
 
 
 
 
 

Institutionen för ekonomi 
 
 
Handledare: Professor Carl Martin Roos 
Datum: 2005-06-01 
Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt    

 
 
    

 
Fem flaskor vin och en cabbe? 

Ja, tack! eller... 
 
 

– en undersökning om hur muta uppfattas enligt 
rättspraxis mot folklig moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Ann-Kristin Block 640124-3503 
Författare: Josefine Kvist 820521-3500 
 



 1

Förord 
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Kristianstad den 1 juni 2005 

 

Ann-Kristin Block  

Josefine Kvist  
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Sammanfattning 
 

En förmån uppfattas vara muta i en situation men inte i en annan. Det är ofta svårt att själv 

avgöra om det är frågan om muta eller inte. Brottsbalkens lagbestämmelser gällande 

bestickning och mutbrott är inte precisa utan har stor tolkningsvidd. Uppsatsens syfte var att 

undersöka hur muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig moral.  

 

Vi har använt rättsdogmatisk metod samt sociologisk metod för vår undersökning, som 

genomfördes med hjälp av enkäter. Vår population var lärare och personal på gymnasieskolor 

i Kristianstad. Respondenterna likställdes i vår uppsats med folklig moral. Av totalt 300 st. 

utdelade enkäter blev undersökningens bortfall 80 %. Det innebar att vi inte kunde 

generalisera men ansåg att mönster eller trender ändå kunde utläsas.  

 

För att uppnå vårt syfte har rättsfall valts ut efter vad vi tror är vanligt förekommande 

situationer, som gåva, resa och vård. Rättsfallen har förenklats och överförts till enkäten. 

 

Efter insamling av enkäterna analyserades och jämfördes folklig morals utfall mot rättspraxis 

utfall. Vår undersökning visade att rättspraxis och folklig moral i flera situationer pekade på 

samma faktorer vid bedömningen av hur muta uppfattades och utfallen blev desamma. Även 

när utfallen tenderade att gå i motsatt riktning användes ibland likvärdiga faktorer. 

Undersökningen visade också att i en del av rättsfallen argumenterade folklig moral med 

faktorer, som varit avgörande vid deras bedömning, som inte rättspraxis tagit hänsyn till.
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1. Inledning  
 

 

I kapitlet ges en kort inledning till korruption, bestickning och mutbrott. Den mynnar ut i en 

diskussion om att det ofta är svårt att själv avgöra var gränsen går till muta. Diskussionen 

ligger till grund för syftet med uppsatsen. Det redogörs dessutom för avgränsningar samt val 

av rättsdogmatisk och sociologisk metod. Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta 

disposition. 

 

 

1.1 Ämnesbakgrund 

 

Mutad? Om du säger ”wow” 

 

Det säger Hans De Geer som är professor i företagsetik. Han menar att det ofta inte är lätt att 

själv avgöra om det är en muta eller inte. Inom en del företag finns en uttalad policy som 

hjälper personalen i vissa gränsfall. Finns inga tydliga etiska regler kan man ta hjälp av den 

s.k. wow-effekten.1 Vid osäkerhet om det är en muta eller inte kan Institutet Mot Mutor 

(IMM) vara till hjälp. IMM är en ideell näringslivsorganisation som bildades år 1923.2 

Organisationens främsta syfte är att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner. De 

verkar för god sed gällande beslutspåverkan inom näringslivet och samhället. Överallt i 

samhället pågår ständiga försök till påverkan. Det har vi rätt till enligt våra grundlagar, såsom 

yttrandefrihet och tryckfrihet. Förfarandet begränsas dock genom att andra regler finns som 

har till syfte att hindra och motverka påverkan som strider mot goda seder.3  

 

I den internationella termen korruption ingår de centrala brottstyperna bestickning och 

mutbrott. Under senare år har många internationella organ ägnat sig åt att bekämpa 

korruption. Konventioner och andra överenskommelser har ingåtts. Sverige har deltagit och 

därmed fått anpassa lagstiftning om bestickning och mutbrott till vissa minimikrav. I en 

internationell jämförelse är de svenska bestämmelserna omfattande. Straffansvaret för 

bestickning sträcker sig inte endast till att ge någon en förmån för att få denne att handla 

                                                 
1 www.hbl.fi  
2 IMM, 2002, s. 24 
3 IMM, 2002, s. 3 
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pliktstridigt mot sin huvudman, utan att redan erbjuda eller utlova anses vara en fullbordad 

bestickning.4  

 

Den andra sidan av bestickning är mutbrottet. Den som begår mutbrott sviker sin 

lojalitetsplikt mot en huvudman genom att denne har en anställning eller ett uppdrag. Den fria 

konkurrensen och marknadsekonomin kan på sikt undermineras när mutor förekommer inom 

affärslivet, vilket innebär ett vidare skyddsintresse. Inom den offentliga sektorn kan 

förtroendet till statsmakten skadas och demokratin kunna vara hotad när politiker tar emot 

mutor.5 De styrandes integritet får inte kunna ifrågasättas: ”Caesars hustru får inte ens 

misstänkas.”6 

 

Statens sakrevision, numera Riksrevisionsverket, sammanställde redan år 1957 gemensamt 

med IMM ett förslag till allmänna rekommendationer gällande förhållandet mellan 

leverantörer till statliga myndigheter och främst arbetstagare som handlägger 

upphandlingsfrågor. Allmänt kallas förslaget mutkatekesen. Den har haft en viss vägledande 

betydelse angående bestickning och mutbrott men utgör inte någon juridisk bindande regel.7 

 

För vårdpersonal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten finns det inga 

författningsbestämmelser om mottagande av gåva, ersättning, belöning, förmån eller 

testamenterad förmögenhet från vårdtagare. I syfte att underlätta för vårdpersonalen ger 

socialstyrelsen ut vägledning angående ämnet. Anledningen är att det ibland finns en risk för 

utnyttjande av den beroendeställning som vårdtagaren befinner sig i och särskilt om gåvan 

överlämnas under tiden som vården pågår.8  

 

Om en gåva överlämnas i syfte att göra en otillbörlig påverkan för framtida tjänster anses det 

vara muta eller bestickning. En gåva kan i en situation betraktas vara en muta men inte i en 

annan. Torbjörn Lindhe, kanslichef på IMM, anser att gränsen inte är knivskarp.9 Dagens 

mutlagstiftning är svårtolkad. Det finns inga klara gränser för vad som anses vara muta. 

Torbjörn Lindhe menar att lagen måste ses över.10 

                                                 
4 Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2004, s. 57f 
5 Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2004, s. 87f 
6 Cars, T., 2001, s. 16 
7 Cars, T., 2001, s. 115 
8 Cars, T., 2001, s. 127f 
9 www.dn.se  
10www.di.se  
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Var går gränsen för etik och moral? Är den högre när det gäller vårt privatliv? Sänker vi den 

som anställd? Ekonomisk brottslighet såsom mutbrott väcker starka reaktioner både hos 

anställda och hos allmänheten i övrigt. De senaste och mest omskrivna mutbrotten kan 

nämnas de inom Systembolaget. De hade pågått under en längre period och blivit vanligt 

förekommande hos stora delar av personalen. Bolagets etiska regler hade överskridits vilket 

ledde till att VD:n polisanmälde brotten. En del högre tjänstemän avskedades efter protester 

och förhandlingar. Processer inleddes mot anställda vid olika domstolar och några 

leverantörer åtalades för bestickning.11 Även i skrivande stund är ämnet högaktuellt, i media 

kan vi läsa att mutbrott har uppdagats inom Svensk Bilprovning. Tre män är åtalade, där den 

som anses vara mest aktiv har tagit emot minst 88 000 kr samt sprit för att besiktiga bilar. 

Brottsgärningarna har pågått under en period av fem år.12 

 

På alla nivåer i samhället tror vi att det finns individer som tar för sig av vad de vill ha. 

Flertalet utgår från sitt egenintresse och finns möjligheten att utnyttja gör de det. När 

mottagande av muta förekommer högt upp i hierarkin så uppmärksammas det ofta i media. Vi 

menar att det ibland finns en dubbelmoral i samhället gällande muta. När individ läser om att 

andra tar emot en muta ses det ofta som något kriminellt. Men själv är denne inte sen med att 

ta emot. De som tar emot en muta ”skyller” ibland på att de inte visste att det verkligen 

uppfattades som en muta, d.v.s. att det var en otillbörlig förmån. Det är säkert sannolikt i en 

del fall eftersom det ofta är svårt att själv avgöra vad som anses vara muta. Katarina 

Jacobsson ger exempel i sin undersökning, ”Riktiga” mutor?, på uttalande som gjorts: ”JAG 

HADE INGEN aning om att jag blev mutad!” Hon menar att gränsen till muta är luddig både 

moraliskt och juridiskt. 13 Vi tycker utifrån diskussionen ovan att det skulle vara intressant att 

undersöka hur muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig moral.   

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig 

moral. 

 

                                                 
11 Roos, C. M., Föredrag 2004 
12 www.expressen.se  
13 Jacobsson, K., 2004, s. 21 
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Begrepp som korruption, bestickning och mutbrott spänner över vida områden därför 

avgränsar vi oss mot dessa när det gäller internationella förhållanden, de skatterättsliga 

reglerna samt marknadsföringslagen (MFL 1995:450). Vidare kommer inte heller gåva att 

behandlas eller definieras utan vi kommer istället att förtydliga begreppet muta. I uppsatsen 

använder vi ordet muta alternativt förmån eller belöning utan att göra någon bedömning av 

brottets karaktär.  

 

1.3 Metod och material 

 

För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av rättsdogmatisk metod. Det innebär att olika 

rättskällor såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras och analyseras för 

att fastställa gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt.14 Vi har 

dessutom använt sociologisk metod för en undersökning som har genomförts med hjälp av en 

enkät (bilaga 1).15 I övrigt har även Internet, artiklar och kurslitteratur varit till hjälp.  

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition  

 

I kapitel två ges en beskrivning av bakgrunden till lagstiftning om korruption. Redogörelse av 

lagbestämmelserna i brottsbalken (BrB) om bestickning och mutbrott följer och slutligen en 

beskrivning av vad muta är enligt BrB. 

 

Kapitel tre beskriver olika rättsfalls situationer där frågan om bestickning och mutbrott har 

behandlats. Det redogörs särskilt för undersökningens utvalda rättsfall. 

 

Kapitel fyra inleds med en beskrivning av undersökningens metod och utformandet av 

enkäten. Argument ges för val av population. I huvudsak redogörs det för undersökningens 

utfall. 

 

Analys och jämförelse av rättsfallens och undersökningens utfall diskuteras i kapitel fem.  

 

I kapitel sex redovisar vi vår slutsats av hur muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig 

moral. Vi ger dessutom förslag till fortsatt forskning.  

                                                 
14 Peczenik, A., 1995, s. 33f 
15 May, T., 1997, s. 89 
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2. Lagstiftning gällande bestickning och mutbrott 

 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till lagstiftning om korruption. Vidare 

följer en redogörelse av lagbestämmelserna i BrB om bestickning och mutbrott och därefter 

en beskrivning av vad muta är enligt BrB. 

 

 

2.1 Bakgrund till lagstiftning om korruption 

 

Korruption i Sverige inom den offentliga sektorn har länge varit kriminaliserad. Redan på 

medeltiden fanns i olika landskapslagar straffansvar för domare, länsman och fogde som tog 

emot mutor. Under senare århundrade omfattade mutansvaret även andra högre 

befattningshavare. Först år 1919 infördes ett begränsat mut- och bestickningsansvar inom den 

privata sektorn. År 1978 gjordes en betydelsefull förändring av bestämmelserna mot 

korruption inom den offentliga sektorn. Dessa utvidgades och kom att omfatta alla 

arbetstagare och flertalet uppdragstagare inom den privata sektorn.16 Regeringsförslaget 

byggde till viss del på idéer från utredningen om illojal konkurrens (SOU 1966:71).17 Mindre 

justeringar har därefter gjorts av BrB:s bestämmelser. I samband med att Sverige tillträdde 

EU:s korruptionsprotokoll och korruptionskonvention skedde ett antal ändringar av BrB:s 

bestämmelser om korruption, vilka trädde i kraft den 1 juni 1999.18 Tidigare har endast 

mutbrott kunnat dömas som grovt, men efter 1 juli 2004 har även denna möjlighet införts för 

bestickningsbrott.19 Formellt är bestämmelserna desamma för offentlig och privat sektor men 

tillämpas vanligtvis något strängare av domstolarna när mottagaren finns inom den offentliga 

sektorn och särskilt vid myndighetsutövning.20 

 

I försök att motverka korruption finns det idag flera olika regelsystem. I BrB finns 

bestämmelser om bestickning och mutbrott och dessa kompletteras delvis av generalklausulen 

i MFL (1995:450) om otillbörlig marknadsföring.21 Enligt denna klausul ska 

                                                 
16 Cars, T., 2001, .s 18f 
17 Prop. 1975/76:176, s. 10 
18 Cars, T., 2001, s. 5f 
19 SFS 2004:404  
20 Cars, T., 2001, s. 19 
21 Cars, T., 2001, s. 13 
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marknadsföringen motsvara god marknadsföringssed och vara tillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare.22 Den som bryter mot bestämmelserna kan drabbas av en rättslig sanktion, 

straff enligt BrB och vitesförbud enligt MFL. Bestämmelserna i BrB omfattar både givaren 

och mottagaren medan endast givarens agerande avses i MFL. 

 

Inom den offentliga och privata sektorn förekommer också interna regler som inskränker 

lagreglernas gränser för vad som kan anses vara tillåtet. Det är alltså lagreglerna som ställer 

upp de yttersta gränserna.23 

 

2.2 Redogörelse av lagstiftning i BrB om bestickning och mutbrott 

 

Bestämmelserna om bestickning och mutbrott syftar främst till att skydda 

förtroendeförhållandet mellan huvudman och arbets- eller uppdragstagare.24 En huvudman 

kan därför inte besticka sina egna arbets- eller uppdragstagare.25 

 

Bestämmelse om bestickning BrB 17 kap 7 § 

 
Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller 

erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för 

tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

 

Bestämmelse om mutbrott BrB 20 kap 2 § 1 st. 

 
Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller 

begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för 

mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om 

arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han 

slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst 

sex år. 

 

                                                 
22 Cars, T., 2002, s. 12 
23 Cars, T., 2001, s. 13 
24 Cars, T., 2001, s. 16 
25 Cars, T., 2001, s. 23 
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Det är i juridisk mening alltid en fysisk person som görs ansvarig för den brottsliga 

gärningen.26 Enligt svensk lag kan en juridisk person inte dömas till straff.27  

 

Givaren är den som gör sig skyldig till bestickning genom att lämna, utlova eller erbjuda en 

muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mottagaren är den som döms till 

mutbrott när denne tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig 

belöning för sin tjänsteutövning. Det har ingen betydelse vem av parterna som tar initiativet, 

men initiativtagaren är den som normalt får ett strängare straff. Även om transaktionen inte 

genomförs fullt ut kan den anses vara brottslig, d.v.s. förmånen behöver inte komma 

mottagaren tillgodo. Om ena parten avvisar förslaget är den andre parten ändå straffbar, därav 

de spegelvända straffbestämmelserna.28  

 

I lagparagraferna anges för sig själv eller för annan, med det menas att den otillbörliga 

förmånen kan ges till en annan än den givaren vill påverka och ändå fungera som ett 

påtryckningsmedel genom den andre.29 

 

För mottagaren är det brottsliga handlingssättet straffbart redan innan denne tillträtt sin 

anställning och även efter avslutad anställning. För att parterna inte ska kunna undgå 

straffansvar anses även en förmån, som ges efter att mottagaren har utfört en förmånlig 

tjänsteåtgärd för givaren, vara en muta.30 Det har endast uppställts en förutsättning att ett 

samband ska finnas mellan mutan och mottagarens tjänsteutövning.31 Sambandet behöver 

endast vara att givaren och mottagaren har eller har haft direkt, personlig eller indirekt kontakt 

med varandra. Det är inte nödvändigt att arbets- eller uppdragstagaren har behörighet att fatta 

beslut i ärende utan det kan vara tillräckligt med att denne har möjlighet att inverka eller 

utöva indirekt inflytande.32 Den som inte har anställning eller som är egen företagare kan ta 

emot gåvor utan att riskera mutansvar.33  

 

 

 
                                                 
26 www.skatteverket.se  
27 IMM, 2002, s. 7 
28 Cars, T., 2002, s. 8f 
29 Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2004, s. 90 
30 Cars, T., 2002, s. 14 
31 Cars, T., 2002, s. 16 
32 Cars, T., 2002, s. 43 
33 Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2004, s. 88 
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2.3 Vad är muta enligt BrB? 

 

Muta innebär att mottagaren får en belöning, förmån eller gåva. Den kan ges i form av 

kontanter, presentkort, varor eller tjänster etc. Förmånen anses vara muta även om den döljs 

genom att mottagaren betalar ett lägre pris. Det krävs inte att förmånen ska ha ett ekonomiskt 

värde för mottagaren för att den ska anses vara muta. I de fall det ekonomiska värdet är av 

intresse måste mottagaren förstå och inse förmånens höga värde. 

 

Otillbörlig belöning är en annan benämning för muta. För att straffansvar ska inträda krävs att 

belöningen, förmånen eller gåvan är otillbörlig. Det är ofta svårt att avgöra vad som anses 

vara tillbörligt eller otillbörligt.34 Det bestäms genom en samlad bedömning av alla 

omständigheter i varje enskilt fall.35 Det är de yttre faktorerna som avgör om förmånen är 

otillbörlig. Bedömningen om muta föreligger grundas ofta på i vilken situation den 

förekommer eller vilken påverkansrisk den har och inte förmånens art eller beskaffenhet. Vid 

bedömningen om förmånen anses vara otillbörlig finns det inte utrymme att mäta mottagarens 

mutkänslighet. Det innebär att tillbörligheten av förmånen inte ska bedömas i förhållande till 

mottagarens ekonomiska situation. Vid bedömningen ska inte heller hänsyn tas till parternas 

tjänsteförhållande, utan otillbörlighetsbedömningen ska vara objektiv.36 Om det i samband 

med förmånen ställs villkor att mottagaren ska handla på visst sätt anses förmånen ofta som 

otillbörlig, oavsett om villkoret är pliktstridigt eller inte.37 Graden av öppenhet, i förhållande 

till mottagarens huvudman, har också betydelse för om förmånen ska anses vara tillbörlig 

eller otillbörlig.38  

 

Vid otillbörlighetsbedömningen ställs det hårdare krav på mottagare som arbetar inom den 

offentliga sektorn än inom den privata. Normalt anses alla förmåner som myndighetsutövare 

tar emot i sin tjänst vara otillbörliga. Vårdpersonal, som ofta har integritetskänsliga 

befattningar, bör inte ta emot gåvor från vårdtagare. Allmänt sett ska vårdpersonalen inte 

heller ta emot testamenterad förmögenhet. Även inom den privata sektorn finns det personer 

med integritetskänsliga befattningar, såsom advokater, revisorer och besiktningsmän. Oavsett 

                                                 
34 Cars, T., 2001, s.49ff 
35 Prop 1975/76:176, s.36 
36 Cars, T., 2001, s. 52f 
37 Cars, T., 2002, s. 18 
38 Cars, T., 2001, s. 64 
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om mottagaren arbetar inom den offentliga eller privata sektorn är det de med avgörande 

påverkan på ekonomiskt viktiga beslut som bedöms hårdast gällande otillbörligheten.39 

 

Otillbörligheten av en förmån blir svårare att bedöma när det inte kan pekas på ett tydligt 

pliktstridigt handlande mot huvudman. Bedömningen blir i regel beroende av förmånens 

ekonomiska värde. Normalt anses inte förmåner av ringa värde vara otillbörliga, som t.ex. 

pennor, almanackor och nyckelringar. Förmåner till värde av tvåsiffriga belopp anses oftast 

vara tillbörliga medan förmåner värda fyrsiffriga belopp eller mer i regel anses vara 

otillbörliga. Undantag från otillbörligheten kan vara när förmånen ges som ett naturligt led i 

mottagarens tjänsteutövning. I lagtexten har inte någon fix värdegräns ställts upp p.g.a. de 

skiftande förhållandena på de olika områdena som omfattas av bestämmelserna.40 Om 

mottagaren är verksam inom den offentliga sektorn bör denne iaktta försiktighet och inte ta 

emot jul- och nyårsgåvor som överstiger en procent av basbeloppet (år 2005 39 400 kr) per 

givare. Inom den privata sektorn kan ett något högre belopp godtas. Födelsedagsgåvor till en 

affärsbekant vid 50 eller 60 år accepteras inom den offentliga sektorn, om gåvans värde 

understiger tre procent av basbeloppet. Gränsen på värdet inom den privata sektorn bör vara 

mindre än ett femsiffrigt belopp.41 

 

Finns personliga relationer mellan parterna i ett ärende bör särskild måttfullhet iakttas när 

förmåner utbytes vänner emellan. Av betydelse är att förmånernas värde inte överstiger den 

normala personliga givmildheten som finns mellan vännerna. Ursäkter om att det höga värdet 

på förmånen beror på personlig relation accepteras sällan av domstolen.42 

 

Som tidigare nämnts syftar bestämmelserna om bestickning och mutbrott främst till att skydda 

huvudmannens intresse av lojal tjänsteutövning från sina arbets- eller uppdragstagares sida. 

Omständigheten att en förmån tas emot med huvudmannens vetskap eller samtycke behöver 

inte göra gärningen tillbörlig. Bestämmelserna avser även att skydda allmänhetens intresse.   

 

Verksamheten inom den offentliga sektorn bedrivs i alla medborgares intresse och är 

beroende av deras förtroende. Här finns ingen huvudman som kan ge samtycke med rättsgiltig 

                                                 
39 Cars, T., 2001, s. 58ff 
40 Cars, T., 2001, s. 56 
41 Cars, T., 2001, s. 67 
42 Cars, T., 2001, s. 63 
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verkan.43 Om någon inom den offentliga sektorn gjort sig skyldig till mutbrott eller blivit 

utsatt för bestickning, ligger brottet alltid under allmänt åtal. Brottet behöver inte ha anmälts 

av någon som har lidit skada utan allmän åklagare kan och är skyldig att väcka åtal inför 

domstol vid misstänkt brott. Korruptionsbrott inom den privata sektorn utgör ett s.k. 

angivelsebrott enligt särskild åtalsregel i 17 kap. 17 § och 20 kap. 5 § 3 st. BrB.44 Åtalsregeln 

innebär att åklagaren endast får väcka åtal om brott anges till åtal av mottagarens arbets- eller 

uppdragsgivare eller om det anses vara påkallat från allmän synpunkt.45  

 

                                                 
43 Cars, T., 2001, s. 53 
44 Cars, T., 2001, s. 80 
45 Cars, T., 2001, s. 54 
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3. Ett urval rättsfall 
 

 

I kapitlet beskrivs olika rättsfalls situationer och utfall där frågan om bestickning och 

mutbrott har behandlats. Vi grundar vår undersökning på rättsfallen som behandlar gåva, 

resa och vård. 

 

 

3.1 Värre att ge än att ta - värre att ta än att ge 

 
Ibland är det den givande parten som tar initiativet till transaktionen och ibland är det 

mottagaren.46 Initiativtagaren bestraffas i regel strängare än den andre.47 Rättsfallet nedan 

från Luleå TR beskriver när en VD dömts för bestickning med ett högre straffvärde eftersom 

denne tagit initiativet till transaktionen, d.v.s. det ansågs vara värre att ge än att ta. Det finns 

dessutom vissa fall där det bedöms vara värre att ta än att ge. RH 1997:43 behandlar när det 

ansågs vara mer straffvärt att som tjänsteman ta emot en muta än att ge. Det kan finnas 

anledning att ta hänsyn till olika förmildrande eller försvårande omständigheter vid 

straffmätningen. Muttagaren kan t.ex. som en följd av brottet förlora anställningen eller 

uppdraget. Även om det redan har inträffat eller kan beräknas följa sedan dom meddelats och 

oavsett om muttagaren är i allmän eller privat tjänst kan domstolen döma ett mildare straff än 

vad som annars skulle ha utmätts.48 I RH 1997:43 tog domstol hänsyn till att muttagaren 

frivilligt lämnade sin tjänst.  

 
Luleå TR, rotelgrupp 2, mål nr B65-03/2004. En fjärrvärmechef vid ett delvis 

kommunalägt energibolag hade bjudits tillsammans med sin fru på två utlandsresor 

under år 2000 av en VD vid ett företag inom energisektorn. Värdet på resorna, en till 

Malaga och en till London, uppgick till 45 000 kr. Energibolaget hade under år 1999 

handlat för 20 miljoner kr av företaget. De tilltalade hade haft en affärsmässig 

relation i 20 till 30 år. Energibolagets policy var att konferenser och liknande som 

bolaget ansåg vara verksamhetsanknutna skulle alltid betalas av bolaget även om det 

skedde på initiativ av en entreprenör. Resorna skedde på fjärrvärmechefens fritid och 

innehöll dessutom inte några verksamhetsanknutna aktiviteter. Hustruns deltagande 

underströk resornas karaktär av belöning eller påtryckning. Trots att 

                                                 
46 Cars, T., 2001, s. 18 
47 Cars, T., 2001, s. 22 
48 Cars, T., 2001, s. 84f 
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fjärrvärmechefen hade överlåtit en del av upphandlingarna till en annan anställd 

inom bolaget menade TR att fjärrvärmechefens uppfattning om energiföretaget 

kunde påverka beslutsfattandet eftersom han arbetade nära de personer vars uppgift 

var att sköta upphandlingen. TR påpekade att förmånerna typiskt sett kunnat leda till 

att energiföretaget favoriserades vid en upphandling.  

 

Fjärrvärmechefen dömdes för mutbrott och VD:n för bestickning till dagsböter. 

VD:ns brott hade högre straffvärde eftersom VD:n var den som tagit initiativet till 

resorna.  

 
RH 1997:43. Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom – för bestickning och 

mutbrott; tillika fråga om mutbrottet var att anse som grovt.  

 

Thord E, företrädare för Byggaktiebolaget N, hade till arbetstagaren Hilding E som 

var teknisk chef vid Älvsbyns kommun, lämnat, utlovat eller erbjudit muta eller 

annan otillbörlig förmån för dennes tjänsteutövning. Hilding E hade mottagit, låtit 

sig utlova eller begärt muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. 

Bolaget N skulle uppföra ett fritidshus åt Hilding E. Kostnaden för bolaget hade varit 

ca 187 000 kr varav en kostnad för snickare hade uppgått till ca 42 000 kr. 

Fakturering och betalning hade skett först efter det att saken kommit till allmän 

kännedom. Överenskommelse hade skett mellan parterna att Hilding E inte skulle 

betala något för bolagets åtagande eller i vart fall endast kostnaden för snickaren, ca 

42 000 kr. TR dömde Thord E för bestickning och Hilding E för mutbrott till 

fängelse tre månader.  

 

HovR ändrade TR:s dom endast gällande påföljden vilken bestämdes till villkorlig 

dom i förening med dagsböter. HovR uttalade följande: Hilding Es mutbrott har 

avsett ett betydande belopp. Hans anställning som teknisk chef har enligt honom inte 

inneburit att han haft behörighet att självständigt fatta beslut och inte heller i övrigt 

haft avgörande inflytande på kommunens beslut. Vid straffmätningen beaktade 

HovR att det anses mer straffvärt att som tjänsteman ta emot en muta än att erbjuda 

densamma. Dagsböterna bör normalt sättas högre för Hilding E, men med hänsyn till 

att han frivilligt lämnat sin tjänst hos kommunen ansåg HovR att han bör dömas till 

ett lägre bötesstraff än Thord E. 

 

Vi vill med dessa två rättsfall visa att bestickning och mutbrott bedöms olika beroende på yttre 

faktorer. Vidare i uppsatsen är det endast nedanstående rättsfall som kommer att analyseras och 

jämföras med folklig moral. 
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3.2 Rättsfallens olika situationer och utfall  

 

En förmån kan i en situation uppfattas vara en muta men inte i en annan. För att uppnå vårt 

syfte kommer vi med hjälp av nedanstående rättsfalls situationer och utfall undersöka hur 

muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig moral. Rättsfallen är valda efter vad vi tror är 

vanligt förekommande situationer. Vi har dessutom försökt att välja aktuella rättsfall med 

hänsyn till när i tiden de avgjordes.  

 

3.2.1 Gåva 

 

Förmåner människor emellan för vanlig artighet vid t.ex. högtider och uppvaktning med 

blommor och choklad eller liknande är normalt tillbörliga om värdet anses vara skäligt.49 

Rättsfallet nedan handlar om en kvinnlig aktiemäklare som tagit emot gåvor från en 

barndomsvän av betydande värde. 

 
Stockholm TR, avd. 12, rotel 1, mål nr B 700-99/2002 och Svea HovR, avd. 11, 

rotel 33, mål nr B917-02/2003. En kvinnlig aktiemäklare anställd vid en bank 

åtalades för att ha gjort omfattande aktieaffärer på eget bevåg och på bankens risk. 

Kvinnan åtalades för grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman. TR 

friade kvinnan helt från dessa åtal men i målet togs också frågor om mutbrott och 

bestickning upp. Kvinnan hade utfört omfattande aktiehandel åt en barndomsvän och 

dennes far. Värden hade enligt åtalet överförts från barndomsvännen till kvinnan vid 

tre tillfällen: 

 

1. I december år 1997 överfördes 25 000 kr för att barndomsvännen erhållit 

tilldelning av aktier som sedan såldes med vinst på ca 250 000 kr.  

 

2. I mars och april år 1998 fick kvinnan utan kostnad låna barndomsvännens 

tjänstebil, Saab 9-3 Cabriolet.  

 

3. I december år 1998 fick kvinnan 5 000 kr och sex eller sju vinflaskor (värde 1 000 

kr) av barndomsvännen. 

 

I TR konstaterades det att de tilltalade kände varandra sedan barndomen. Det 

framgick även att de har kontinuerlig kontakt och att dyrbara presenter brukar 

utbytas.  

                                                 
49 Cars, T., 2001, s. 66 
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I punkt ett menade de tilltalade att pengarna var en återbetalning av ett lån och en 

penningöverföring till följd av en vadslagning. Åtalet ogillades eftersom inget annat 

visats än vad de tilltalade uppgav. 

 

Vad gäller punkt två framgick det inte att barndomsvännen verkligen velat ställa 

tjänstebilen till kvinnans förfogande och därför ansågs det kunna vara troligt att 

kvinnan själv skulle stå för kostnaderna. Åtalet ogillades. 

 

Pengarna och vinflaskorna i punkt tre uppgavs vara en julgåva. Syftet med gåvan var 

i första hand inte en belöning för utfört arbete och ansågs inte heller ha samband med 

de tilltalades kontakter kring barndomsvännens och dennes fars 

värdepappersportföljer. Förhållandet ansågs omfattas av de tilltalades uppsåt. 

 

TR uttalade slutligen bl.a. ”Vid sammanvägning av gåvans värde med omfattningen 

och innebörden av relationen emellan mäklaren och bankens kund är gåvan därvid 

straffrättsligt att betrakta som given som en otillbörlig belöning för NN 

(aktiemäklarens) tjänsteutövning. Den omständigheten att de tilltalade med stor 

sannolikhet inte själva uppfattade saken på det sättet utesluter inte att gärningarna 

utgör bestickning och mutbrott.” 

 

I TR dömdes kvinnan för mutbrott och barndomsvännen för bestickning för 

handlingarna i punkt tre.  

 

HovR fastställde TR:s bedömning i punkt tre. 

 

3.2.2 Resa 

 

Omständigheter som kan avgöra om förmånen är tillbörlig eller inte är om resan har en seriös 

planering och ett lämpligt innehåll som mottagaren har användning för i sin tjänsteutövning. 

Dessutom är resans längd av betydelse. Bjuds mottagarens familjemedlemmar med på resan 

utan kostnad anses förmånen normalt vara otillbörlig. Inbjudan bör riktas till arbets- eller 

uppdragstagarens huvudman och inte till dem personligen.50 Nedan beskrivs två rättsfall som 

behandlar när kommunala tjänstemän har bjudits på resor. 

 
NJA 1981 s. 1174. Några förtroendemän och tjänstemän i en skånsk kommun hade 

bjudits på resa till Stockholm av ett byggföretag för att studera ett projekt gällande 

olika lösningar för energi- och värmeförsörjning av bostadshus. Byggföretaget 

                                                 
50 Cars, T., 2001, s. 69 
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bekostade resan som omfattade en och en halv dag med övernattning samt lunch och 

middag. Allmän åklagare yrkade ansvar för bestickning och mutbrott. 

 

Avresan var ursprungligen planerad med flyg från Sturup på förmiddagen den 1 mars 

och visning av projekt på eftermiddagen, men p.g.a. dimma fick resplanerna 

senareläggas till eftermiddagen. Detta medförde att visningen genomfördes nästa dag 

och återresan fick uppskjutas ett antal timmar. För varje deltagare var värdet totalt 

1 472 kr för flygresa, lunch, middag och nattlogi. 

 

Studieresan var att betrakta som ett naturligt led i byggföretagets marknadsföring. De 

inbjudna hade en tjänsteställning i kommunen som gjorde att bestickning kunde bli 

av betydelse. Vid en samlad bedömning om ansvar för bestickning och mutbrott bör 

dock hänsyn tas till samtliga omständigheter kring studieresan. Trots att standarden 

på middagen varit högre än vad som anses lämpligt och tillbörligt väger detta inte 

tillräckligt för att det vid en samlad bedömning fanns skäl för bifall till åtalen. Åtalen 

ogillades. 

 
Östersunds TR, rotel 1, avd 1, mål nr B 1784-98/2001 (HovR: ej 

prövningstillstånd). Två kommuner i Jämtland utredde frågan om att upphandla 

vård och omsorg i konkurrens. A som var chef för ett av de anbudsgivande företagen 

inbjöd genom brev B och C en resa till ishockey-VM i Helsingfors i två dagar. B var 

ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ordförande i 

socialnämnden. C var kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott i en annan kommun. Det anbudsgivande företaget stod för samtliga 

utgifter för resa, mat, dryck, hotellrum och inträdesbiljetter till ishockey-VM till ett 

värde av 8 814 kr per person. Ursprungligen planerades ett studiebesök i Helsingfors, 

vilket blev inställt några veckor före avresa. 

 

TR fastställde att B och C hade sådana tjänsteuppdrag att de ingick i den personkrets 

som kan göra sig skyldig till mutbrott. Eftersom båda är politiker anses de även ha 

ett visst inflytande utanför det verksamhetsområde de ansvarar för. Sambandet anses 

därför vara tillräckligt mellan att B och C skulle kunna utöva visst inflytande på en 

viss åtgärd som gynnar A. Resans längd och totalkostnad har i detta sammanhang 

passerat gränsen för vad som anses vara tillbörligt. Både B och C var medvetna om 

kommunernas regler gällande gåvor och farliga förmåner. TR dömde B och C för 

mutbrott samt A för bestickning. 
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3.2.3 Vård 

 

Vårdpersonal bör inte ta emot gåvor från vårdtagare. Allmänt sett bör personalen inte heller ta 

emot ett testamentariskt förordnande.51 Rättsfallen nedan skildrar två fall när vårdpersonal 

tagit emot testamenterad kvarlåtenskap. 

 
NJA 1987 s. 604. En äldre man testamenterade sin fädernegård och övrig egendom 

till ett vårdbiträde, som utfört hemtjänst åt honom. Vårdbiträdet tog emot egendomen 

efter att mannen hade avlidit. Med hänsyn till utredningen som förekommit om den 

särskilda bakgrunden till testamentet, har det inte visats att hon mottagit egendomen 

som belöning för sin tjänsteutövning som förutsätts för straffansvar när det gäller 

mutbrott.  

 

Vårdbiträdet var inte bekant med mannen sedan tidigare. Mannen bodde på sin gård 

tillsammans med sin syster. Han erbjöd vårdbiträdet att bosätta sig på gården men 

hon avvisade förslaget. Kort tid därefter togs mannen in för långvård. Ett testamente 

till förmån för vårdbiträdet upprättades som senare blev återkallat. På mannens 

begäran upprättades dock ett nytt testamente med samma innehåll. Vårdbiträdet 

kände inte till testamentena före mannens död. Mannen efterlämnade 600 000 kr. En 

av mannens syster anlitad person vände sig till justitieombudsmannen (JO) som 

begärde ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden anförde att ett mottagande 

av kvarlåtenskapen inte ansågs olämpligt. Vårdbiträdet delgavs inte socialnämndens 

yttrande och JO kontaktade inte henne för att varna henne för att ta emot egendomen. 

Med följande motivering ogillades åtalet: 

 

I målet framgick det otvetydigt att mannen var orolig för vad som skulle hända med 

fädernegården och att han ansåg vårdbiträdet vara en rejäl och pålitlig person som 

kunde sköta den på rätt sätt. Inte något av de vittnen som uttalat sig hade uppfattat 

situationen att vårdbiträdet skulle få gården som belöning för sin tjänsteutövning. 

Enligt några av dem var det helt oförenligt med mannens personlighet. Med hänsyn 

till utredningen kan det inte anses visat att vårdbiträdet tagit emot gården som 

belöning i den mening som förutsätts för straffansvar för mutbrott.  

 
RH 1988:100. En man testamenterade hela sin kvarlåtenskap av ett betydande 

belopp till föreståndaren på ett ålderdomshem, där mannen tidigare varit intagen. 

Föreståndaren tog emot egendomen efter testatorn avlidit. Personerna kände inte 

varandra sedan tidigare. När mannen meddelade föreståndaren att han ville 

testamentera sin kvarlåtenskap till denne, motsatte sig föreståndaren det. I samband 
                                                 
51 Cars, T., 2001, s. 61 
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med bouppteckningen fick föreståndaren kännedom om att hela kvarlåtenskapen 

skulle tillfalla honom, vilken han mottog efter att ha rådfrågat en advokat.  

 

Det antogs att föreståndaren inte skulle ha kommit i kontakt med mannen om inte 

han hade tjänstgjort på ålderdomshemmet. Vänskapsförhållandet kunde inte sägas 

vara tillräckligt nära för att förmånen enligt testamentet inte skulle ha uppfattats som 

en belöning för föreståndarens tjänsteutövning. Otillbörlighetsbedömningen tog bl.a. 

hänsyn till belöningens stora värde. Föreståndaren var införstådd med att han p.g.a. 

av sin tjänst inte kunde ta emot testamenterad egendom. Trots uttalande från en 

advokat om att hinder inte förelåg att ta emot egendomen kunde inte TR befria 

föreståndaren från ansvar. Föreståndaren dömdes för mutbrott.  
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4. Undersökning 

 

 

Kapitlet beskriver undersökningens metod och argument för val av population. De utvalda 

rättsfallens situationer har förenklats och överförts till en enkät som använts vid 

undersökningen. I kapitlet redogörs det för undersökningens utfall, vilket visas med hjälp av 

diagram, och en sammanställning av respondenternas öppna svar.  

 

 

4.1 Undersökningens metod 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig moral. 

Vi har valt ut fem olika rättsfall som vi har förenklat och överfört till en enkät (bilaga 1). Vår 

frågeställning i enkäten utgår endast från hur respondenten uppfattar ett mottagande av muta 

och inte givande. Med hjälp av enkäten vill vi undersöka hur dessa situationer uppfattas av 

folklig moral. I analysen kommer rättsfallens och undersökningens utfall att jämföras för att 

komma fram till en slutsats.  

 

När vi förenklade och överförde rättsfallens situationer tog vi hänsyn till att penningvärdet har 

förändrats. Som tidigare nämnts är förmånens värde många gånger avgörande om den ska 

anses vara tillbörlig eller otillbörlig. Vid jul- och nyårsgåvor samt födelsedagsgåvor bestäms 

ibland tillbörligheten med hjälp av en viss procentsats av årets basbelopp. Basbeloppet ändras 

år från år och därför har den procentuella ökningen av årens basbelopp använts för att 

omvandla de värden som angivits i rättsfallen till dagens värde.  

 

Vi har stött på en del problem vid val av vår population. Eftersom syftet är att undersöka hur 

folklig moral uppfattar muta vill vi fråga ”vanligt” folk vad de anser. En första kontakt togs 

med Malmö lärarhögskola, vilka tyvärr avböjde p.g.a. tidsbrist. Därefter kontaktade vi 

Socialhögskolan i Lund, vilka vi ansåg blev för få eftersom flertalet av studenterna var ute på 

praktik. Slutligen blev vårt val av population lärare och personal på gymnasieskolor i 

Kristianstad. Argumenten för vårt val är att vi anser att de har en vägledande roll för eleverna 

vad gäller moral och etik i samhället. Personlig kontakt togs med respektive skola där enkäter 
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och informationsbrev (bilaga 2) överlämnades. Enligt överenskommelse skulle enkäterna 

hämtas efter en vecka.  

 

Till besvikenhet hade flertalet av respondenterna inte besvarat vår enkät och inte återlämnat 

den till skolornas respektive samordnare. Med skolornas hjälp gjordes en påminnelse och 

tiden för inlämnandet av enkäten sköts fram ännu några dagar.  

 

Efter hämtning av enkäter sammanställdes de i frekvenstabeller (bilaga 3) och diagram med 

hjälp av Excel. Diagrammen redovisas nedan tillsammans med en sammanställning av de 

öppna svaren utifrån respondenternas egna uttalanden.  

 

Eftersom vi i vårt examensarbete var tidsbegränsade ansåg vi att vi inte kunde skjuta upp 

inlämnandet av enkäterna ännu en gång. Det har fått till följd att av de totalt 300 st. utdelade 

enkäterna besvarades endast 59 st., vilket medförde att vi har 80 % bortfall. Fördelningen 

mellan könen var 60 % män och 40 % kvinnor. Vi fick en bred åldersfördelning, den yngste 

respondenten var 17 år och den äldste 63 år. Anledning till att respondent har varit 17 år kan 

bero på praktik eller liknande.  

 

Till följd av det stora bortfallet är vi medvetna om att vi inte kan generalisera men vi anser att 

vi ändå ska kunna utläsa mönster eller se i vilken riktning utfallen tenderar att gå mot. Vi 

analyserar inte den procentuella fördelningen när det gäller ja/nej/vet inte-svaren eftersom vi 

menar att den är osäker p.g.a. vår låga svarsfrekvens. Däremot utgår vi från den riktning som 

utfallen ger oss när vi jämför och analyserar med rättspraxis. Det bör dock beaktas att 

respondenterna inte tagit del av hela rättsfall och därför kan deras uppfattning av muta ha 

påverkats. I vår uppsats likställes folklig moral med enkätens respondenter.  

 

4.2 Undersökningens olika situationer och utfall 

 

4.2.1 Gåva 

 
1. Stockholm TR, avd. 12, rotel 1, mål nr B 700-99/2002 och Svea HovR, avd. 11, 

rotel 33, mål nr B917-02/2003. En kvinnlig aktiemäklare anställd vid en bank 

gjorde omfattande aktieaffärer på eget bevåg och på bankens risk. Kvinnan utförde 
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omfattande aktiehandel åt en barndomsvän och dennes far. Värden överfördes från 

barndomsvännen till kvinnan vid tre tillfällen:  

 

A. 25 750 kr överfördes, vilket sågs som en återbetalning av ett lån samt en följd av 

en vadslagning. 

 

B. Kvinnan fick låna barndomsvännens tjänstebil, Saab 9-3 Cabriolet.  

 

C. Kvinnan fick 5 150 kr och sex eller sju vinflaskor (värde ca 1 000 kr) som en 

julgåva. 

 

Uppfattar du situationerna A, B, C 
som att kvinnan tar emot mutor?

54%

34%
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71%
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 Diagram 4.1 Utfall fråga 1 A, B, C 

 

Undersökningens resultat i fråga ett visar att övervägande del av respondenterna uppfattade 

alla tre situationerna som att kvinnan tog emot en muta. Argumentationen för att det var en 

muta var att respondenterna ansåg att den kvinnliga aktiemäklaren fått en omotiverad 

ersättning. Eftersom situation A var vadslagning, B lån av bil och C högt värde på julgåvan 

uppfattade en del att det var frågan om mutor. Hon tog emot utan att ge staten något, d.v.s. 

summorna skulle beskattas. Kvinnan hade med personlig vinning hjälpt barndomsvännen i 

bankens namn, vilket inte var etiskt försvarbart. Det hade varit skillnad om hon hjälpt vännen 

på fritiden. Ersättning för det arbete hon utförde betraktades i alla former som muta enligt en 

del respondenter. Kvinnan gynnade barndomsvännen och borde inte ta emot betalning för 

utförd tjänst. Hon tjänade på det och hon var inte opartisk. Respondenterna menade att det var 

gengåvor som utförts på ett otillbörligt sätt. Det handlade om mycket höga värden och 

dessutom tog kvinnan emot kontanter. De ansåg att bilen inte fick användas under en längre 

tid av annan än den var avsedd för. Julgåvan ansågs vara en muta när den översteg ett visst 

belopp. Någon respondent menade att julgåva över 1000 kr var en muta och påpekade att 

kvinnan inte fick ta emot kontanter. Eftersom parterna hade en affärsrelation borde de inte ge 

varandra några gåvor och det ansågs ovanligt att ge för 5000 kr.   



 26

Respondenterna som inte ansåg att det var mutor såg det som ”bot” för utförda tjänster och 

det var inte frågan om muta när någon lånade en annans bil. Lån och vadslagning var också 

godtagbart. Tjänsterna utfördes innan överföringen. En del menade att den fina bilen tydde på 

mycket pengar och därför kunde dyra presenter och pengar utbytas utan att vara onormalt.  

 

Respondenter som svarade vet inte menade att lån av bil var ingen muta om kvinnan skrev 

körjournal och lämnade den till barndomsvännen som i sin tur redovisade den för sin 

arbetsgivare samt att vännen förmånsbeskattades. Tidens längd för lån av bilen var också 

avgörande om respondenten skulle betrakta det som en muta eller inte. 

 

4.2.2 Resa 

 
2. NJA 1981 s. 1174. Några förtroende- och tjänstemän i en skånsk kommun bjöds 

på resa till Stockholm av ett byggföretag för att studera ett projekt gällande olika 

lösningar för energi- och värmeförsörjning av bostadshus. Byggföretaget bekostade 

resan som omfattade en och en halv dag med övernattning samt lunch och middag. 

Värdet var 3 472 kr per deltagare.  

 

Uppfattar du situationen som att de 
kom. tjänstemännen tar emot mutor?
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 Diagram 4.2 Utfall fråga 2 

 

I fråga två visar undersökningens resultat att drygt hälften av respondenterna inte uppfattade 

situationen som att de kommunala tjänstemännen tog emot mutor. Argumenten för att det inte 

var frågan om mutor, var att respondenterna ansåg att det var en tjänsteresa. Resan var 

arbetsrelaterad. Den sågs som en kompetensutveckling och som ett led i att vidareutbilda sig. 

Respondenterna antog att tjänstemännen var på studieresa där de förkovrade sig i ny teknik 

och att företaget visade ett projekt. De menade dessutom att tjänstemännen inte kunde råda 

över situationen och pekade på att dryck inte ingick.  
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Knappt en tredjedel av respondenterna ansåg att de kommunala tjänstemännen tog emot 

mutor. De gav som argument att det var byggföretaget som betalade och anordnade resan, 

vilket i sin tur kunde leda till fördel för företaget i framtida projekt. Respondenterna ansåg 

dessutom att jävsituationer kunde förekomma i olika upphandlingar. De menade att 

byggföretaget syftade till att få tjänstemännen intresserade av företagets produkter eller 

tjänster. Genom att tjänstemännen skulle kunna påverkas till framtida byggprojekt ansågs de 

inte vara opartiska, dessutom tycktes värdet vara högt för en utbildning. 

 

Det fåtal av respondenter som var osäkra om de uppfattade situationen som mottagande av 

muta eller inte, ville veta om byggföretaget vunnit något på sin satsning. 

 
3. Östersunds TR, rotel 1, avd 1, mål nr B 1784-98/2001 (HovR: ej 

prövningstillstånd). Två kommuner i Jämtland utredde frågan om att upphandla 

vård och omsorg i konkurrens. A som var chef för ett av de anbudsgivande företagen 

inbjöd genom brev B och C, två kommunala tjänstemän, en resa till ishockey-VM i 

Helsingfors i två dagar. Det anbudsgivande företaget stod för samtliga kostnader till 

ett värde av 9 413 kr per deltagare.  

 

Uppfattar du situationen som att de 
kom. tjänstemännen tar emot mutor?
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 Diagram 4.3 Utfall fråga 3 

 

Resultatet i undersökningen visar att de flesta respondenter uppfattade situationen i fråga tre 

som att de kommunala tjänstemännen tog emot mutor. Ett av argumenten var att givaren var 

part i anbuden. Det anbudsgivande företaget trodde att de skulle få anbudet eller ligga bättre 

till vid en förhandling. Många av respondenterna såg resan som en nöjesresa, vilken betalades 

av företaget. Den var inte arbetsrelaterad eftersom studiebesöket ställdes in och endast nöje 

företogs. Ishockey-VM och nöjesarrangemang ansågs inte kopplat till vård och omsorg. 

Respondenterna menade att det anbudsgivande företaget ”köpte” tjänstemännen och att det 

var mygel på hög nivå. Eftersom dryck ingick ansåg en del att den frikostiga mutan skulle 
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kunna störa konkurrensen. I situationen ansågs också risk för jäv och för att opartiskheten 

skulle påverkas.  

 

Det fåtal respondenter som ansåg att det inte var frågan om mutor angav inte någon 

motivering för sitt svar. Anledningen till att en del svarade vet inte, var att det inte framgick 

om B eller C hade gjort någon motprestation. 

 

4.2.3 Vård 

 
4. NJA 1987 s. 604. En äldre man testamenterade sin föräldragård och övrig 

egendom till ett vårdbiträde, som utfört hemtjänst åt honom. Mannen erbjöd 

vårdbiträdet att bosätta sig på gården men hon nekade till förslaget. Vårdbiträdet 

kände inte till testamentet före mannens död. Vårdbiträdet tog emot egendomen efter 

att mannen avlidit. 

 

Uppfattar du situationen som att 
vårdbiträdet tar emot en muta?
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 Diagram 4.4 Utfall fråga 4 

 

I fråga fyra visar undersökningens resultat att flertalet av respondenterna uppfattade 

situationen som att vårdbiträdet inte tog emot en muta. Argumenten var att vårdbiträdet nekat 

till att bosätta sig på gården och varit ovetande om testamentet. Vårdbiträdet ansågs inte ha 

gynnat mannen utöver sin tjänsteplikt. Hon ansågs inte heller ha kunnat påverka mannens 

beslut och han hade rätt att testamentera till vem som helst. Ett testamente hade upprättats och 

mannen antogs vara vid sina sinnens fulla bruk. Mannen såg vårdbiträdet som arvtagare. 

Respondenterna menade också att eftersom mannen litade på vårdbiträdet varför då muta 

henne. Mannen gjorde det för gårdens bästa, efter sin egen vilja och som tack för vården. 

 

De respondenter som uppfattade situationen som att vårdbiträdet tog emot en muta 

argumenterade att där fanns ett beroendeförhållande mellan parterna och någon menade att 
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vårdbiträdet hade uppvaktat vårdtagaren. En del ansåg att det var högst oetiskt även om det 

var lagligt.  

 

De som svarade vet inte ansåg att eftersom inga barn fanns hade systern rätt till hälften av 

egendomen och vårdbiträdet kunde ärva resterande eftersom hon varit ovetande om 

testamentet före mannens död. 

 
5. RH 1988:100. En man testamenterade hela sin kvarlåtenskap av ett betydande 

belopp till föreståndaren på ett ålderdomshem, där mannen tidigare varit intagen. 

Föreståndaren hade tidigare motsatt sig till testamentet men efter att ha rådfrågat en 

advokat tog han emot egendomen efter att mannen avlidit. 

 

Uppfattar du situationen som att 
föreståndaren tar emot en muta?
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 Diagram 4.5 Utfall fråga 5 

 

Undersökningens resultat i fråga fem visar att majoriteten av respondenterna inte uppfattade 

situationen som att föreståndaren tog emot en muta. Respondenterna argumenterade med att 

föreståndaren inte hade favoriserat vårdtagaren och denne hade inte fått bättre vård än någon 

annan. Föreståndaren hade aktivt nekat och dessutom rådfrågat en advokat. Respondenterna 

ansåg att föreståndaren inte hade utfört någon motprestation utan det var ett arv som tack för 

vården och ska beskattas som vanligt. Parterna hade ingen relation sedan tidigare och fanns 

det ingen laglig arvinge förelåg det inte något problem. Eftersom ett testamente hade 

upprättats och vårdtagaren inte antogs vara dement, utan vid sina sinnens fulla bruk, hade han 

rätt att testamentera till vem han önskar. 

 

I de fall där respondenterna ansåg att det var mottagande av en muta relaterade de till att 

parterna inte kände varandra sedan tidigare. De fåtal som svarade vet inte angav inte något 

argument för sitt svar.  

 



 30

5. Analys och jämförelse av rättsfallens och undersökningens utfall 
 

 

För att kunna besvara vårt syfte och problem, hur uppfattas muta enligt rättspraxis mot 

folklig moral, redogör vi i detta kapitel för vår analys och jämförelse av rättsfallens och 

undersökningens utfall. Fallen analyseras och jämförs i samma ordningsföljd som i tidigare 

kapitel och de viktigaste faktorerna från rättspraxis och folklig moral diskuteras.  

 

 

5.1 Gåva 

 

Rättsfallet från Stockholms TR tog upp frågan om den kvinnliga aktiemäklaren gjort sig 

skyldig till mutbrott eller inte. I de två första situationerna A och B, där överföring av 25 000 

kr utfördes och tjänstebil utlånades, ansåg TR inte att aktiemäklaren kunde dömas. I tredje 

situationen C, dömdes däremot aktiemäklaren för mutbrott eftersom hon tagit emot 5 000 kr 

samt ett antal vinflaskor. I jämförelse med folklig moral visade undersökningen att alla tre 

situationerna uppfattades som att kvinnan tog emot en muta. Någon tydlig riktning kunde 

dock inte utläsas i situation A eftersom enbart drygt hälften svarade att de uppfattade 

situationen som muta. Det är endast i situation C som folklig moral stämmer överens med 

rättspraxis.  

 

TR konstaterade att parterna kände varandra sedan tidigare. De hade regelbunden kontakt och 

dyrbara presenter brukade utbytas. De tilltalade menade att i situation A var det frågan om en 

återbetalning av ett lån samt en vadslagning. I situation B ansåg TR att det var sannolikt att 

aktiemäklaren själv skulle kunna stå för kostnaderna. Eftersom annat inte kunde visas 

ogillades åtalen i situation A och B. I situation C gjordes en sammanvägning av värdet på 

gåvan med omfattningen och innebörden av relationen mellan parterna. Det ledde till att 

gåvan betraktades som en otillbörlig belöning för aktiemäklarens tjänsteutövning och därmed 

dömdes kvinnan för mutbrott.  

 

Enligt folklig moral ansågs det att aktiemäklaren tog emot ersättning för utförda tjänster, som 

genomfördes på ett otillbörligt sätt. I motsats till rättpraxis menade folklig moral att 

överföring av pengar till följd av vadslagning skulle uppfattas som muta. Argument för att 
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utlåning av tjänstebil var en muta var att den inte fick användas under en längre tid av annan 

än den var avsedd för. I alla tre situationerna påpekades det höga värdet och särskilt i situation 

C ansågs det vara en muta eftersom julgåvan översteg ett visst belopp. Det kan inte göras 

någon bedömning av gränsvärdet till muta eftersom endast en respondent angivit värde. 

Folklig moral menade att kvinnan inte fick ta emot kontanter och eftersom parterna hade en 

affärsrelation borde de inte heller ge varandra några presenter. 

 

Utifrån både rättspraxis och folklig moral kan vi se att värdet är av avgörande betydelse vid 

en bedömning om situationen ska anses vara muta eller inte. I rättsfallet finns tre olika 

situationer vilka innehåller överföring av kontanter, lån av bil samt gåva. Enligt folklig moral 

finns en tendens som tyder på att de flesta sannolikt godtar en förmån oavsett vad den 

innehåller och att det är värdet som till slut avgör om den är otillbörlig eller inte. Vad vi 

tidigare nämnt, om att förmåner värda fyrsiffriga belopp eller mer normalt anses var 

otillbörliga, stämmer väl in i denna situation där värdena var över 5 000 kr. Förmånens art 

eller beskaffenhet ligger ofta inte till grund vid bedömningen om muta föreligger eller inte, 

vilket visas i undersökningen. I situationen är det intressant att rättspraxis och folklig moral 

har olika syn på vadslagningen. TR menade bl.a. att vadslagningen inte gjorde att det kunde 

visas att det var frågan om mutbrott medan respondenterna såg det på motsatt sätt. En 

bidragande orsak kan vara att respondenterna fick mindre information om rättsfallet. Det kan 

ha medfört att de missuppfattade att vadslagningen var mellan parterna och att den inte hade 

samband med kvinnans tjänst. 

 

5.2 Resa 

 

Rättsfallet NJA 1981 s. 1174 behandlade frågan om ansvar för mutbrott där ett byggföretag 

hade bjudit några kommunala tjänstemän på en studieresa till Stockholm. De kommunala 

tjänstemännen dömdes inte för mutbrott. Enligt folklig moral uppfattade ungefär hälften av 

respondenterna att tjänstemännen inte tog emot mutor. I fallet fanns det ingen klar majoritet 

eftersom en tredjedel uppfattade situationen som mottagande av mutor. I vårt resonemang 

utgår vi från att folklig moral uppfattade att de kommunala tjänstemännen inte tog emot 

mutor.  

 

HD konstaterade i rättsfallet att studieresan betraktades som ett naturligt led i byggföretagets 

marknadsföring. Kommunstyrelsen kände till resan, vilket inte kan leda till ansvarsbefrielse, 



 32

men beaktades vid bedömningen. Med hänsyn till den tid som behövdes för transporter och 

måltider ansågs det försvarligt att planera resan med övernattning i Stockholm. Det kunde inte 

betraktas som någon otillbörlig förmån att byggföretaget stod för kostnaderna för kost och 

logi, särskilt eftersom måltiderna utnyttjades för samtal kring studiebesöket. Standarden på 

middagen i Stockholm var högre än vad som är lämpligt och tillbörligt i situationen. Vid en 

samlad bedömning beaktades samtliga omständigheter kring studieresan och de anmärkningar 

som gjordes i fallet ansågs inte vara tillräckliga skäl för att döma de kommunala tjänstmännen 

för mutbrott.  

 

Utifrån folklig moral var det flera som ansåg att resan var en tjänsteresa, d.v.s. den var 

arbetsrelaterad och sågs som ett led i tjänstmännens kompetensutveckling. Dessutom 

påpekades att tjänstemännen inte kunde råda över situationen samt att dryck inte inkluderades. 

Beträffande drycken antar vi att respondenterna syftade till att ingen alkohol ingick, vilket kan 

ha varit av betydelse för deras uppfattning.  

 

Gemensamt för både rättspraxis och folklig moral är att båda menade att resan var 

arbetsrelaterad och därmed ett naturligt led i byggföretagets marknadsföring och mottagarens 

tjänsteutövning. Förmåner som utgör ett naturligt och nyttigt led i givarens eller mottagarens 

tjänsteutövning är som tidigare nämnts undantagna från otillbörligheten.  

 

I rättsfallet från Östersunds TR dömdes två kommunala tjänstemän, B och C, för mutbrott 

efter att de inbjudits till ishockey-VM i Helsingfors. Undersökningens resultat visade klart att 

folklig moral uppfattade situationen som att tjänstemännen tog emot mutor, vilket följer 

rättspraxis utfall.   

 

Efter en samlad bedömning fastställde TR att de kommunala tjänstmännen hade uppdrag med 

visst inflytande som medförde en eventuell påverkansrisk. Andra faktorer som var avgörande 

vid bedömningen var att resans värde varit alltför högt samt att tidsomfånget ansågs för stort. 

Dessutom kände de båda tjänstmännen till kommunernas tydliga regler beträffande gåvor och 

farliga förmåner.  

 

En stor del av folklig moral menade att resan inte var arbetsrelaterad utan såg den som en 

nöjesresa. I likhet med TR ansågs påverkansrisken vara stor i ett eventuellt avtalsförhållande, 
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dock nämndes inget om att tjänstemännens ställning skulle vara av betydelse. Mutan ansågs 

vara frikostig, dryck ingick, och det fanns risk för jäv.   

 

I både rättspraxis och folklig moral kan vi se en tendens till att påverkansrisken och värdet är 

faktorer som vid en samlad bedömning har en avgörande roll. Bedömningen om muta 

föreligger grundas ofta på vilken påverkansrisk den har eller i vilken situation den 

förekommer. 

 

5.3 Vård 

 

I rättsfallet NJA 1987 s. 604 där en äldre man testamenterade sin föräldragård till ett 

vårdbiträde ansågs det inte visat att vårdbiträdet tagit emot muta. Folklig moral visade en 

tydlig riktning på att de inte uppfattade situationen som att vårdbiträdet tog emot en muta. 

 

HD:s motivering var att det klart framgick att mannen var mycket orolig för sin föräldragård. 

Han ville överlåta gården till en person som var duktig och pålitlig, vilket han ansåg att 

vårdbiträdet var. Det var inget av de vittnen som uttalade sig som uppfattade situationen som 

att vårdbiträdet skulle få gården som belöning för sin tjänst. Med hänsyn till utredningen som 

förekommit i fallet kunde det inte visas att vårdbiträdet tagit emot egendomen som belöning 

för sin tjänsteutövning, som förutsätts för straffansvar när det gäller mutbrott.  

 

Synpunkter från folklig moral som vägde tungt vid bedömningen var att vårdbiträdet inte 

kände till mannens testamente och att hon dessutom nekat till att flytta in på gården. 

Vårdbiträdet uppfattades inte ha gjort något utöver sin tjänsteplikt. Mannen var vid sina 

sinnens fulla bruk därför ansågs han ha rätt att testamentera till vem han vill. Folklig moral 

menade att eftersom mannen såg till gårdens bästa skulle det inte betraktas som att 

vårdbiträdet tog emot en muta. 

 

Vid jämförelse mellan rättspraxis och folklig moral kan vi i denna situation se mönster med 

likvärdiga synpunkter som är av betydelse vid bedömningen om det är frågan om muta eller 

inte. Mannens starka vilja om gårdens framtid samt att vårdbiträdet inte tog emot gården som 

belöning för sin tjänsteutövning var viktiga faktorer som togs upp av både rättspraxis och 

folklig moral. Allmänt sett bör vårdpersonal inte ta emot gåvor eller testamenterad egendom 

från vårdtagare. Det är endast i speciella fall som mottagande av testamente anses vara 
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tillbörligt. I situationen har stor hänsyn tagits till testatorns sista vilja, vilken enligt allmän 

princip i svensk rätt bör respekteras.  

 

Rättsfallet RH 1988:100 behandlade när en äldre man testamenterade hela sin egendom av ett 

betydande belopp till en föreståndare på ett ålderdomshem. Föreståndaren dömdes för 

mutbrott. Majoriteten av folklig moral uppfattade däremot situationen som att föreståndaren 

inte tog emot en muta.  

 

I sin motivering uppgav HovR att om mutbrott ska föreligga krävs ett samband mellan 

belöningen och mottagarens tjänstutövning. För att testamenterad egendom till arbetstagare 

inom vården inte ska vara belöning för tjänsteutövning krävs att speciella förhållanden 

föreligger. I fallet antogs det att parterna inte skulle ha kommit i kontakt med varandra om 

inte föreståndaren tjänstgjort på ålderdomshemmet där mannen hade bott. Hänsyn togs till 

belöningens stora värde och därmed ansågs den vara otillbörlig. Föreståndaren var medveten 

om att han p.g.a. sin tjänst inte kunde ta emot den testamenterade egendomen. Även om 

föreståndaren rådfrågat en advokat befriades han inte från ansvar. 

 

Folklig moral går rakt emot rättspraxis genom att de i sin motivering, om att det inte var 

frågan om muta, argumenterade med att föreståndaren rådfrågat en advokat och dessutom 

aktivt nekat till att ta emot egendomen. De anser att mannen troligtvis skulle ha fått samma 

omvårdnad oavsett testamentet, alltså utfördes ingen motprestation. Om mannen inte var 

dement menade en del att han hade rätt att testamentera till vem som helst.  

 

Rättsfallet är av särskilt intresse eftersom utfallen från rättspraxis och folklig moral klart 

skiljer sig åt. Det som gör det intressant är att flera respondenter argumenterade att det inte 

var frågan om muta eftersom föreståndaren hade rådfrågat en advokat. HovR tog däremot inte 

hänsyn till omständigheten och dömde föreståndaren för mutbrott. Sannolikt resonerade 

folklig moral att eftersom föreståndaren hade rådfrågat en professionell yrkesutövare undgick 

föreståndaren sitt ansvar. I rättspraxis befrias normalt inte den åtalade från straffansvar genom 

att som i detta fall rådfråga en advokat.   

 

Sammanfattningsvis kan vi visa att varje enskilt fall avgörs genom en samlad bedömning av 

alla omständigheter. Det är de yttre faktorerna som avgör om förmånen är tillbörlig eller 

otillbörlig. Dessa varierar från fall till fall och i jämförelse med rättspraxis och folklig moral 
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kan vi dessutom se tendens på att faktorerna kan skilja sig åt vid en bedömning av samma 

situation. I situationen gällande gåva fanns skiljaktigheter i argumentationen av vad som 

uppfattades som muta, dessutom var folklig moral strängare i sin bedömning. När det gällde 

situationerna om resa stämde både folklig morals utfall och argumentation överens med 

rättspraxis. Av störst intresse var de två sista situationerna gällande vård. I första fallet gick 

både rättspraxis och folklig moral i samma riktning, men deras utfall skildes åt i andra fallet. 

Här var rättspraxis stängare i bedömningen av vad som uppfattades som muta.  
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6. Slutsats  
 

 

I detta kapitel redovisar vi vår slutsats med korta reflektioner och jämför hur den stämmer 

överens med tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Vår slutsats 

 

Vad är det som gör att en del förmåner uppfattas som muta och en del inte? I olika situationer 

motiverar rättspraxis och folklig moral med olika faktorer.  

 

I rättsfall föreligger skilda omständigheter vilket gör att olika faktorer vid en samlad 

bedömning är av betydelse om förmånen uppfattas som muta eller inte.  

 

I flera av våra rättsfall har rättspraxis och folklig moral pekat på samma faktorer och utfallen 

har varit samma. Ibland har de argumenterat med likvärdiga faktorer men utfallen har gått i 

motsatt riktning. I en del fall hänvisar folklig moral till faktorer som varit avgörande vid deras 

bedömning, vilka rättspraxis i sin tur inte tagit upp.  

 

Allmän uppfattning om muta är att givaren ger en gåva för att denne vill påverka mottagaren. 

I fall där påverkansrisk finns menar både rättspraxis och folklig moral att den är av betydelse 

för att avgöra frågan om muta.   

 

Det har visats att gåvans, belöningens eller förmånens värde ofta är av avgörande betydelse. 

Eftersom lagbestämmelserna inte uppger någon fast värdegräns är det svårt för både 

rättspraxis och folklig moral att avgöra om muta föreligger eller inte. Vi kan inte genom vår 

undersökning göra någon bedömning av gränsvärdet till muta eftersom endast en respondent 

angivit belopp. Utifrån rättspraxis och folklig morals svårighet att avgöra när förmånen blir 

otillbörlig, borde det finnas tydligare lagbestämmelser vad gäller värdet som gör 

bedömningen enklare. Torbjörn Lindhe, kanslichef på IMM, har tidigare påpekat att 

mutlagstiftningen är svårtolkad. Han menar att lagen måste ses över eftersom det inte finns 
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några klara gränser för vad som anses vara muta.52 Enligt Katarina Jacobsson finns det en 

grundläggande folklig föreställning om att mutor är hemliga och att det rör sig om höga 

värden.53 Utifrån tidigare forskning och vår undersökning kan vi påvisa en tendens på att 

värdet är av stor betydelse vid en bedömning om muta föreligger. 

 

Även om förmånen har ett högt värde kan den vara tillbörlig om den utgör ett naturligt led i 

givarens eller mottagarens tjänsteutövning. I jämförelse med rättspraxis och folklig moral har 

båda uppfattat att det inte var frågan om muta när samband fanns till givarens marknadsföring 

eller mottagarens tjänsteutövning. Det visades i fallen där kommunala tjänstemän bjudits på 

resa, där den ena sågs som studieresa och den andre som nöjesresa. Folklig moral diskuterade 

när dryck ingick eller inte, och utifrån vårt antagande att de syftade på alkohol, tyder det på att 

det kan vara av betydelse om de uppfattar situationen som muta eller inte. Vi har tidigare 

nämnt att förmånens beskaffenhet ofta inte ligger till grund vid en bedömning om muta 

föreligger. I vår undersökning finns en antydan till att beskaffenheten ändå kan vara av 

betydelse när förmånen består av alkohol. En förklaring till detta kan vara att folklig moral 

utgår från ett allmänt etiskt förhållningssätt till alkohol som påverkar deras bedömning. 

 

Generellt bör vårdpersonal inte ta emot vare sig gåvor eller testamenterad egendom från 

vårdtagaren. Det är endast i speciella förhållanden som det anses tillbörligt och de yttre 

faktorerna blir då avgörande om situationen ska uppfattas som muta eller inte. Vi menar att 

detta visas i fallet, där ett vårdbiträde tog emot testamenterad egendom. Rättspraxis och 

folklig moral uppfattade inte det som mottagande av belöning för vårdbiträdets 

tjänsteutövning och de tog hänsyn till mannens starka vilja.  

 

För straffansvar har det endast uppställts en förutsättning att samband ska finnas mellan 

mutan och mottagarens tjänsteutövning. Rättsfallet, där föreståndaren tog emot testamenterad 

egendom, visade att rättspraxis inte befriade föreståndaren från ansvar p.g.a. att samband 

fanns. Det antogs att parterna inte skulle ha kommit i kontakt med varandra om inte 

föreståndaren tjänstgjort på ålderdomshemmet där mannen tidigare bott. Av undersökningen 

att döma sträcker sig folklig moral vidare i denna förutsättning, att samband ska finnas mellan 

mutan och mottagarens tjänsteutövning. Folklig moral tenderar att beakta mottagarens olika 

agerande, vad gäller att ifrågasätta om mottagande av förmån är att anse som tillbörlig eller 

                                                 
52 www.di.se  
53 Jacobsson, K., 2004, s. 22f 
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otillbörlig belöning för dennes tjänsteutövning. De menar att mottagaren på så sätt kan undgå 

straffansvar.  

 

Slutligen kan vi visa att rättspraxis och folklig moral uppfattar en situation vara muta på ett 

likvärdigt sätt om än med få undantag. Även Katarina Jacobssons tidigare undersökning tyder 

på att folkliga tolkningar av mutor inte står i kontrast till den rättsliga tillämpningen av 

mutbrott.54 Enligt Cars, när mutan fastställs vara tillbörlig eller otillbörlig, beaktas i 

rättspraxis t.ex. mutans värde, påverkansrisken, mottagarens ställning, personliga relationer 

etc.55 Vår undersökning visar att folklig moral inte nämnvärt skiljer sig från rättspraxis, 

argumenten är dock skiftande.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vår undersökning visade att folklig moral i stort sett stämde överens med rättspraxis om hur 

muta uppfattades. Det kan delvis bero på vårt val av population eftersom lärare och personal 

inom skolan är förtrogna med moral och etik. Vi anser därför det skulle vara intressant att 

genomföra en liknande undersökning inom en mer omtalad korrupt bransch för att se om 

utfallet blivit annorlunda. 

 

Vårt stora bortfall gjorde att vi inte kunde generalisera våra resultat, utan vi analyserade 

utifrån vilken riktning resultaten tenderade att gå mot. Det vore intressant att genomföra 

undersökningen i ett större perspektiv för att utvärdera om vår slutsats fortfarande är aktuell. 

 

Inom olika branscher och företag finns policy gällande etiska regler som bl.a. behandlar muta. 

Vår undersökning visade att det ibland kunde vara svårt att avgöra förekomsten av muta. De 

etiska reglernas syfte är att vara till hjälp vid bedömningen av gränsfall till muta. Det skulle 

därför vara av intresse att undersöka i vilken utsträckning företagens anställda är medvetna 

om reglerna. Är de vanligt förekommande? Hur mycket information når ut till de anställda?   

 

 

                                                 
54 Jacobsson, K., 2004, s. 27 
55 Cars, T., 2001, s. 51ff 
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Bilaga 1 
 
Enkät – Hur uppfattas en muta? 
 
 Man   Kvinna   
 
Ålder____   
 
1. En kvinnlig aktiemäklare anställd vid en bank gjorde omfattande aktieaffärer på eget 
bevåg och på bankens risk. Kvinnan utförde omfattande aktiehandel åt en barndomsvän och 
dennes far. Värden överfördes från barndomsvännen till kvinnan vid tre tillfällen: 
 
A. 25 750 kr överfördes för att barndomsvännen fått en tilldelning av aktier som sedan såldes 
med vinst på ca 260 000 kr. Pengarna sågs som en återbetalning av ett lån samt en följd av en 
vadslagning. 
 
B. Kvinnan fick i två månader utan kostnad låna barndomsvännens tjänstebil, Saab 9-3 
Cabriolet.  
 
C. Kvinnan fick 5 150 kr och sex eller sju vinflaskor (värde ca 1 000 kr) av barndomsvännen 
som en julgåva. 
 
De hade en fortlöpande kontakt med varandra och dyrbara presenter brukade utbytas. 
 
Uppfattar du situation A som att kvinnan tar emot en muta? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 
Uppfattar du situation B som att kvinnan tar emot en muta? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 
Uppfattar du situation C som att kvinnan tar emot en muta? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 
Vad är det i de olika situationerna som gör att du anser att kvinnan tar emot en muta 
alternativt inte tar emot? 
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2. Några förtroende- och tjänstemän i en skånsk kommun bjöds på resa till Stockholm av ett 
byggföretag för att studera ett projekt gällande olika lösningar för energi- och 
värmeförsörjning av bostadshus. Byggföretaget bekostade resan som omfattade en och en 
halv dag med övernattning samt lunch och middag. Avresan planerades med flyg från Sturup 
på förmiddagen den 1 mars och visning av projekt på eftermiddagen, men p.g.a. dimma 
senarelades resplanerna till eftermiddagen. Detta medförde att visningen genomfördes nästa 
dag och återresan fick uppskjutas. För varje deltagare var värdet totalt 3 472 kr för flygresa, 
lunch, middag och nattlogi. Studieresan ansågs vara ett naturligt led i byggföretagets 
marknadsföring.  
 
Uppfattar du situationen som att de kommunala tjänstemännen tar emot mutor? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 

Vad är det i situationen som gör att du anser att de kommunala tjänstemännen tar 
emot mutor alternativt inte tar emot? 
 
 
 
 
3. Två kommuner i Jämtland utredde frågan om att upphandla vård och omsorg i konkurrens. 
A som var chef för ett av de anbudsgivande företagen inbjöd genom brev B och C en resa till 
ishockey-VM i Helsingfors i två dagar. B var ledamot av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt ordförande i socialnämnden. C var kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i en annan kommun. Det anbudsgivande företaget 
stod för samtliga utgifter för resa, mat, dryck, hotellrum och inträdesbiljetter till ishockey-
VM till ett värde av 9 413 kr per person. Ursprungligen planerades ett studiebesök i 
Helsingfors, vilket blev inställt några veckor före avresa. 
 
Uppfattar du situationen som att de kommunala tjänstemännen tar emot mutor? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 

Vad är det i situationen som gör att du anser att de kommunala tjänstemännen tar 
emot mutor alternativt inte tar emot? 
 
 
 
 
4. En äldre man testamenterade sin föräldragård och övrig egendom till ett vårdbiträde, som 
utfört hemtjänst åt honom. Vårdbiträdet tog emot egendomen efter att mannen avlidit. 
Vårdbiträdet var inte bekant med mannen sedan tidigare. Mannen bodde på sin gård 
tillsammans med sin syster. Han erbjöd vårdbiträdet att bosätta sig på gården men hon 
nekade till förslaget. Kort tid därefter togs mannen in för långvård. Ett testamente till förmån 
för vårdbiträdet upprättades. Mannen var orolig för vad som skulle hända med gården och 
han ansåg vårdbiträdet vara en rejäl och pålitlig person som kunde sköta den på rätt sätt. 
Vårdbiträdet kände inte till testamentet före mannens död. Mannen efterlämnade 981 000 kr. 
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Uppfattar du situationen som att vårdbiträdet tar emot en muta? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 

Vad är det i situationen som gör att du anser att vårdbiträdet tar emot en muta 
alternativt inte tar emot? 
 
 
 
 
5. En man testamenterade hela sin kvarlåtenskap av ett betydande belopp till föreståndaren på 
ett ålderdomshem, där mannen tidigare varit intagen. Föreståndaren tog emot egendomen 
efter att mannen avlidit. Personerna kände inte varandra sedan tidigare. När mannen 
meddelade föreståndaren att han ville testamentera sin kvarlåtenskap till denne, motsatte sig 
föreståndaren det. I samband med bouppteckningen fick föreståndaren kännedom om att hela 
kvarlåtenskapen skulle tillfalla honom, vilken han tog emot efter att ha rådfrågat en advokat.  
 
Uppfattar du situationen som att föreståndaren tar emot en muta? 
 

 Ja    Nej   Vet inte 
 

Vad är det i situationen som gör att du anser att föreståndaren tar emot en muta 
alternativt inte tar emot? 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Ann-Kristin Block och Josefine Kvist 
 
Högskolan Kristianstad  
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Bilaga 2 
 
Till skolans personal! 
 
 
Hej, vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som nu skriver vår kandidatuppsats inom 
handelsrätt. Vårt syfte är att se hur en muta uppfattas enligt rättspraxis mot folklig moral. För 
att kunna få svar på vår problemformulering tar vi hjälp av en enkätundersökning, som vi 
hoppas att ni vill hjälpa oss med. Avsatt tid för enkäten beräknas till ca tio minuter.  
 
Skolornas och era namn kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
 
Ann-Kristin Block och Josefine Kvist 
 
Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 3 
 
Frekvenstabell 
 
       
Kön Antal   %     
Man 35 60    
Kvinna 23 40     
  

    
 Yngst Äldst     
Ålder 17 63    

Tabell 4.1   

Fall 1 Gåva       Ja    antal %       Nej   antal % Vet inte    antal  %
Svar A 32 54 20 34 7 12
Svar B 42 71 13 22 4  7
Svar C  40 68 17 29 2  3

Tabell 4.2   

Fall 2 Resa Ja    antal % Nej    antal  % Vet inte    antal %
Svar 19 32 31 53 9 15

Tabell 4.3   

Fall 3 Resa Ja    antal % Nej    antal  % Vet inte    antal %
Svar 50 86 3 5 5 9

Tabell 4.4   

Fall 4 Vård Ja    antal % Nej    antal % Vet inte    antal %
Svar 10 17 45 78 3 5

Tabell 4.5   

Fall 5 Vård Ja    antal % Nej    antal % Vet inte    antal  %
Svar 11 20 39 71 5 9

 


