ett särskilt straffstadgande för mutbrott inom den 
privata sfären överväger de nackdelar som i vart fall den nuvarande, vida och oklara 
lagstiftningen medför. Det bör därför övervägas om inte mutbrottet borde inskrän-
kas till den offentliga sektorn och där vara förbehållet centrala samhällsfunktioner 
såsom myndighetsutövning och offentlig upphandling inom icke-konkurrensutsatta 
områden. Övriga delar av den offentliga sektorn liksom hela den privata sektorn bör 
primärt regleras genom frivilliga bransch- eller företagsspecifika uppförandekoder 
och sanktioneras kommersiellt, genom arbetsrättsliga påföljder och skadestånd. Yt-
terst kan grova överträdelser i många fall sanktioneras genom andra straffstadgan-
den som t.ex. trolöshet mot huvudman jämte anstiftan och medverkan till detta brott. 
En dylik reglering av den privata sektorn skulle sannolikt bli väl så effektiv som nu-
varande mutlagstiftning, men vara mera nyanserad och ha bättre förutsättningar att 
anpassa sig efter variationer mellan olika branscher och situationer. Om inte mutlag-
stiftningen helt kan bortse från den privata sektorn så bör denna i vart fall regleras 
särskiljt från den offentliga och med tydligare och högre trösklar för straffbarhet.
 Genom de ovan nämnda ändringarna skulle lagstiftningen bl.a. vinna i klarhet 
samt skulle de särskilda skyddsändamålen kring bl.a. myndighetsutövning inte skym-
mas av åklagares och medias jakt på företeelser med obetydligt eller inget straffvärde 
inom den privata sektorn.
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En otydlig och överambitiös lagstiftning1. 

1.1 Kort om nuvarande svensk lagstiftning 

De centrala, svenska straffbestämmelserna kring korruption består av två speglande 
lagrum; bestickning (BrB 17:7) respektive mutbrott (BrB 20:2). Vad avser bestick-
ning består gärningen kortfattat i att någon utlovar, erbjuder eller lämnar en arbets- 
eller uppdragstagare en muta eller annan otillbörlig förmån i samband med arbets- 
eller uppdragstagarens tjänsteutövning. På motsvarande vis och vad avser mutbrottet 
består gärningen i att en arbets- eller uppdragstagare låter åt sig utlova, begär eller 
mottar en muta eller annan otillbörlig förmån i samband med sin tjänsteutövning.

Bestickning och mutbrott är s.k. handlingsbrott. Någon skada eller ens fara för 
skada behöver inte föreligga, utan redan t.ex. erbjudandet av en förmån är tillräck-
ligt. Brottet är således fullbordat på ett mycket tidigt stadium.

Den som erbjuder förmånen behöver inte ha för avsikt att därigenom korrum-
pera mottagaren. Avsikten kan således i och för sig vara alltigenom hederlig. Vidare 
krävs det endast att det finns ett visst, lösare samband mellan förmånen och mot-
tagarens tjänsteutövning. Det krävs inte heller att mottagaren har ett eget, direkt 
inflytande över den eller de åtgärder (t.ex. beslut inom en myndighet eller ett före-
tag) som förmånen kan antas ha samband med. Det är tillräckligt att vederbörande 
indirekt kan komma att påverka åtgärden (t.ex. som beredande eller föredragande 
inför den/de som har att fatta besluten). 

Av avgörande betydelse för bestickning respektive mutbrottet är att fråga ska 
vara om en ”muta eller annan otillbörlig förmån”. Att en person gör sig skyldig till 
mutbrott om denne mottar en ”muta” utgör dock ett cirkelresonemang och ger inte 
någon ledning. Avgörande för om gärningen är straffbar eller ej måste således vara 
om förmånen kan anses ”otillbörlig”. Uttryck som ”otillbörlig” är emellertid till 
sin natur mycket svårfångade. Lagstiftaren har också angivit att vad som kan anses 
otillbörligt måste avgöras genom ”en samlad bedömning av alla för det enskilda 
fallet betydelsefulla omständigheter” (prop. 1975/76:176 s. 36) samt har Högsta 
Domstolen tillagt att ”[d]en närmare bestämningen av begreppet otillbörlighet är 
beroende av sed och allmän uppfattning och kan variera från tid till annan och inom 
olika verksamhetsområden.” (NJA 1981 s. 1174). 

Sedan år 1978 omfattar den svenska mutlagstiftningen arbetstagare och upp-
dragstagare inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Som skäl för att 
också inkludera den privata sektorn angavs i förarbetena bl.a. att skillnaderna mel-
lan offentlig och privat verksamhet höll på att utjämnas samt att dessa bedrevs 
under alltmer likartade former och fullgjorde samma funktioner (SOU 1974:37; 
prop. 1975/76:176).

Sammantaget har lagstiftaren genom mutlagstiftningen försökt att fånga en 
högst varierande flora av företeelser, såväl inom den offentliga som den privata 
sektorn, innefattande att någon slags ”förmån” erbjuds eller lämnas i samband med 
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tjänste-utövning, och straffbelägga desamma om ”förmånen” på något vis kan an-
ses gå över gränsen för det ”tillbörliga”. 

1.2 Internationella förhållanden, konventioner m.m.

Företag verkar i en allt mer globaliserad värld. Av intresse är därför att en gärning, 
som utgör straffbar bestickning eller mutbrott utifrån ett svenskt perspektiv, är brotts-
lig oavsett var gärningen begås. För gärning begången utomlands uppställs dock krav 
på s.k. dubbel straffbarhet, dvs. gärningen ska vara straffbar såväl i Sverige som i det 
land vari gärningen begicks. Vad avser den offentliga sektorn så torde det vara straff-
bart med korruption i så gott som alla länder. Vad avser den privata sektorn tycks 
det dock internationellt sett vara mindre vanligt att straffbelägga korruption. Om så 
likväl görs, så sker det ofta med viss särskiljning från motsvarande brott inom den 
offentliga sektorn. Den svenska lagstiftningen, som på synbarligen identiska villkor 
straffbelägger korruption inom såväl den offentliga som den privata sektorn, kan så-
ledes i ett vidare, internationellt perspektiv uppfattas som i någon mån ovanlig.

Det finns en mängd internationella konventioner och andra instrument som be-
handlar mutor och annan korruption. Således har bl.a. FN år 2003 utarbetat Förenta 
nationernas konvention mot korruption. Konventionen riktas såväl mot offentlig som 
privat verksamhet, dock att – såvitt avser privat verksamhet – konventionen synes 
vara mera inriktad mot utarbetandet av uppförandekoder än regelrätt lagstiftning. 
Inom EU har rådet antagit ett s.k. rambeslut som uppställer mål om att straffbelägga 
korruption också inom den privata sektorn. Inom OECD har undertecknats en kon-
vention om bestickning av utländska statstjänstemän i internationella affärsförbindel-
ser. Slutligen bedrivs inom ramen för Europarådet ett betydande arbete mot korrup-
tion. Arbetet har bl.a. kommit till utryck i en konvention från år 1999, vilken avser att 
straffbelägga korruption inom såväl offentlig som privat verksamhet. 

Gemensamt för de ovan nämnda internationella instrumenten är att de i likhet 
med den svenska lagstiftningen endast i mycket korta, vida och oprecisa ordalag 
beskriver själva mutbrottet. 

1.3 Några exempel på potentiellt straffbara ”förmåner”

Representation, dvs. affärsrelaterade luncher och middagar, utgör en naturlig del av 
umgänget inom affärslivet. Genom en kombination av god mat och trevlig konver-
sation knyts kontakter närmare och blir mera personliga, vilket i sin tur förstärker 
affärs-relationen. Problemet är att dylika luncher och middagar kan anses utgöra en 
förmån för den bjudne som har samband med dennes tjänsteutövning. Det enda som 
står emellan ett straffansvar för värden och gästen blir därmed om förmånen, dvs. 
lunchen eller middagen, befinner sig på rätt eller fel sida om det gummilika rekvisitet 
”otillbörlig”. Någon egentlig ledning i denna avgörande fråga står som ovan nämnts 
inte att finna. Är en enklare lunch acceptabel, men en trerätters middag med vin på 
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lyxkrog ”otillbörlig”? Avsaknaden av vägledning försvårar praktiskt användbar råd-
givning och gör bl.a. att vissa företag – i syfte att med god marginal undvika varje 
misstanke om bestickning – helt avhåller sig från viss representation. Detta kan i sin 
tur leda till att dessa företag får försämrade affärsmöjligheter och ökade transakti-
onskostnader. 

Events är en annan företeelse, som blir allt vanligare då företag i ökande grad 
måste höja sig över mängden för att skapa intresse kring sina tjänster och produkter. 
Ofta utgörs ett event av en show, ett idrottsevenemang e.d., som knyts till en affärs-
händelse (t.ex. lanseringen av en ny produkt) eller mera generell marknadsföring av 
ett företags tjänster eller produkter. Liksom representation kan events anses innebära 
en förmån för den som bjuds in att delta. Vad gäller events riskerar denna förmån 
dock, i än högre grad än vid representation, att anses som ”otillbörlig”, på grund av 
det mera tydliga nöjesinslaget. 

Både representation och events är företeelser som utgör en naturlig del i ett mo-
dernt företags arbete med att upprätthålla och stärka sina affärsrelationer. Med nuva-
rande lagstiftning är emellertid båda företeelserna sådana att de kan vara straffbara 
som bestickning respektive mutbrott. Att detta inte endast är en teoretisk risk visar 
t.ex. de åtal som för några år sedan restes mot den högsta ledningen i börsbolaget 
TeliaSonera för ett event, varigenom de inbjudna bjöds att se på ABBA-musikalen 
”Mamma Mia” i samband med marknadsföring av företagets tjänster. Oaktat att åtalet 
så småningom ogillades i domstol, så skapade det en kvardröjande oro och osäkerhet 
inom närings-livet kring lagligheten av event-verksamhet. Denna oro och osäkerhet 
förstärks ytterligare av att eventuella felsteg i förhållande till mutlagstiftningen – 
oaktat om de sker i god tro såsom får antas ha varit fallet med TeliaSonera – riskerar 
att leda till en högst betydande, negativ exponering i media. 

1.4 Problemformulering

Strafflag skall vara tydlig, så att den som har att följa lagen har en rimlig möjlighet att 
ur lagtexten utröna om ett visst handlande är straffbart eller ej. Detta brukar ibland ut-
tryckas genom den latinska sentensen nulla poena sine lege, dvs. inget straff utan lag. 
Principen kommer bl.a. till uttryck i den svenska grundlagen (RF 2:10). De svenska 
straffstadgandena kring bestickning och mutbrott uppfyller inte detta grundläggande 
krav. Lagstiftaren har i dessa lagrum lyckats kombinera en synnerligen bred träff-
bild med likaledes synnerligen gummilika rekvisit, såsom ”otillbörlig”. Resultatet 
är straff-stadganden som enligt sin lydelse bl.a. träffar företeelser som utgör normalt 
umgänge inom affärslivet. Detta skapar i sin tur en betydande osäkerhet för de före-
tag som verkar under lagstiftningen.

Ett av de mera fundamentala bristerna i den svenska lagstiftningen, liksom i nära 
nog alla de internationella instrument som finns på området, är att en klar definition 
av själva mutbrottet saknas. Detta bidrar väsentligt till oklarheten och den därpå föl-
jande osäkerheten hos de som har att rätta sig efter lagstiftningen. 
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Vidare har den svenska lagstiftaren valt att likställa offentlig och privat verk-
samhet vad avser korruption. Lagändringen byggde på antagandet att skillnaderna 
mellan privat och offentlig verksamhet var få och i avtagande. Detta antagande 
är i grunden felaktigt. Inom den offentliga sektorn skyddar lagregler mot korrup-
tion primärt rättsstatliga intressen såsom opartiskhet, objektivitet och likhet inför 
lagen. Inom den privata sektorn är det främst spelreglerna för en väl fungerande 
marknadsekonomi som ska skyddas. Skyddsobjekten skiljer sig således åt liksom 
de verksamheter som bedrivs och de mekanismer som reglerar desamma. Därtill 
skiljer sig seder och bruk väsentligt åt vad gäller den offentliga och privata sektorn. 
Den offentliga sektorn – särskilt den del därav som innefattar myndighetsutövning 
– präglas generellt av en betydande restriktivitet; i synnerhet vad gäller förmåner. 
Genom att inte i lagstiftningen särskilja den offentliga sektorn från den privata 
sektorn riskerar denna restriktiva syn att också få visst genom-slag vad avser den 
privata sektorn. Då förutsättningarna inom respektive sektor skiljer sig åt leder 
detta till onödiga begränsningar och osäkerhet för de som har att verka inom den 
privata sektorn. 

Frånvaron av en tydlig uppdelning mellan den offentliga och privata sektorn 
leder också till andra problem. Då bedömningen av vad som kan anses ”otillbör-
ligt” ska göras utifrån ”en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet bety-
delsefulla omständig-heter” och är beroende av ”sed och allmän uppfattning och 
kan variera från tid till annan och inom olika verksamhetsområden” så uppstår en 
lång rad obesvarade frågor. Ska t.ex. företag med likartad verksamhet, men som 
ägs privat respektive offentligt, bedömas olika? Ska en förmån som riktar sig till 
en beslutsfattare i ett privat bolag, som t.ex. förvaltar hyresfastigheter, bedömas 
annorlunda än om samma förmån riktas till en beslutsfattare i ett sådant bolag ägt 
av t.ex. en kommun eller av staten? Mycket tyder på att så kan vara fallet. Hur är 
det då med företag som endast delvis ägs av det allmänna? Spelar det någon roll 
om företagen verkar i en monopolistisk miljö, som t.ex. det svenska Apoteket el-
ler Systembolaget, eller i en konkurrensutsatt miljö, jämsides med andra, privata 
aktörer? Ingen av dessa frågor låter sig med rimlig klarhet besvaras utifrån den 
nuvarande lagstiftningen.

Slutligen så kan det ifrågasättas om det alls finns skäl att straffbelägga bestick-
ning och mutbrott inom det privata näringslivet. Den privata marknadsekonomin är 
inte lika känslig och har inte samma skyddsbehov som t.ex. myndighetsutövning 
och dylikt beslutsfattande inom den offentliga sektorn. Därtill torde en marknads-
ekonomi ha en betydande egen förmåga att hantera och bestraffa illojala beteenden 
av den typ som ryms inom mutlagstiftningen. Det kan således ifrågasättas om ”be-
hovet” av särskild strafflag riktad mot mutor inom den privata sektorn verkligen 
överväger de negativa aspekter som i vart fall den nuvarande, oklara svenska lag-
stiftningen medför.
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Förslag till reformerad lagstiftning2. 

I ljuset av det ovan nämnda skulle den svenska lagstiftningen kring bestickning och 
mutbrott må väl av att underkastas vissa förändringar. 

Oklarheterna i lagstiftningen måste minskas. Detta kan bl.a. ske genom att själva 
kärnfrågan, dvs. vad som faktiskt definierar en ”muta”, klart definieras i lagtexten. 
Vidare bör cirkelresonemang undvikas samt bör lagstiftningen även språkligt och 
systematiskt ses över. De språkliga och systematiska oklarheterna, som utgör ytter-
ligare väsentliga brister i den nuvarande lagstiftningen, faller dock utanför ramarna 
för detta referat. 

Den särskilda mutlagstiftningen bör eventuellt endast omfatta den offentliga sek-
torn. Det kan vidare övervägas om den inte ytterligare bör inskränkas till sådana delar 
av den offentliga sektorn som innefattar myndighetsutövning samt en del andra fun-
damentala, allmännyttiga funktioner. Häri skulle bl.a. rymmas offentlig upphandling 
för t.ex. försvarsmakten o.d. samt inom vissa icke konkurrensutsatta affärsområden 
som t.ex. det svenska Apoteket och Systembolaget.

Offentligt ägd eller bedriven verksamhet, som inte omfattas av den ovan nämnda 
snävare definitionen, bör i korruptionsavseende jämställas med privat verksamhet. 
Det faktum att staten eller enskilda kommuner från tid till annan må välja att bedriva 
viss verksamhet i offentlig regi eller att ha ett visst offentligt ägande, utgör inte skäl 
för att utvidga det straffbara området. 

Privat verksamhet bör eventuellt inte alls omfattas av de särskilda straffstadgandena 
kring bestickning och mutbrott. Det lojalitetsbrott mot arbets- eller uppdragsgivaren, 
som mutlagstiftningen ytterst avser att beivra, kan istället regleras genom bransch- el-
ler företagsspecifika uppförandekoder. Brott mot dessa koder kan sedan sanktioneras 
på vanligt vis, t.ex. genom uteslutning ur branschförening eller kommersiellt, genom 
att det företag som bryter mot koden svartlistas som leverantör. En illojal arbetstagare, 
som begär eller mottar mutor, kan bestraffas arbetsrättsligt genom varning, omplacering 
eller uppsägning/avsked. En illojal uppdragstagare kan mista sitt uppdrag och bli er-
sättings-skyldig för eventuell skada som orsakats uppdragsgivaren. Ytterst kan i många 
fall mera allvarliga överträdelser beivras straffrättsligt genom andra straffstadganden 
som t.ex. trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) jämte anstiftan eller medverkan till dylikt 
brott. Trolöshet mot huvudman förutsätter att någon, på grund av förtroendeställning, 
fått till uppgift att för någon annan sköta t.ex. en ekonomisk angelägenhet och därvid 
miss-brukar förtroendet till skada för huvudmannen. 

En begränsning av mutlagstiftningen till den offentliga sektorn tycks också vara 
mera i linje med bredare, internationell praxis. I vad mån en sådan begränsning skulle 
vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden enligt vissa – främst Europeiska 
- konventioner m.m., får dock utredas närmare. Då straffrättsliga sanktioner ändock 
ytterst finns att tillgå i flertalet fall enligt vad som ovan nämnts är det dock möjligt 
att de Internationella åtagandena kan uppfyllas oaktat att den särskilda mutlagstift-
ningen inskränks till att endast omfatta den offentliga sektorn.
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Om inte den särskilda mutlagstiftningen helt kan bortse från den privata sektorn 
så bör denna sektor i vart fall regleras särskiljt från den offentliga och med tydligare 
och högre trösklar för straffbarhet. 

Genom ovan föreslagna lagändringar skulle lagstiftningen renodlas och pri-
märt koncentreras till korruption vid myndighetsutövning och andra fundamentala 
allmän-nyttiga funktioner inom den offentliga sektorn. Lagstiftningen skulle däri-
genom vinna i klarhet. Vidare skulle de särskilda skyddsändamålen, som gör sig 
gällande vid myndighetsutövning o.d., inte skymmas av åklagares och medias jakt 
på företeelser inom det privata näringslivet med obetydligt eller rent av obefintligt 
straffvärde. 

En reglering inom den privata sektorn, som mera bygger på frivillighet och upp-
förande-koder än vittomfattande straffsanktioner, skulle därtill förmodligen bli väl 
så effektiv, men mera nyanserad. En sådan reglering har bättre förutsättningar att 
undvika onödigt hämmande begränsningar samt att anpassa sig efter förändringar i 
tidsandan och efter variationer mellan olika branscher och situationer.

Referatets teser3. 

Tes 1: Nuvarande lagstiftning kring bestickning och mutbrott är alltför vidsträckt 
och uppfyller inte grundläggande rättssäkerhetskrav på klarhet. Oklarheten medför 
bl.a. att företeelser, som får anses utgöra normalt umgänge inom affärslivet, till synes 
faller inom det straffbara området, vilket skapar osäkerhet och ökade transaktions-
kostnader. Oklarheten bidrar också till att skymma det som borde vara lagstiftningens 
huvudsakliga skyddsområde, nämligen korruption vid myndighetsutövning, viss of-
fentlig upphandling och andra centrala, samhällsfunktioner.

Tes 2: Lagstiftningen måste ge en klarare definition av vad som utgör den straff-
bara handlingen, d.v.s. vad som faktiskt utgör ”muta”

Tes 3: Kriminaliseringen av mutbrott inom den privata sfären borde eventuellt 
helt avskaffas. Behovet av reglering inom denna sfär kan bättre tillgodoses med fri-
villiga, branschvisa överenskommelser, uppförandekoder o.d.. Överträdelser kan 
sanktioneras, förutom kommersiellt, inom ramen för t.ex. arbetsrätten och ytterst ge-
nom andra straffstadganden som t.ex. trolöshet mot huvudman.

Tes 4: Kriminaliseringen inom den offentliga sfären borde eventuellt begränsas 
till att enbart avse centrala samhällsfunktioner såsom myndighetsutövning, offent-
lig upphandling inom icke-konkurrensutsatta områden o.d. Offentliga bedrivna eller 
ägda verksamheter, som faller utanför detta område, kan hanteras på samma sätt som 
privat verksamhet (se Tes 3 ovan). 

Tes 5: Om inte den särskilda mutlagstiftningen helt kan bortse från den privata 
sektorn så bör denna sektor i vart fall regleras särskiljt från den offentliga och med 
tydligare och högre trösklar för straffbarhet. 




