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Abstract 
 
 
 
 
 
What is a bribe? Sweden has a strict legal provision in how to handle crimes of corruption in 
comparison to the rest of the world. In spite of the strict law companies seem to have 
problems understanding the differences between what is legal and what is illegal. Bribery and 
corruption are not only counter-acted within the law but are also a frowned upon socially and 
morally. The common thought is that to accept a bribe is more corrupt than to offer one. Even 
within the law there are differences between accepting a bribe and offering one. It has been a 
crime for a long time to accept a bribe but the law against offering one is relatively new. The 
private and the public sector of the society both have to answer to the same law, but there are 
different rules for prosecution. On the company Kontorsbolaget AB the purchasing 
department works against the private market and the selling department against the public 
sector. With this study I found that there are differences in how the separate departments 
handle and understand situations that have connections with corruption. The most interesting 
difference was that the purchasing department were stricter than the selling department in 
their conception of corruption. This difference may depend upon the fact that the selling 
department is the one who offers the bribe, which both in common thought and in the earlier 
law not is such a hard crime like accepting one, which the purchasing department is exposed 
to. 
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Sammanfattning 
 

 
Mutor har blivit en aktuell fråga efter skandalerna kring Systembolaget, Gotlandsbolaget med 
flera. Det har debatterats livligt i massmedia om vad som är rätt och fel samt vad som är 
moraliskt riktigt. Allmänt anses det vara mer klandervärt att ta emot en muta än att erbjuda en. 
Att ta emot en muta är sedan länge kriminellt i Sverige men lagen om att besticka någon är 
relativt ny. Lagstiftningen mot korruption i Sverige är sträng men få fall hamnar i domstol. 
Den privata och den offentliga sektorn lyder under samma lag men under olika åtalsregler. 
Brott i den offentliga sektorn faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagare är skyldig att 
väcka åtal. I den privata sektorn är det muttagaren/bestickarens huvudman som ska ange 
brottet till åtal, detta sker sällan utan de privata företagen löser hellre problemen internt 
genom omplaceringar eller uppsägningar.  
 
Förutom lagarna avgör även omgivningen samt vem som utför handlingen om ett agerande är 
korrupt eller hederligt. Aktörens kultur har stor betydelse. Den kulturella relativismen, som är 
en del av den etiska relativismen, menar att man bör handla utifrån vilka normer och 
värderingar som finns i den egna kulturen eller gruppen. Det bevisas i min studie då 30% av 
säljarna hade agerat i ett av fallen trots sin personliga övertygelse om att handlingen var en 
muta, förutsatt att företaget stod bakom dem. Alltså är företagskulturen mycket viktig när 
personer i organisationen tar sina moraliska beslut. En av de största uppgifterna som 
organisationerna har idag är att skapa moraliska organisationer där alla i praktiken arbetar 
aktivt och etiskt i symbios. För att skapa dessa ansvarsfulla medarbetare måste företaget 
utformas omsorgsfullt. Ett sätt är att skapa en etisk kod som innehåller ledningens 
sanktionerade affärsprinciper samt företagets nedskrivna grundläggande värderingar. En bra 
kod kan man hänvisa till för att hålla frestelser borta men den ska också ange varför reglerna 
finns. Genom att samtliga anställda har fått samma information om vad som kännetecknar ett 
gott agerande stärks identiteten för företaget. Någon absolut gräns om en gåva eller handling 
är en muta eller bestickning finns inte. Lagen är luddig och handlingar bedöms utifrån 
omständigheterna som kan vara svåra att bedöma. 
 
Denna bakgrund ledde till syftet att få förståelse för om det fanns någon anledning att skapa 
en etisk kod på Kontorsbolaget AB för att öka kunskapen om mutor och bestickning. 
Inköparna arbetar mot den privata sektorn och säljarna mot den offentliga sektorn. Syftet är 
problematiserat genom att ifrågasätta om säljarna och inköparna i Kontorsbolaget AB har 
olika uppfattning om mutor och bestickning, eftersom säljarna är de som besticker och 
inköparna är de som blir mutade, samt att de arbetar mot offentlig kontra privat verksamhet. 
 
Undersökningen är angripen genom en kvalitativ fallstudie. Uppfattningar om problem-
området är insamlade genom djupintervjuer med samtliga säljare och inköpare på 
Kontorsbolaget AB. För att fritt kunna diskutera korruptionsbrott, som är ett känsligt ämne, 
sammanställdes tio stycken fall kring Institutet Mot Mutors (IMM) minnesregler. Analysen av 
studien gjordes genom att sammanställa två diagram. Det första diagrammet visar inköparnas 
och säljarnas uppfattning på om fallen var en muta eller inte, samt Christer Östlings 
(skattejurist på IMM) kommentar på om handlingen i fallen var otillbörlig eller inte. Detta 
diagram visar att inköparna har en mer strikt uppfattning om fallen än vad säljarna har. 
Situationen förändras när det andra diagrammet sammanställdes. Detta visar hur säljarna och 
inköparna själva hade handlat i de aktuella fallen. Nu är inte inköparna lika försiktiga längre 
utan deras uppfattning ligger genomsnittligt i nivå med säljarnas.  
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1. INLEDNING 
 
 
 
Mutor har blivit en aktuell fråga på många arbetsplatser efter skandalerna kring 
Systembolaget, Gotlandsbolaget med flera. Det har debatterats livligt i 
massmedia, både i tidningar och TV:s faktaprogram. Lagstiftningen mot mutor är 
sträng i Sverige men få fall hamnar i domstol. I detta inledande kapitel 
presenteras bakgrunden till problemformuleringen. Avslutningsvis klargörs 
uppsatsens syfte.  
 
 

1. 1 Bakgrund 
 
Vad är en muta? Vad innebär det att besticka någon? Mutor och korruption är inte 
bara en del av samhällets juridiska område utan är också en del av den sociala och 
moraliska sfären. Enligt Wästerfors (2004) är det inte enbart lagarna som avgör 
om ett agerande är korrupt eller hederligt, klandervärt eller klanderfritt. Det 
avgörs också med hjälp av människornas sätt att i vardagen berätta och 
moralisera. Wästerfors (2004) studier visar att mottagandet av mutor är mer 
klandervärt än själva givandet. Att ta emot en muta är sedan länge kriminellt i 
Sverige men lagen om bestickning är relativt ny. Även inkomstskattelagen visar 
att bestickning ses med blidare ögon då en muta fram till 1999 var en avdragsgill 
kostnad för bestickaren, eftersom det var en skattepliktig förmån för mottagaren. 
 
I denna studie har Sveriges Rikes Lag använts som en normativ teori. Lagen visar 
alltså hur samhället och företagen bör agera. Utöver Sveriges Rikes Lag är ett 
Institut Mot Mutor (förkortas IMM) upprättat för att konkretisera paragraferna i 
lagtexterna. IMM är en ideell näringslivsorganisation som inrättades redan 1923. 
Huvudmän för institutionen är Stockholms handelskammare, Svensk Handel och 
Svenskt Näringsliv. Det finns även stödjande medlemmar i form av organi-
sationer. Deras uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom 
näringslivet samt övriga samhället. Vidare tydliggör de hur man ska förhålla sig i 
situationer när mutor eller andra otillbörliga förmåner används som medel för att 
påverka beslut (IMM, 2001a). IMM lämnar kontinuerligt ut information till 
företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om lagstiftning 
och rättspraxis beträffande bestickning, korruptiv marknadsföring och mutbrott. 
De har också information om etiska regler för hur man får använda kontakt- och 
relationsfrämjande förmåner i affärsverksamheten (IMM, 2001b). Enligt Cars 
(2001) visar erfarenheter från IMM: s verksamhet att företag, organisationer med 
flera som drivs i den privata sektorn behöver regler som ger konkret handledning 
om hur de bör göra när de använder personliga förmåner inom inköps- och 
säljfunktionen.  
 
IMM (2001a) påtalar att lagen gäller både för offentlig och privat verksamhet. 
Lagtexten är dock allmänt formulerad. Hur man praktiskt ska tolka lagarna går 
inte att utläsa. Även Östling (2004) konstaterar att det inte finns någon skillnad i 
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lagen mellan offentlig och privat sektor. Alla är lika inför brottsbalken men det 
tillämpas olika åtalsregler. Inom den offentliga sektorn gäller att brotten faller 
under allmänt åtal vilket betyder att en åklagare är skyldig att väcka åtal (Östling). 
När det gäller den privata sektorn måste däremot muttagarens huvudman ange 
brottet till åtal för att ett korruptionsbrott ska kunna bli föremål för åtal. Detta 
händer sällan när det gäller mindre allvarliga korruptionsbrott (Cars, 2001). 
Bremberg och Hallstedt (2004) har intervjuat Torbjörn Lindhe, som är sekreterare 
på IMM. Enligt Lindhe löser hellre privata företag problemen med mutor och 
bestickning internt, genom uppsägningar, löneavdrag eller omplaceringar, än att 
dra fallet till domstol. Företagen i den privata sektorn vill inte visa att de har 
bestickare och muttagare i personalen.  
 
Enligt Torbjörn Lindhe brister ofta företagens etiska riktlinjer, bland annat när det 
gäller hur upptäckta mutbrott följs upp. Vidare anser Lindhe att man redan på 
utredningsnivå ska ange vad som händer, till exempel att det finns risk för 
löneavdrag eller till och med avsked. Dock har medvetenheten ökat och nu har 
många i olika företagsledningar upptäckt att även små gåvor kan spela roll 
(Bremberg & Hallstedt, 2004). Enligt Bakka et al (2001) är det allt fler 
organisationer som skapar etiska principer och riktlinjer för både interna och 
externa förhållanden.  Den kritik som riktats mot organisationer som har gått över 
gränsen beträffande moraliska värderingar har alltså visat sig fungera. 
 

 1.2 Problemformulering  
 
Säljarna i Kontorsbolaget AB säljer lek- och förbrukningsmaterial samt möbler till 
kommunerna som är verksamma i den offentliga sektorn och inköparna köper in 
varor av företag som är verksamma i den privata sektorn. De ovan angivna 
skillnaderna, dels i synen på muta respektive bestickning, dels i hantering i privat 
respektive offentlig verksamhet leder fram till följande problemformulering:  
 
 

•  Finns det någon skillnad mellan inköparnas och säljarnas uppfattning om 
korruptionsbrott på Kontorsbolaget AB. 

 
 
Denna problemformulering är tvådelad, se figur 1. Jämförelse A innebär att 
uppfattningen om mutor och bestickning kan vara olika beroende på om personen 
i fråga är säljare (som besticker) eller om den är inköpare (som blir mutad). 
Jämförelse B innebär att det kan finnas en skillnad i uppfattningen hos den 
anställde beroende på om personen arbetar mot offentlig eller privat verksamhet.  
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1.3 Syfte  
 
Mitt syfte är att undersöka om det finns någon anledning att skapa en etisk kod på 
Kontorsbolaget AB för att öka kunskapen och medvetenheten om mutor och 
bestickning. 
 
 
 

 

Säljare 
Bestickning 

Inköpare 
Muta 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Jämförelse A

Jämförelse B

Figur 1. Översikt över problemformuleringen.
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2. TEORI 
 
 
Muta och bestickning kan innebära en viss förvirring. Vad kan enskilda personer 
göra sig skyldiga till och hur långt kan man gå innan det handlar om lagbrott? I 
detta kapitel klargörs vad som står i Sveriges Rikes Lag samt förklaringar på 
lagtexten. Vidare i kapitlet ger några författare ytterligare klarhet i begreppen 
genom att ta fram diskussionen om etik och moral samt etisk relativism och olika 
sorters påverkan. 
 
 
 
Mutor kan se ut på många sätt. Institutet Mot Mutor har rett ut lagtexten och 
sammanställt några minnesregler som kan ses som en lathund. Hela texten finns 
att läsa nedan. 
 

TÄNK PÅ ATT 
 

När Du vill visa gästfrihet – 
Kan det vara bestickning! 

 
När Du vill vara generös – 
kan det vara bestickning! 

 
När Du vill vara hygglig - 
kan det vara bestickning! 

 
När Du erbjuder en studie- eller PR-resa – 

kan det vara bestickning! 
 

När Du vidtar säljfrämjande åtgärder – 
kan det vara korruptiv marknadsföring! 

 
OCH ATT 

 
När Du låter Dig bjudas – 

kan det vara en muta! 
 

När Du tar emot en present eller vinst – 
kan det vara en muta! 

 
När Du tar emot ett fördelaktigt lån eller rabatter – 

kan det vara en muta! 
 

När Du låter en leverantör utföra tjänster till Dig privat – 
kan det vara en muta! 

 
När Du tackar ja till en resa – 

kan det vara en muta! 
 

OCH ATT 
 

Om Du inte tackar nej eller i tid avböjer en förmån 
kan det innebära mutbrott! 

 
(IMM:s skrift Farliga Förmåner, 2001 s 22) 
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Det är just dessa minnesregler som har använts som stomme för uppsatsen. 
Utifrån dessa minnesregler har nyckelorden utkristalliserats som sedan bearbetas i 
metoddelen. Nyckelorden är följande: GÄSTFRIHET – GENEROSITET – 
HYGGLIGHET – STUDIERESOR – SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER – 
BJUDNINGAR – PRESENTER – RABATTER – PRIVATA TJÄNSTER – 
KONFERENSRESOR. 
 
Dessa nyckelord har klätts i olika fall som sedan har diskuteras med inköpare och 
säljare på Kontorsbolaget AB.  
 

2.1 Sveriges Rikes Lag 
 
I Sveriges Rikes Lagbok står det skrivet om mutor och bestickning på två ställen i 
Brottsbalken samt i en paragraf i inkomstskattelagen. Internationellt sett är den 
svenska lagstiftningen sträng (Kommunförbundet, 2004). För att klargöra vad 
muta och bestickning innebär menar Östling (2004) att bestickning kan den åtalas 
för som ger bort någonting. Muta är brottet som mutkolven eller muttagaren gör 
sig skyldig till. Exempel på dessa brott kan vara en måltid, biljetter, gåvor, resor, 
rabatter, bonus mm. Enligt Cars (2001) är mutbrottet sedan länge kriminellt i 
Sverige men lagen om bestickning är relativt ny. Att ge bort en muta blev 
straffbart först 1919. 
 
I BrB 17:7 står att läsa om bestickning: 
 
" Den som till arbetstagare, annan som avses i 20 kap. 2 §, främmande stats 
minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av 
främmande stats organ motsvarande dem som avses i 20 kap. 2 § andra stycket 1, 
eller någon som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts 
utövar främmande stats myndighet 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." 
 
(Sveriges Rikes Lag, 2003, 17 kap 7 § BrB, s 883.) 
 
För att klargöra och förtydliga lagtexten om en handling ska åtalas för bestickning 
så ska det vara utfört av någon som arbetar i företaget, alltså en fysisk person. 
Denna person ska lämna eller utlova en otillbörlig belöning till någon anställd på 
ett företag, en riksdagsman eller liknande. Belöningen ska lämnas eller utlovas till 
personen själv eller någon som står honom nära. Syftet är att bli gynnad av 
mottagaren. Personen som lämnar belöningen döms då till böter eller fängelse i 
högst två år (IMM, 2001a). 
 
Den som tar emot kan också bli åtalad, men det lagbrottet kallas muta. Detta kan 
endast den som tagit emot något bli åtalad för. 
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I BrB 20:2 står att läsa om muta: 
 
”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter 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 han 
slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst 
sex år ” 
 
(Sveriges Rikes Lag 2003, 20 kap 2 § BrB, s 891) 
 
Varken mutbrott eller bestickning behöver enligt Kommunförbundet (2004) 
fullföljas. Mutbrott kallas det då mottagaren är initiativtagaren och vid 
bestickning är det givaren som utlovat ett löfte om en otillbörlig förmån. Om 
själva muttransaktionen fullföljs handlar det alltså om två fristående brott. 
Wästerfors (2004) instämmer och påpekar att det räcker att erbjuda någon en muta 
för att kunna bli straffad för bestickning eller att begära en muta för att dömas för 
mutbrott. Vidare behövs effekten av mutan inte påvisas. Det räcker med att det 
går att urskilja ett samband mellan mutan och mottagarens tjänsteutövning. Ett 
antagande om att mottagaren kommer att göra något i utbyte mot mutan är nog 
bevis för att det ska bli tal om korruption. Det spelar inte heller någon roll om 
mutan lämnas före eller efter ett visst beslut. Finns det ett samband mellan 
tjänsteutövning och mutan antas det att mutan påverkar tjänsteutövningen. 
 
Korruption kallas handlingar som är menade att otillbörligt påverka någon i en 
besluts- eller handläggningssituation när han/hon tar ett beslut för annans räkning, 
tex. för en myndighet, företag eller annan person (Kommunförbundet, 2004). 
 
Frågan om mutor läggs ofta fram som något relativt oskyldigt. Det menas att det 
inte är något olagligt som sker, ingen skadas och det ofta handlar om små belopp. 
Vidare är det på många ställen ett välkänt agerande och delvis accepterat. Därmed 
dras slutsatsen att mutor kan accepteras på flera ställen i världen (Brytting, 2002). 
 
Vidare menar Brytting (2002) att det är mer klandervärt att själv ta initiativet till 
en muta än att ta emot den om den erbjuds, även om det fortfarande är ett etiskt 
ansvar att säga nej när man erbjuds en muta. Wästerfors (2004) påtalar att hans 
undersökning bevisar att själva mottagandet av mutor är mer klandervärt än 
givandet. En mutkolv är vanligtvis en aktör som mot betalning är beredd att ändra 
beteende eller inställning. I hans intervjuer så nämner inte företagarna knappt att 
de själva tar emot mutor. Om detta kommer upp så förändras mutan till någon 
slags rabatt eller prutning. På detta sätt undviker företagarna att själva vara 
ombytliga. 
 
Att ta emot en muta är en beskattningsbar inkomst för mottagaren och därmed har 
den varit en avdragsgill kostnad för bestickaren. Detta sätt att se på det kan inte 
längre upprätthållas (Cars, 2001). Därför har en ny paragraf skapats. 
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I Inkomstskattelagen (1999:1229) 9:10 står att läsa om muta och annan otillbörlig 
belöning: 
 
"Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av." 
  
(Sveriges Rikes Lag 2003, 9 kap 10 § IL, B 1762 ) 
  
Korruptiv marknadsföring innebär att otillåtna metoder används vid marknads-
föring. Även detta leder till brott som muta eller bestickning. 
 
I Marknadsföringslagen (1995:450) 4§ samt 14§ står att läsa om korruptiv mark-
nadsföring: 
 
”Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även 
i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Vid marknadsföringen 
skall närings-idkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från 
konsumentsynpunkt.” 
 
(Sveriges Rikes Lag 2003, 4 § Marknadsföringslagen, B 242) 
 
” En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god marknadsföringssed 
eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare får 
förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen eller att vidta någon annan 
liknade åtgärd. 
Ett förbud enligt första stycket för meddelas också 

1. en anställd hos näringsidkaren, 
2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och 
3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.” 

 
(Sveriges Rikes Lag 2003, 14 § Marknadsföringslagen, B 244) 
 
Med stöd av generalklausulen har Marknadsdomstolen utformat regler om 
korruptiv marknadsföring som nära ansluter sig till bestickningsbestämmelsen i 
brottsbalken. Vad som tas upp om bestickning gäller i stort också om korruptiv 
marknadsföring (IMM, 2001a) 
 

 2.2 Tillbörliga eller otillbörliga förmåner 
 
Om en förmån är otillbörlig eller inte är ett bra rättesnöre för om den kan 
betraktas som ett korruptionsbrott eller inte. Därför kommer här att framföras 
skillnaden på en otillbörlig och tillbörlig förmån. 
 
Det finns två olika sätt att påverka människor genom att ge gåvor. Det är antingen 
genom att erbjuda en attitydpåverkande förmån. Denna förmån är vanligtvis 
enbart tänkt att fungera relationsfrämjande och den ska inte påverka vare sig 
beslut eller beteende. Den andra formen av påverkan är en besluts- och 
beteendepåverkande förmån. Denna förmåns mening är att den ska medföra risk 
för besluts- eller beteendepåverkan (Östling, 2004). 
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Tillbörliga förmåner är förmåner som ges för att främja relationer och kontakter 
och är för det mesta enbart attitydpåverkande. En tillbörlig förmån kan vara 
enstaka, sparsmakade representationsmåltider, kortare studieresor, kurser osv. 
som är seriöst upplagda, måttfulla uppvaktningar vid jämna födelsedagar, 
sjukdom eller jul. Även presentreklamartiklar är en tillbörlig förmån (IMM, 
2001b). 
 
Vissa förmåner som ges i kontakt- och relationsfrämjande syfte är alltid otill-
börliga oavsett om de är attityd- eller besluts- och beteendepåverkande. Dessa 
förmåner får följaktligen inte förekomma i varken accept eller krav under några 
omständigheter. Det kan vara pengar i kontanter eller annan form, lån som är 
särskilt fördelaktiga, borgensåtaganden, eftergifter av köpeskilling eller fordran 
samt dolda inköpsrabatter osv. Även sidoleveranser av varor eller tjänster från 
huvudmannens leverantörer, privat användning av fordon och fritidsbostäder samt 
nöjes- och semesterresor betraktas alltid som otillbörliga och får inte förekomma 
(IMM, 2001b). 
 
Den juridiska definitionen av var gränsen för mutbrott går är enligt Cars (2001) 
svår att konkretisera. Den beror på omständigheterna i aktuellt fall. Bortsett från 
förmåner med mycket stort värde och förmåner av obetydligt värde kan man alltså 
inte enbart utifrån lagen statiskt definiera om en förmån är en muta eller inte. I 
lagtexten finns ingen exakt värdegräns. Generellt så kan man dock säga att 
förmåner värda tvåsiffriga belopp i regel är tillbörliga och förmåner värda 
fyrsiffriga belopp eller mer i regel är otillbörliga. Mellan dessa värden finns en 
gråzon. IMM (2001a) har dock satt upp några tumregler. När det gäller en jul- 
eller nyårspresent är gränsen 1 % av prisbasbeloppet för offentlig sektor vilket ger 
ca 400 kr. Inom den privata sektorn ligger de lite högre, ca 500 kr. Är det en 50 
eller 60-årspresent till en affärskontakt så kan man inom den offentliga sektorn 
godta en gåva för 3 % av prisbasbeloppet vilket är ca 1200 kr. Inom den privata 
sektorn ligger gränsen på att värdet ska vara mindre än ett femsiffrigt belopp, med 
andra ord under 9999 kr. Kommunförbundet (2004) menar att beloppsgränserna är 
lägre än vad IMM har som tumregler. För att inte bli misstänkt för besticknings- 
eller mutbrott skall man inte ta emot en julgåva som är värd mer än 200 kr i 
offentlig verksamhet och 400 kr för privatanställda.  
 
Så trots tumregler och egensatta beloppsgränser är det fortfarande en oenighet i 
var gränsen för en muta ligger i värde. Därför måste man för att avgöra om en 
förmån är otillbörlig eller inte titta på omständigheterna i det enskilda fallet. 
Prövningen av förmånen inriktas på hur stark koppling det är mellan förmånen 
och tjänsteutövningen, förmånens beskaffenhet och värde samt relationen mellan 
parterna. Vidare tittar man också på om det finns någon eventuell personlig 
vänskap, om huvudmannen har gett sitt medgivande eller har vetskap om saken. 
Det sistnämnda gäller inom den privata sektorn. Personlig vänskap medför en 
större mutkänslighet, enbart vänskapen kan påverka tjänsteutövningen. Generellt 
gäller att personlig vänskap är ett dåligt försvar om förfarandet i övrigt har 
likheter med ett korruptionsbrott (IMM, 2001a). 
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2.3 Villkorat tillbörliga förmåner 
 
Många förmåner som används av företagen i Sverige för att främja kontakter och 
relationer är villkorat tillbörliga. Detta innebär att dessa förmåner antingen är 
enbart attitydpåverkande eller besluts- eller beteendepåverkande. För att kons-
tatera vilket förhållande som gäller värderas omständigheterna i varje enskilt fall. 
Detta görs med hjälp av ett antal bedömningskriterier. Jag tydliggör dem nedan. 
 
För att konstatera om en förmån är tillbörlig eller inte används olika bedömnings-
kriterier. De mest grundläggande kriterierna är kraven på öppenhet och måttfull-
het.  Kravet på öppenhet innebär att förmånen ska riktas direkt till huvudman, 
vara godkänd av denne eller samstämma med dennes policy i fråga om förmåner. 
Om en anställd erbjuds en förmån ska den omedelbart informera huvudmannen 
för godkännande av förmånen. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen enbart 
ska vara attitydpåverkande. Detta sätts i samband med den anställdes befattning 
och arbetsuppgifter. Dessa uppgifter visar på personens integritetskänslighet. 
Vidare sätts förmånen i samband med personens ålder och erfarenhet, som betyder 
mycket för dess personliga påverkbarhet (IMM, 2001b).  
 
Utöver öppenhet och måttfullhet finns det också krav på de yttre omständlig-
heterna. Förmåner som sammanfaller tidsmässigt med förhandlingar eller 
fullgörande av kontrakt är i regel beteendepåverkande och då klassas förmånen 
som icke tillbörlig. Om förmånen däremot har en utpräglad PR-karaktär, som 
syftar till att hålla kvar marknadskontakter och dylikt, klassas den vanligtvis 
enbart som attitydpåverkande och är därmed tillbörlig( IMM, 2001b). 
 
Vidare bedöms förmånens ekonomiska värde. Detta görs med utgångspunkt i 
nettovärdet som förmånen har för den anställda. Det är måttfullhetsbegreppet man 
använder vid bedömning av denna punkt. Nettovärdet räknas ut genom att man 
utgår ifrån värdet förmånen har vid ett vanligt förvärv på den öppna marknaden. 
Därefter minskar man det med den fördel som huvudmannan kan ha av förmånen 
(det kan till exempel vara nytta i form av kunskap med mera). Om förmånen är 
icke-ekonomisk är den vanligtvis anpassad till en viss person. Om den är det så 
bedöms den i regel ha en betydande attraktivitet för den personen och då uppfyller 
den inte måttfullhetskravet (IMM, 2001b). 
 
Följande förmåner uppfyller kraven på öppenhet, måttfullhet och framstår som 
enbart attitydpåverkande; studieresor, kurser, utbildningar, studiebesök med mera, 
förutsatt att utbildningsmomentet dominerar och inbjudan är riktad till huvud-
mannen. Säljfrämjande arrangemang ska vara godkända från behörig chef, 
avtalsförhållanden mellan förmedlare och mottagare ska vara oförändrade samt 
ska förmedlarnas fria bestämmande respekteras. Vidare är PR och liknande 
informationsarrangemang för massmedier, festarrangemang, banketter samt 
minnesgåvor eller vanliga gåvor enbart attitydpåverkande förutsatt att de är 
måttfulla. Även representationsmåltider är godkända om det är ett fåtal bjudningar 
dock inte till samma person. Sportarrangemang, kulturella inbjudningar, 
trohetsrabatter, frikort, personliga rabatter och dylikt måste riktas till huvudman 
som sedan godkänner och delar ut förmånen (IMM, 2001b). 
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2.4 Skillnader i offentlig och privat sektor 
 
Sedan 1978 är bestämmelserna enligt Kommunförbundet (2004) om straff sam-
ordnade för den offentliga och privata sektorn. Dock har ändå domstolarna en 
hårdare syn på brott som begås inom den offentliga sektorn. Även Östling (2004) 
påpekar att det inte finns någon skillnad i lagen mellan den offentliga och den 
privata sektorn. Alla är lika inför brottsbalken men det finns olika åtalsregler i 
Rättegångsbalken. Även han har uppmärksammat att det i praktiken finns en 
strängare tillämpning inom den offentliga sektorn. Detta beror på att brott inom 
den offentliga sektorn faller under allmänt åtal. Detta betyder att åklagare är 
skyldiga att väcka åtal. 
 
Anställda inom den offentliga sektorn får enligt IMM (2001a) inte utsättas eller 
låta sig utsättas för risken att ens kunna misstänkas för korruption. Detta gäller i 
högsta grad befattningshavare som utövar någon form av myndighet. Dessa 
personer är mycket integritetskänsliga. Detta leder till att bestickning och 
muttagande döms särskilt strängt när adressaten för mutan utövar någon form av 
myndighet till exempel poliser, åklagare, domare med flera. Ekonomistyrnings-
verket går längre enligt Östling (2004) och anser att vid myndighetsutövning är all 
representation olämplig. Befattningar som till exempel upphandlingsansvariga 
tjänstemän ska vara särskilt försiktiga. Representation bör inte accepteras av 
tjänsteman från myndighet som har till uppgift att utöva revision, tillsyn, kontroll 
eller samråd med annan myndighet eller organisation. 
 
Cars (2001) menar att korruptionsbrott i den privata sektorn är så kallade 
angivelsebrott. Detta innebär att muttagarens huvudman ska ange brottet till åtal. 
Anledningen till att det är så här är att mindre händelser som är accepterade enligt 
rådande sed eller uppfattning ska kunna tolereras. Torbjörn Lindhe har erfaren-
heten av att företagen hellre löser problemen internt med uppsägningar, 
löneavdrag eller omplaceringar än att ange korruptionsbrotten till åtal. Detta för 
att de inte vill visa upp att de har bestickare eller muttagare bland sina anställda 
(Bremberg & Hallstedt, 2004). I privata företag kan en muta elimineras genom att 
huvudmannen godkänner förmånen. Detta innebär att den person som erhållit 
mutan inte kan åtalas för mutbrott, huvudmannen kan ju inte både godkänna och 
åtala. Det är därmed lagligt att lotta ut förmånen man har erhållit till personalen 
om huvudmannen legitimerat handlingen (C. Östling, personlig kommunikation, 7 
april, 2004.) Dock kan en åklagare enligt IMM (2001a) ta upp ärendet om 
allmänna intressen kräver det. 
 
Det är enbart en fysisk person i ledande ställning som kan straffas för bestickning. 
Detta innebär att ett företag inte kan straffas. Om det är straff för muta så är det en 
arbetstagare i offentlig eller privat tjänst samt uppdragstagare till exempel 
advokater, revisorer, riksdag, landsting olika nämnder med flera som kan straffas. 
Handlar det om korruptiv marknadsföring är det endast näringsidkare som straffas 
(Östling, 2004). 
 
Då massmedia använder en mycket krävande definition av vad som är bedrägligt 
beteende eller vad som är vilseförande innebär det att företagsledare är skyldiga 
tills motsatsen bevisats. Licenser har dragits in på svaga grunder. Därför måste 
företagen förtjäna förtroendet för att kunna verka fritt i samhället. Det som 
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samhället kräver av företaget är att näringslivet tar ett ekonomiskt ansvar. Detta 
betyder att de ska förse människorna i samhället med varor och tjänster av hög 
kvalitet samt ett lågt pris. Att arbeta på detta vis är marknadsekonomiskt effektivt 
och därmed överensstämmer det med vad företagen själva vill (Brytting, 2002). 
 

2.5 Är lagen alltid rätt? 
 
Brytting (2002) menar att lagstiftningen inte alltid är etiskt försvarbar. Nationella 
lagar kan vara motsatta och många frågor finns inte att finna i lagarna. Dock är 
lagarna ett utmärkt stöd. Han belyser att hänvisning till lagar och regler är ett bra 
stöd för moralen. Wästerfors (2004) erfarenhet visar att det inte är enbart ett 
samhälles lagtexter som avgör om ett agerande är korrupt eller hederligt. Det 
avgörs även efter människors sätt att i vardagen moralisera och berätta. Även 
Corvellec & Holmberg (2004) påtalar att flera skandaler inom företag har inlett 
2000-talet med krav på moral i näringslivet som bättre stämmer överens med 
samhällets allmänna uppfattning. 
 

2.5.1 Etik och moral 
 
Begreppen etik och moral används ofta som likvärdiga och synonyma. Detta är 
inte korrekt. Etik handlar om läran om hur man kan, eller bör, hantera olikheter 
och bristande överensstämmelser mellan olika moralbegrepp. En människas eller 
grupps etik handlar om reflektioner över vad som är rätt eller fel i deras 
handlingar. Denna etiska tanke kommer ofta från någon etisk teori eller 
uppfattning om vad som är rätt eller fel. Moralen visar på de grundläggande 
åsikterna om vad som är rätt eller fel. Den visar sig t.ex. i form av tal eller 
handling där det tydligt framgår både vad man faktiskt gör och vad man inte gör 
(Corvellec & Holmberg, 2004). 
 
Vi kan inte bygga upp vårt intellekt ensamma. Empatin gör att vi möter andra 
människors upplevelser, farhågor och förhoppning och därmed är även samvetet 
grundat på att vi upplever gemenskap med andra. Om vi lever helt ensamma kan 
vi inte utveckla en moralisk förmåga utan för det krävs möten med andra 
människor. Vi måste först möta oss själva för att kunna möta andra. Detta kräver 
ett visst mod. I möten med oss själva eller med andra måste man ju släppa på 
kontrollen, vara öppen för förändringar och vara villig att lära sig. Detta gör man 
genom att utsätta sig för utmanande situationer och reflektera över händelsen och 
dra lärdomar av den (Brytting, 2002). 
 

2.5.2 Dygden i praktiken 
 
Den insikt som finns i organisationsteori och organisationspsykologi kan 
användas till missbruk i form av att svaga grupper på olika marknader 
manipuleras och utnyttjas. Detta vet vi inte mycket om. Det finns många bra 
böcker om organisationsetik men det finns inte så många undersökningar av etiska 
reflektioner och hur det fungerar praktiskt i organisationerna (Bakka et al, 2001), 
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En muta kan betyda olika saker beroende på hur givare och mottagare uppträder 
och ur vilken synvinkel händelsen betraktas. Även vilken erfarenhet givare och 
mottagare har spelar roll. En anledning till detta är att mutor och korruption inte 
enbart tillhör den juridiska delen av ett samhälle utan den även tillhör dess sociala 
och moraliska (Wästerfors, 2004). 
 
Dygdetikens främsta fördel är att den placerar in de etiska frågorna i en konkret 
praktisk situation. Den tar hänsyn till både de inre och de yttre relationerna som 
man som människa har. Detta öppnar enligt kritikerna fältet för etisk relativism 
(Brytting, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etisk relativism innebär att den etiska innebörden om en handling är god eller 
ond, rätt eller fel bestäms av olika faktorer som varierar i tid och rum. Därmed så 
finns det inte enligt relativismen något absolut rätt eller fel i etiken. Allt varierar 
när det kommer utanför tid och rum. Etiken handlar om objektiva sanningar. 
Emotivismen som är en del av den etiska relativismen visar att det inte finns några 
egentliga värdeomdömen. De värdeomdömen som finns är grundade på uttryck 
för attityder och känslor. Den språkliga relativismen menar att vi talar förbi 
varandra när vi fäller våra omdömen. Båda kan alltså ha rätt utifrån sin referens-
ram, detta betyder att bådas omdömen kan vara korrekta. Slutligen så innebär den 
kulturella relativismen att man bör handla utifrån den egna kulturens eller 
gruppens värderingar och normer (Brytting, 2002). 
 

2.6 Hur man skapar en moralisk organisation.  
 
Moral är inte endast en kollektiv produkt utan också är en kollektiv nyttighet. 
Moral är det som lägger grunden för att kunna leva i gemenskap. Därmed är en av 
de största uppgifterna som organisationerna har idag att skapa moraliska 
organisationer där alla i praktiken arbetar aktivt och etiskt i symbios (Corvellec & 
Holmberg, 2004). 
 

Etisk relativism 

Emotivism 
Etik handlar bara om 
känslor, som varierar, 
mellan människor och 
epoker. 

Språklig relativism 
Betydelsen av etiska 
omdömen är olika i 
olika sammanhang. 

Kulturell relativism 
Om en handling är rätt 
eller fel beror på vem 

som utför den. Aktörens 
kultur avgör. 

Figur 2 Etisk relativism (Brytting, T, Företagsetik 2002 s 48) 
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För att få ansvarsfulla medarbetare i företaget ska man utforma företaget 
omsorgsfullt. Grunden är att man respekterar medarbetarnas integritet. Man ska 
inte tvinga, manipulera eller arbeta för en sluten verksamhet. Alla har i grunden 
en stark vilja att lyda order och lämna över ansvaret till andra därmed är det 
viktigt att inte lägga otydliga ansvarsområden på hela grupper. Istället ska den 
enskildas ansvar och dess betydelse för hela företaget betonas. Normerna i 
företaget ska vara öppet formulerade och inbjuda till diskussion. Det ska inte 
behöva komma upp diskussioner om ett beslut är olagligt eller inte eller om det 
bryter mot företagets policy. De myter och ritualer som finns i företaget är 
grundläggande värderingar och därför är det av stor vikt att ledningen håller sig 
informerad om dem. Personer som slår larm om felaktigheter ska belönas och 
personer som tar ett långsiktigt ansvar för företaget i samhället ska befordras 
(Brytting, 2002). 
 
På Systembolagets hemsida (2004-04-05) redogörs för att de har inrättat ett etiskt 
råd. Detta inrättades för att säkerställa att bedömningarnas aspekter är juridiska, 
affärsmässiga och allmänmänskliga samt att sättet de gjorts på är likvärdigt, 
neutralt och legitimt. De har vidare skickat ett brev till leverantörerna där de begär 
besked om hur leverantörerna arbetar för att förhindra bestickning och kriminell 
verksamhet.  
 
Det är viktigt att undvika att skapa cynism, det vill säga känslokyla, i företaget. 
En ständigt föränderlig organisation leder till att medarbetarna uppfattar samtliga 
projekt som tillfälliga. Därför är det viktigt att man t.ex. tar fram en etisk kod för 
företaget och ständigt jobbar med den. En etisk kod innehåller ledningens 
sanktionerade affärsprinciper samt dess nedskrivna grundläggande värderingar. 
Det är väldigt svårt att påverka förändringar, det räcker inte att skriva nya på en 
bit papper. För att få fram en etisk kod krävs det att det finns ett behov av stöd och 
argument. En bra kod kan man hänvisa till för att hålla frestelser borta men den 
ska också ange varför reglerna finns. Genom att alla får samma information om 
vad som kännetecknar företagets agerande stärks identiteten för företaget. 
Samtidigt är det en viktig del i professionaliseringen pga. att den lyfter fram 
yrkeserfarenheter och anger målsättningar. När koden skapas ska personalen ha 
ett avgörande inflytande på formuleringarna och genom detta stärks 
yrkesidentiteten som är en viktig för integriteten. En skriven kod visar också att 
ledningen är engagerad i etikfrågorna. Slutligen förbättrar en kod även företagets 
image (Brytting, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Etiska koder ( Brytting, T, Företagsetik 2002 s 196) 

En etisk kod 

Är lokalt 
förankrad och 
centralt 
sanktionerad 

Uttrycker god 
praktik och 
anger ideal. 

Har praktisk 
betydelse och 
är generellt 
giltig. 
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För att ovanstående önskemål ska uppfyllas krävs det att koden har tre 
grundpelare (se figur 3). Den första innebär att koden är lokalt förankrad. 
Personalen själv måste få ner sina tankar om vad som är kännetecken för 
företaget. Dock ska ledningen stå bakom så att den blir centralt förankrad. Den 
andra grundpelaren innebär att koden inte ska beskriva några nyheter utan ska 
istället vara god redan existerande praktik. Den ska hjälpa de anställda att agera 
efter högt ställda etiska krav. Den ska både vara ett uttryck för normer som redan 
finns och vara ett ideal för framtiden. Den sista grundstenen poängterar att koden 
ska vara generell så att den gäller i varierande situationer men ändå vara så 
specifik så att den har betydelse i praktiken (Brytting, 2002).   
 



Mutor och bestickning - Vad säger lagen, vad säger moralen? Gustafsson 
 

 17

3. METOD 
 
 
Undersökningen har angripits genom en kvalitativ fallstudie. Synpunkter och 
inställningar till problemet har insamlats genom djupintervjuer med samtliga 
säljare och inköpare på Kontorsbolaget AB. I detta kapitel förklaras grunderna 
för och konsekvenserna av urvalet, samtliga säljare och inköpare i Sverige på 
Kontorsbolaget AB. Vidare återfinns diskussioner om intervjuformen, studiens 
validitet, reliabilitet samt analyssättet. 
 
 
 

3.1 Det bästa tillvägagångssättet för studien 
 
Ett vanligt sätt att göra en kvalitativ studie är genom att använda den kvalitativa 
intervjuformen. Det finns många olika intervjuformer att välja på men det som är 
aktuellt för denna studie är den öppna intervjun samt den delvis strukturerade 
intervjun.  Den öppna intervjun ställer höga krav på intervjuaren då den ska 
lyssna, tolka svaren, ställa fördjupande frågor och samtidigt hålla kvar intervjun 
på den personliga nivån. Denna intervjuform används ofta för att få en djupare 
förståelse av en persons beteende, motiv och personlighet. Då det har krävts en 
viss förkunskap i ämnet för denna studie har denna intervjuform förkastats. Den 
delvis strukturerade intervjun används i ungefär samma situationer, med skill-
naden att intervjuaren har större kännedom om området ifråga, men ändå är öppen 
för nya synvinklar och informationer som den intervjuade kommer med. Det finns 
en rad förhållande som ska belysas vilket leder till att man i denna form använder 
sig av en utarbetad fråge- eller studieguide (Andersen, 1998). Då grundstommen i 
intervjuerna är olika fall som skapats utifrån IMM:s minnesregler, lagar och 
rekommendationer är den delvis strukturerade intervjun det bästa tillvägagångs-
sättet för denna studie.  
 
En nackdel med att använda intervjuer är enligt Lekwall och Wahlbin (1993) 
intervjuareffekten, det vill säga att respondentens svar påverkas av intervjuaren. 
Andersen (1998) instämmer men påpekar samtidigt fördelen med att personliga 
frågor oftare besvaras under intervjuformen än via enkäter. En intervju ger även 
större möjligheter att använda mer omfattande frågor. Då det är ett personligt 
ämne som har undersökts i denna studie är just omfattande frågor det som krävs 
för att få svar på känsliga frågor.  
 
Ett sätt att undersöka utan intervjuareffekt är enligt Andersen (1998) genom 
utskick av enkäter. Respondenten får god tid på sig att svara vilket är positivt. Vid 
ett så lågt antal som har undersökts i denna studie är inte enkätformen att föredra. 
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3.2 Datainsamling 
 
Det första som gjordes var att boka tid med ett antal nyckelpersoner på olika 
företag och kommuner. Med dessa personer har allmänna diskussioner förts om 
deras tankar och erfarenheter vad gäller mutor och bestickning. Med hjälp av 
dessa diskussioner har uppslag till de tio typfallen tagits fram vilka utgör grunden 
i intervjuerna. Vid dessa diskussioner har även viktig information kommit fram 
om vilket förhållningssätt som var bäst lämpat för intervjutillfällena. Detta är 
viktigt då de intervjuade inte ska känna att de är kontrollerade och sätta sig i 
försvarsställning eftersom ämnet är känsligt.  
 
För att sammanställa fallen så har IMM:s minnesregler använts som bas. De tio 
minnesreglerna har sedan "klätts" med fall som har tagits i från verkligheten (av 
diskussionerna med nyckelpersonerna) samt verkliga rättsfall. De sammanställda 
fallen har därefter testats på fyra oberoende personer, genom förintervjuer, för att 
se om det var något som var oklart i texten. Dessa oberoende personer var vänner 
i min närhet. Det är enligt Andersen (1998) en dödssynd att inte testa 
frågeformuläret innan man gör den egentliga undersökningen vilket jag kan 
instämma i då det blev ytterligare korrigeringar i fallen innan den slutgiltiga 
undersökningen kunde göras. Under dessa förintervjuer har det visats sig att det 
bästa sättet att genomföra intervjuerna var att först diskutera fallen utifrån om 
intervjupersonen ansåg att det var en muta eller inte och varför de tyckte det. 
Därefter kunde vi gå igenom fallen igen utifrån hur de personligen hade handlat i 
den aktuella situationen. I och med att det är tio fall kom intervjupersonerna inte 
ihåg sina svar i första omgången och när vi sedan tittade på fallen igen utifrån hur 
de själva hade handlat svarade de oväntat ärligt.  
 
Därefter har de tio fallen skickats ut till samtliga elva intervjupersoner. I samma 
email fick de besked om att de skulle komma tillbaka med en tidpunkt som 
passade dem och att intervjun tog cirka 45 minuter. Av de elva utvalda personerna 
kom två tillbaka med önskemål, de andra kontaktades en till tre dagar senare. Då 
säljarna finns ute över hela Sverige fanns inte möjlighet att stämma möte med 
samtliga för personliga intervjuer. Därmed har samtliga säljare utom en (som är 
utplacerad på huvudkontoret) intervjuats via telefon. Det som är skillnaden mellan 
att göra en telefonintervju mot att göra en personlig intervju är att kroppsspråket 
inte går att utläsa via telefonen. Detta gäller även för dem som intervjuas, vilket 
leder till att intervjuareffekten minskar. Det negativa är att intervjuaren inte kan 
utläsa kroppsspråket och därmed kan viktig information om sanningsenliga svar 
gå om miste.  
 

3.3 Att hitta rätt intervjupersoner 
 
För att få de mest intressanta svaren är det bra om man intervjuar dem som är 
mest trängda till att prata om mutor trots att det är en känslig sak. Diskussioner 
om ämnet mutor har diskuterats med vissa personer på inköpsavdelningen under 
en längre tid. Dessa diskussioner visade att flera inköpare ansåg att ämnet var 
intressant att prata om. Säljarna på Kontorsbolaget AB är mycket positiva till 
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diskussioner och därmed så utgicks det ifrån att de även var intresserade att 
medverka i intervjuerna. 
 
För att besvara problemformuleringen ska säljarnas och inköparnas uppfattning 
om korruptionsbrott jämföras. Då Kontorsbolaget AB har säljare i Norden och 
enbart inköpare i Sverige gjordes valet att enbart göra undersökningen i det 
svenska bolaget. Detta på grund av att det finns olika lagar i länderna och det hade 
tagit för lång tid att gå djupare in i samtliga lagtexter i Norden.  
 
För att koppla fallen som är grunden i intervjuerna till lagen har Christer Östling, 
som är skattejurist på IMM, bedömt varje enskilt fall utifrån om de är otillbörliga 
eller tillbörliga. Just begreppet otillbörlig förmån används i lagtexten för 
bestickning/muta. Detta har gjorts när samtliga intervjuer var färdiga för att jag 
själv inte skulle bli färgad av svaren från Christer Östling under intervjuerna. 
 

3.4 Trovärdiga svar? 
 
Ämnet mutor och bestickning är som sagt ett känsligt ämne och därför är det svårt 
att veta om man har fått uppriktiga svar. Något som har underlättat denna 
problematik är att jag har haft kontakt med personerna som intervjuades i ca tre 
år. Samtliga kan jag föra en öppen och ärlig diskussion med, men givetvis finns 
ett närmre samarbete med vissa. Detta kan å ena sidan ha lett till att de litat på mig 
och svarat sanningsenligt, men det kan å andra sidan också lett till att de inte känt 
sig säkra på att de varit fullständigt anonyma och därigenom hållit igen med 
information. Det har dock poängterats ett flertal gånger att de har garanterad 
anonymitet och att deras svar analyseras genom att jämföra samtliga säljares 
gemensamma svar mot samtliga inköpares gemensamma svar. Det enda som kan 
bli personligt är att det används vissa citat men givetvis anonymt. 
 
Vissa av intervjupersonerna har varit stressande i intervjuögonblicket och svarat 
snabbt utan att tänka. Jag kan inte säga om det beror på att de hade något att dölja 
eller om de ansåg att intervjun var slöseri med sin tid. Det enda som kan 
säkerställas är att det inte finns en säkerhet på att de personerna har gett uppriktiga 
svar. Det som kan lindra detta är att fallen skickades ut cirka en vecka innan 
intervjutillfället. Därmed så är det också troligt att de redan hade tänkt ut vad de 
skulle svara i respektive fall. De flesta var dock mycket intresserade och tänkte 
efter innan de svarade. Det kom även många svar som nästan överraskade dem 
själva och då syntes det på dem att de var sanningsenliga. 
  
Enligt Lekwall & Wahlbin (1999) innefattar validitet giltighet och relevans, det 
vill säga om mätmetoden verkligen mäter vad den avser att mäta. Andersen 
(1998) förklarar begreppet giltighet som överensstämmelsen mellan det teoretiska 
och det empiriska planet. För att få giltighet i studien har jag utgått ifrån den 
normativa teorin i lagen och IMM:s sammanfattade tio minnesregler som grund i 
intervjuerna. Därmed är teorin och empirin sammankopplade. Relevans säger 
enligt Andersen (1998) något om hur relevant det empiriska begrepps- och 
variabelurvalet är för problemformuleringen. Problemformuleringen i denna 
studie är att undersöka skillnaden i uppfattningen hos säljare och inköpare på 
Kontorsbolaget AB om korruptionsbrott. De tio minnesreglerna från IMM 
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behandlar just ämnet korruptionsbrott och genom att klä dessa regler i fall har jag 
fått fram säljarnas och inköparnas uppfattning om mutor och bestickning. Därmed 
är begrepps- och variabelurvalet mycket väsentligt för problemformuleringen. 
 
Reliabiliteten i undersökningen visar mätmetodens förmåga att motstå slump-
inflytande (Lekwall & Wahlbin, 1999). För att få reliabilitet i studien har jag 
under intervjuerna diskuterat fallen med intervjupersonerna så att eventuella 
oklarheter försvann. Under tiden som intervjuerna sammanställdes har ämnet 
korruptionsbrott inte diskuterats på företaget. Detta för att det skulle fungera att 
komplettera med eventuella frågor till de intervjuade som missats under huvud-
intervjun. När intervjuerna var färdiga har fallen skickats till Christer Östling som 
besvarade fallen utifrån om de var otillbörliga eller inte. 
 
För att få en bra analys av samtligas svar så har två diagram sammanställts. Ett där 
säljarnas och inköparnas svar på om fallet var en muta eller inte jämförs med 
Christer Östlings svar på om fallet var otillbörligt eller inte. Det andra diagrammet 
visar svaren från inköpare och säljare på om de hade begått handlingen eller inte 
och där jämförs dessa med Christer Östlings svar på om fallet var otillbörligt eller 
inte. Genom att ange olika variabler och prova olika diagram har jag skapat två 
diagram som visar det som besvarar problemformuleringen. 
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4. DATAINSAMLING 
 
 
I detta kapitel sammanfattas den empiri som erhållits genom intervjuerna. Varje 
fall är presenterat i ett underkapitel. Där presenteras först fallet och därefter 
finns inköparnas respektive säljarnas sammanfattade svar med några 
tydliggörande citat. Slutligen finns även Christer Östlings svar om fallet är 
otillbörligt eller ej.  
 
 
 
Jag har valt att belysa varje fall från två håll. Det första visar om de intervjuade 
anser att fallet är en muta eller inte (vanlig stil) och det andra hållet visar hur de 
personligen hade agerat i den aktuella situationen (kursiv stil). 
 
Varje kapitel avslutas med de kommentarer på fallen som Christer Östling gav. 
Dessa svar är bedömningar på om förmånerna i fallen var otillbörliga eller inte. 
Just begreppet otillbörlig förmån används i lagtexten för bestickning/muta. 
 

4.1 Fall 1 – Gästfrihet: Skolforum. 
 
Tre inköpsansvariga från samma kommun – var och en hade en sådan ställning att 
de kunde påverka upphandlingar inom skola och barnomsorg i sin kommun – 
deltar på Skolforum i Stockholm. Kommunen betalar inträde och resa för de tre 
tjänstemännen medan ett företag som sålde bland annat lekmaterial och skol-
material bjuder tjänstemännen på de pågående VM-tävlingarna i friidrott. 
 

4.1.1 Inköparnas uppfattning 
 
Tre av inköparna ansåg att detta är representation och något socialt som man gör 
tillsammans med kunder. De andra två ansåg att det var en muta. Detta berodde på 
det höga värdet och att det enbart var nöjen, det hade inget med affärer att göra. 
 
De tre första hade följt med. De andra två hade bara följt med om det hade varit 
något som kostade mindre. Någon poängterade att detta var mycket vanligt, helst 
bland män. 
 
"Hade det varit olagligt hade väl någon åtalat det!" 
 

4.1.2 Säljarnas uppfattning 
 
Hälften av säljarna ansåg att detta var en muta. Detta på grund av att det inte hade 
med verksamheten att göra, dessutom ansåg de att beloppet var för högt. De som 
inte tyckte att det var en muta ansåg att sånt här gynnar relationerna mellan 
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affärskontakter. Det får givetvis inte vara i avtalsläge men det gynnar ju framtida 
avtal. 
 
Samtliga säljare utom en hade bjudit sina kunder på detta. De ansåg att en sådan 
bjudning kunde ses som en ersättning för att säljarna själva skulle resa till 
kunderna. Det kunde ju till och med bli kostnadsbesparande. Detta ansågs vara 
ett naturligt sätt att umgås med dem på. De som sagt att detta var en muta hade 
också bjudit ut kunderna men helst med företaget i ryggen. Till exempel om chefen 
hade begärt det. Han som inte hade bjudit dem ansåg att det finns för vattentäta 
skott idag och därför hade han inte gjort detta. 
 
”Ja, detta hade jag bjudit på. Det är ju samma sak som att bjuda på Bernts 
salonger. Idrott eller bensprattel, vad än kunden tycker är mest intressant.” 
 
”Nej, detta hade jag inte alls gjort. Hade jag blivit ombedd från företaget att göra 
det så hade jag gjort det, men jag hade ändå tyckt att det var fel. Egentligen 
tycker jag att det är nolltolerans.” 
 

4.1.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Svårt att se att besöket på VM-tävlingarna i friidrott har något samband med de 
inköpsansvarigas arbete. Förmånen kan därför komma att betraktas som otill-
börlig.” 
 

4.2 Fall 2 - Generositet: Leverantörsbesök 
 
Inköpare på ett företag är på besök hos leverantör. Leverantören bjuder på mat 
och dryck under hela besöket samt uppehälle. Under besöket vill leverantören ge 
inköparen gåvor till dess barn. Gåvorna är varor som ingår i företagets sortiment. 
Inköparen tar emot 3 paket med leksaker värda ca 500 kr var på marknaden. Väl 
hemma funderar inköparen på om han ska prata med sin chef om saken eller helt 
enkelt bara se det som en trevlig händelse. 
 

4.2.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga ansåg att gåvorna var för mycket och att det är en muta. En poängterade 
att det kunde hämma en sedan när man skulle diskutera kvalitets- eller 
leveransproblem. Att äta och dricka på leverantörens bekostnad är inte en muta 
enligt samtliga men en ansåg att uppehälle var det. 
 
Samtliga hade låtit leverantören betala mat och dryck och alla utom en hade även 
låtit honom betala uppehället. Två stycken hade tagit emot gåvorna och inte 
pratat med chefen om det, en med dåligt samvete en utan. Dock poängterades att 
mutor begränsar friheten. 
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"Tar man emot en muta är man inte så fri längre. Man blir ju mer eller mindre 
tvingad att köpa av honom." 
 
”Jag hade tagit emot leksakerna. Antagligen hade jag känt mig lite skyldig. Jag 
hade inte sett det som en trevlig händelse utan försökt att glömma det och inte 
sagt något till min chef.” 
 

4.2.2 Säljarnas uppfattning 
 
Samtliga ansåg att mat och dryck inte var en muta i detta fall. Detta på grund av 
att det är i samband med en företagsvisning/visning av nyheter. Det hör till 
gästfriheten. Två ansåg att uppehället var en form av muta och att inköparen 
skulle betala detta själv. Gåvorna till inköparens barn var en muta enligt samtliga 
utom två. Anledningen till att det var en muta var att det var en privat gåva. De 
ansåg att det blev mer känslomässigt när man får gåvor till barnen. Inköparen 
kommer i en jävställning. Två stycken ansåg att detta inte var en muta. Den ena 
ansåg att det var ett gränsfall. Mutgränsen ansågs flytande och olika beroende på 
situationen. Den andra ansåg att privata företag får ge och ta emot hur mycket 
som helst. Det enda de ska tänka på är att de ska betala skatt för förmånen. 
 
” Privata kunder kan man ge hur mycket som helst, men kunden ska ta upp det 
som en inkomst. Privata företagare har endast sig själv och skattemyndigheten att 
svara emot.” 
 
En av säljarna hade tagit emot gåvorna om han hade blivit erbjuden dem. Han 
hade antagligen pratat med chefen när han kom hem. Han hade egentligen tyckt 
att det var en för stor summa. De andra säljarna hade inte tagit emot gåvorna. 
Anledningen var att värdet var för högt. Dessutom är det i dagsläget mycket 
känsligt när det gäller mutor. En påpekade att ett minne är ok och det får vara 
upp till 300 kr. En annan nämnde en gräns på 250 kr. Det kom även upp att om 
inköparen i en kommun hade tagit initiativet, så hade säljaren gett honom det 
samt poängterade en av de andra att om företaget hade haft sådana gåvor som 
policy hade han gett bort den.. 
 
”När känslan av att man måste göra en gentjänst kommer, då är det en muta” 
 

4.2.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Om gåvornas värde kan anses som måttfulla är de sannolikt inte otillbörliga, 
speciellt om huvudmannen informeras. Om inte – är de sannolikt otillbörliga.” 
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4.3 Fall 3 – Hygglighet: Utlåning av fjällstuga 
 
En tjänsteman på kommunens inköpsavdelning ber försäljningschefen på ett 
företag, som har avtal med kommunen, att få låna företagets fjällstuga för sig själv 
och familjen en vecka under vintern. Försäljningschefen erbjuder då att tjänste-
mannen kan låna den fjällstugan gratis en vecka före påsk varje år. Han åker själv 
upp under påsken och det är bara bra om stugan är uppvärmd då. Männen i fråga 
har under en lång tid haft med varandra att göra i tjänsten och har därigenom 
blivit nära bekanta. 
 

4.3.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga på inköp ansåg att detta var en muta. Det spelade inte någon roll att de 
var vänner. En av dem poängterade att det kan vara svårt att föra affärsmässiga 
diskussioner när man är vänner men att det är viktigt att kunna skilja på 
vänskapsrelationer och affärskontakter. 
 
Ingen hade tagit emot erbjudandet eller gett det. Om de utnyttjar en sådan stuga 
så betalar de för sig.  
 
"Nej, man ska absolut hålla distanser. En affärsrelation får inte bli för privat." 
 

4.3.2 Säljarnas uppfattning 
 
Fyra stycken av säljarna ansåg att detta var en klar muta. Detta på grund av att 
beloppet är för högt. De påpekade även att det inte spelade någon roll att de var 
vänner. Det kom även fram att det är svårare att säga nej till en kund om man är 
för nära vän med honom. Två ansåg att detta mer var en vänskapsgest, hade de 
inte känt varandra hade det varit en muta. 
 
”Det är svårare att säga nej till en personlig kund. Man ska vara ”du” med 
kunden men inte personlig vän. Gränsen ska finnas.” 
 
Två stycken sa att de inte hade tagit emot ett sådant erbjudande och inte heller 
erbjudit det själva. De menade att om man tar emot detta blir man starkt 
beroende av kunden vilket inte är bra för affärerna. Det är då svårare att säga nej 
när kunden sen kräver gentjänster. En hade endast följt med om stugägaren själv 
hade följt med i samband med att det var en affärsresa där man skulle förbättra 
relationen. Tre hade erbjudit och tagit emot ett lån av stugan men mot betalning. 
 

4.3.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Förmånen kan inte anses ingå som ett normalt led i tjänstemannens 
tjänsteutövning och måste därför betecknas som klart otillbörliga.” 
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4.4 Fall 4 – Studieresor: Golv på Ullevi. 
 
Ett företag bjuder in representanter för en kommun att i samband med friidrotts-
VM i Göteborg studera ett golvmaterial på Ullevi som kommunen avser att köpa. 
Företaget betalar inträdesbiljetterna 875 kr, lunch 30 kr och middag 350 kr/pers. 
Kommunen betalar resa och logi. 

 

4.4.1 Inköparnas uppfattning 
 
Två var tveksamma om detta var en muta eller inte. Två ansåg att det var ok efter-
som det var i studiesyfte och en hade hellre velat ha en provbit på golvet skickat 
till sig. 
 
Samtliga hade åkt med utom en, anledningen till att inte följa med var tidsbrist.  
 
"Ja, nej… Jo jag hade följt med. Det känns så jobbigt att säga nej."  
 

4.4.2 Säljarnas uppfattning 
 
Hälften av säljarna ansåg att detta var en muta. Anledningen var att inträdet 
kostade för mycket. Dessutom ansåg de att man alltid kan titta på golvet vid ett 
annat tillfälle när det inte är friidrotts-VM. Den andra halvan ansåg att det var ok. 
Det var ju en händelse som var förknippad med affärer och kommunen betalade 
resa och uppehälle själva. Man förenar nytta med nöje! 
 
Samtliga utom två hade åkt iväg på detta. Detta med anledningen att det var i 
samband med affärer. De andra två hade inte åkt.  
 
”Som inköpare på kommunen hade jag sagt nej för de hade åkt dit på det. Som 
säljare hade jag erbjudit dem det.” 
 
”Ja, det hade jag åkt iväg på… egentligen hade jag nog sagt nej, fast det är ju kul 
att se VM. Men nej, man kan titta på golvet vid ett annat tillfälle.” 
 

4.4.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Besöket på Ullevi har ett samband med de kommunalanställdas tjänsteutövning – 
de ska studera ett golv som kommunen avser att köpa. Kommunen betalar resa 
och logi. Förmånerna får anses som måttfulla och är sannolikt inte otillbörliga.” 
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4.5 Fall 5 - Säljfrämjande åtgärder: Gratis högtryckstvätt 
 
Ett företag som säljer dammsugare, högtryckstvättar (produkter i prisklassen 
30 000–100 000 kr) mer mera vill komma och demonstrera en skurmaskin. Om de 
får komma och göra detta får företaget en högtryckstvätt gratis (värde ca 800 kr). 
Det enda motkravet är att det måste delta en person med beslutsrätt vid demon-
strationen.   

 

4.5.1 Inköparnas uppfattning 
 
Ingen ansåg att detta var en muta. Högtryckstvätten gick till företaget. Hade det 
varit en personlig gåva hade det varit en muta. De ansåg att den påverkade men 
inte i en sådan grad att man föredrog att köpa av dem. 
 
Samtliga hade gått med på att företaget kommit och demonstrerat. Om de sedan 
hade behov av en skurmaskin hade de kommit ihåg företaget och bett om en offert 
av dem men inte känt sig speciellt tvingade att köpa av dem. 
 

4.5.2 Säljarnas uppfattning 
 
Ingen av säljarna ansåg att detta var en muta. Högtryckstvätten var ställd till 
företaget vilket var en mycket bidragande orsak. Det sätter antagligen en del press 
på mottagaren men påverkar inte.  
 
Samtliga hade gått med på att de fått komma och visa sin skurmaskin och de hade 
tagit emot högtryckstvätten till företagets räkning. De ansåg att det var ett sätt att 
hålla sig a jour med vad det finns för produkter.  De ansåg att när man väl ska 
köpa en så dyr investering är det ändå pris och kvalitet som gäller i slutänden. 
 
”Givetvis påverkar en sådan gåva, alla är vi ju människor. Hur mycket det 
påverkar är från fall till fall.” 
 

4.5.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Inbjudan ställs till arbetsgivaren och högtryckstvätten tillfaller inte den anställde 
utan arbetsgivaren. Någon otillbörlig förmån kan därmed inte anses föreligga.” 
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4.6 Fall 6 - Bjudningar: Wallmans salonger 
 
En leverantör bjuder fyra personer från ett kundföretag som de har avtal med till 
Malmö. Resan dit samt uppehälle betalar kunden själv. Leverantören bjuder på 
mat och uppträde på Wallmans salonger samt alkohol under kvällen. Detta var 
inte i anknytning till något avtalsslut. 
 

4.6.1 Inköparnas uppfattning 
 
Två stycken ansåg att detta var ok och att det handlade om kundvård. Två tyckte 
att det var tveksamt och att de hellre hade sett att nöjena hade varit förknippade 
med ett företagsbesök eller föreläsning av något slag. En trodde inte att det var 
rätt men däremot praxis. 
 
Två stycken hade följt med och de andra tre hade inte gjort det på grund av att det 
är endast en nöjestripp. 
 
”Ja, jag hade följt med. Det är ju kundvård för att förbättra relationerna.” 
 

4.6.2 Säljarnas uppfattning 
 
Hälften av säljarna ansåg att detta var en muta på grund av att det enbart var 
nöjen, samtidigt påverkar det framtidens avtal. De hade hellre sett att det hade ett 
studiebesök inbakat eller något annat som hade med affärerna att göra. Den andra 
hälften ansåg att det var ok eftersom kunden betalar uppehälle och resa. Dessutom 
är det kutym att bjuda så här. På detta sättet odlar man en lång affärsrelation, det 
är relationsavslappnande. 
 
Samtliga säljare utom en hade gjort något sådant här med en kund. Dock skulle 
det vara med en viktig kund och till någorlunda rimliga kostnader. Han som inte 
hade erbjudit detta ansåg att det var för dyrt och tog för mycket tid. 
 
” Det finns andra renare sätt som har samma effekt.” 
 
”Detta är ok. Det är umgänge med kunderna. Detta är relationsavslappnande.” 
 

4.6.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Om detta är en representationsåtgärd från leverantörens sida och det finns ett 
klart samband med såväl leverantörens som kundens verksamhet kan jag inte se 
att förmånen skulle vara otillbörlig.” 
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4.7 Fall 7 – Presenter: Bärbar CD 
 
En leverantör av pennor ringer och är glad över en befordran som hon fått på 
grund av att hon har så bra kunder. Hon vill nu tacka kunderna genom att ge dem 
varsin bärbar CD-spelare. Kunden känner inte riktigt igen leverantören för det 
förekommer inte frekventa affärer. Precis innan hon avslutar samtalet säger hon 
”Ok, då skickar jag CD-spelaren om några dagar och så skickar jag 10 pallar med 
pennor också!” 
 

4.7.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga ansåg att detta var en muta. Här spelade inte priset någon roll, 
anledningen var att det var en personlig gåva och sättet att sälja in pennorna på 
ansågs vara lurendrejeri. 
 
"Detta är lurendrejeri och bedrägeri. Mycket fräckt! Det är ju givet att det kommer 
ett mot-krav." 
 
Två stycken hade gått med på att hon skickade CD-spelaren men lagt den till 
företaget. De andra tre hade varit mer misstänksamma och väntat på motkravet, 
innan de godkänt och när det kom hade det absolut inte varit ok. 
 
”Ja, jag hade tagit emot CD-spelaren om den kan ses som en rabatt som tillfaller 
företaget.”  
 

4.7.2 Säljarnas uppfattning 
 
Fyra stycken ansåg att detta inte var en muta men att det var lurendrejeri och 
bedrägeri. De andra två ansåg att om något var en muta så var det just det här 
fallet. Detta på grund av att det var förenat med order. 
 
Ingen säljare hade inte gått med på att få denna present. De ansåg att sättet att 
sälja på var kränkande och en hade hotat med polisen och undrat om detta var 
lagligt. 
 
”Jag hade sagt: Du kan dra åt fanders!” 
 
”Nej, för fan! Det är ju en muta så det skriker om det. Det är ju förenat med 
order.” 
 

4.7.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Förmånen – CD-spelaren – kan komma att betraktas som otillbörlig. Om inte 
kunden avböjer så kan det, utöver bestickning, även komma att betraktas som en 
muta.” 
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4.8 Fall 8 -  Rabatter: Privat barnvagn 
 
En försäljare utnyttjar sin företagsrabatt hos en av sina leverantörer. En inköpare i 
en kommun, som är kund hos försäljaren, får köpa en barnvagn till ett pris som 
understiger marknadspriset med 300 kr. 
 

4.8.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga ansåg att detta fall inte var en muta. Mycket beroende på att det var en 
mindre rabatt som de kanske hade kunnat få i affären också, samt att många av 
våra kommuner har dessa rabatter i sina avtal. En poängterade dock att detta 
påverkade inte bara tanken hos inköparen utan även dess handling. 
 
Tre stycken hade gått med på detta och gett inköparen en privat rabatt. De andra 
två ansåg att man blev för personligt involverad och att de skulle slingra sig ur 
genom att säga att det var långa leveranstider.  
 
"Då får inköparen hellre ringa sen och säga att han ska köpa till kommunen och 
använda vagnen privat. Då får jag i alla fall vara i god tro."  
 

4.8.2 Säljarnas uppfattning 
 
Alla utom en ansåg att detta inte var en muta. Detta är ett sätt att hjälpa en kund. 
Det hade inte varit ok om rabatten varit så stor att det gått under inpriset. Det är 
också ok om de inte får mer än kommunens rabatter. Han som ansåg att det var en 
muta gav anledningen till det på grund av att den kräver en gentjänst och att den 
är till det privata, inte till företaget. Det är något särskilt med att ge bort en 
barnvagn, en särskild känsla. 
 
”Detta är en bra ”muta”! Man vinner mycket på den. Den ger en beroendeställning 
och framförallt bra relationer.” 
 
Samtliga av säljarna hade gett denna rabatt. Dock hade de inte gett den till vem 
som helst utan det måste vara någon som man har bra relationer med. Men inte 
under avtalstiden. Då låter de inköparna i kommunen vara ifred. 
 
”Ja, jag hade erbjudit rabatten. Det är ingen muta för det är inget motkrav på 
gåvan.” 

4.8.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Värdet är förhållandevis lågt, men om förmånen kan vara beteendepåverkande så 
är förmånen sannolikt otillbörlig.” 
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4.9 Fall 9 - Privata tjänster: Nya sommardäck 
 
I samband med att leasingbilens vinterdäck ska bytas ut till nya sommardäck 
erbjuder däckfirman att även byta ut VD:ns privata däck utan kostnad. 
 

4.9.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga ansåg att det var en muta. Värdet var för högt. De trodde också att vid ett 
byte av däckfirma i framtiden kunde den nuvarande däckfirman svartmåla en 
personligen som en riktig mutkolv. 
 
Samtliga utom en hade inte tagit emot detta erbjudande. Några hade försökt att 
förhandla till sig en rabatt istället till företaget. Om nu däckfirman har råd att ge 
dem fyra nya däck så kan de ju sänka priset istället till företaget. Den som hade 
tagit emot däcken ansåg att det var lättare att ta emot något sånt här när det är 
för sig själv och löper liten risk för att bli upptäckt. 
 
”Nej, jag har för dåligt samvete. Många hade säkert gjort det, men det är ju 
faktiskt stöld. Jag hade inte ens gått med på att de skulle byta däcken. Man ska 
inte smutsa ner sitt namn för några hundralappar.” 
 

4.9.2 Säljarnas uppfattning 
 
Samtliga utom en ansåg att detta var en muta. Det var en muta på grund av att det 
var en privat gåva och att kostnaden var hög. Däckfirman erbjuder det för att få 
hela företagets bilpark. Dock påpekade vissa att endast skifte av däcken hade varit 
ok. De kom även fram att det antagligen är lättare att ta emot något om det inte är 
någon risk för att någon annan ska upptäcka det. Han som inte såg det som en 
muta förklarade det med att beslutet om var man skulle byta däcken var ju redan 
tagit. 
  
Fyra stycken hade inte tagit emot däcken. Det poängterades att mutor är mycket 
känsligt just nu och det talas mycket om det. Det är inte läge att ta emot gratis 
däck. Ett gott samvete ansågs vara den bästa huvudkudden men visst var det 
frestande. En hade tagit emot däcken om han jobbat på ett litet företag men inte 
om han jobbat på ett stort. Den sista hade tagit emot däcken på grund av att 
beslutet är ju redan tagit. 
 
”Ja, nej…frestande. Nej, ett bra samvete är den bästa huvudkudden.” 
 
"Detta blir en konflikt i hjärnan. Ett moraliskt dilemma... Nja, man ska ju sova 
gott om nätterna också, jag hade inte gjort det." 
 

4.9.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Detta är en så kallad sidoleverans som måste betecknas som otillbörlig.” 
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4.10 Fall 10 – Konferensresor: Köpenhamn 
 
Ett konsultföretag bjuder två tjänstemän hos en kommuns fastighetskontor och 
deras respektive på en konferensresa till Köpenhamn. Resan har övervägande 
inslag av nöje och rekreation. Resan kan ses som ett tack för övertidsarbete som 
tjänstemännen haft i samband med ett arbete som konsultföretaget utfört åt 
kommunen. 
 

4.10.1 Inköparnas uppfattning 
 
Samtliga utom en ansåg att detta var en muta. Konsulterna besticker för de vill ha 
mer att göra i framtiden. Dessutom var samtliga frågande över att respektive 
skulle med, de hade väl inte gjort något? Den som tyckte att detta var ok hade 
erfarenheten att vissa gjorde så här årligen och i detta fall var respektive med för 
att de antagligen var sura för allt övertidsarbete. 
 
Två stycken hade följt med. Det är ju en social grej som många redan gör. De 
andra tre hade inte följt med. Detta var endast nöjen och antagligen kommer en 
saltad räkning efteråt.. 
 
”Nej, jag följer inte med. Jag ser inget klart samband mellan jobb och anledning 
till att roa sig i Köpenhamn.” 
 

4.10.2 Säljarnas uppfattning 
 
Alla utom en ansåg att detta var en muta. Detta på grund av att beloppet var för 
högt och att respektive skulle med. Det hade varit ok om det varit en middag. Han 
som inte ansåg att det var en muta uppgav skälet att arbetet var avslutat. 
 
”Detta är inte en muta eftersom det är avslutat. Kommunen hade bjudit dem själva 
om de hade haft råd.”  
 
Två stycken hade åkt med om de fått ett sådant erbjudande. En hade åkt med men 
betalat för respektive. En hade tackat nej som inköpare men erbjudit det som 
säljare. Två stycken hade inte alls följt med på grund av att det är fel. 
 
”Nej, jag hade inte följt med. Det beror på att respektive ska med och att 
konsulterna står för allt. Antagligen är det vanlig…” 
 

4.10.3 Christer Östlings kommentarer 
 
”Detta är en ren nöjesresa och är klart otillbörlig.” 
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4.11 Kontorsbolaget AB:s officiella gräns 
 
Enligt VD på Kontorsbolaget AB är företagets officiella gräns skattelagarna. Han 
menar att om de håller sig rätt där ligger de även på rätt sida lagen när det gäller 
korruptionsbrott. Den gräns som står i skattelagstiftningen är 400 kr till person 
och år och inom de ramarna håller sig företaget. 
 
Till kunderna ges en sommar- och en julgåva under loppet av ett år. Tillsammans 
är värdet under 400 kr.  
 
Vill säljarna premiera en viss inköpare tar de ut dem på lunch och pratar om allt 
möjligt för att kunna förbättra servicen till kommunen och relationen till 
inköparen. Detta brukar vara mycket uppskattat. 
 
Inköparna får julgåvor från vissa leverantörer men det är aldrig några större eller 
dyrbarare gåvor. Det vanligaste är chokladkartonger som sätts ut i företagets 
personalrum så att alla tar del av det. 
 
Enligt VD:n finns det ingen nedskriven policy för hur företaget hanterar mutor 
och bestickning på grund av att det inte har funnits några önskemål om det.  
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 5. ANALYS  
 
 
I detta kapitel analyseras den empiri som erhållits genom studien. Här förs en 
diskussion om vad som framkommit utifrån intervjuerna och en djupanalys görs i 
om inköpare och säljare ansåg att det var en muta samt hur de själva hade agerat 
i fallen. För att få en koppling till lagen jämförs deras svar med Christer Östlings 
bedömning av fallen. 
 

 
 
Problemformuleringen i studien är grundad på frågan om det finns någon skillnad 
mellan säljarnas och inköparnas uppfattning om mutor och bestickning. Denna 
fråga kan delas upp i två delar se figur 1. Jämförelse A innebär att de olika fallen 
som användes i intervjuerna uppfattas olika beroende på om den intervjuade är 
inköpare (som blir mutad), eller om den intervjuade är säljare (som besticker). 
Teorin i uppsatsen visar att det är mer klandervärt att ta emot en muta än att 
besticka vilket bevisas i denna studie. 
 
Jämförelse B innebär att de intervjuade uppfattar fallen olika beroende på vilken 
sektor de arbetar mot. Alla lyder under samma lagar men i den offentliga sektorn 
faller dessa brott under allmänt åtal och i den privata sektorn är det huvudmannen 
som ska väcka åtal. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
I de två följande underkapitlen har jag gjort en procentuell jämförelse mellan 
inköpare, säljare och Christer Östlings uppfattning om varje fall. För att 
sammanfatta samtligas svar på fallen har jag skapat två diagram. Diagrammen 
visar hur många procent som svarat positivt på varje enskilt fall. Då Christer 
Östling har ansett att fallet både kan vara otillbörligt och tillbörligt beroende på 
omständigheterna har jag redovisat hans kolumn till 50%.  
 
 

Inköpare 
Muta 

Säljare 
Bestickning 

Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor 

Jämförelse A

Jämförelse B

Figur 1. Översikt över problemformuleringen. 
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5.1 Är fallet en muta? 
 
Jag kan inte se att säljarna är mer försiktiga för att de arbetar mot inköpare som är 
verksamma i offentlig verksamhet vid jämförelse med inköparna som arbetar mot 
den privata sektorn. Tvärtom finns det en tendens till att inköparna är mer 
försiktiga. Inköparnas syn på vilka fall som är en muta är mer sträng än vad 
säljarnas är (se figur 4). I sex fall ansåg fler inköpare än säljare att fallen var en 
muta, (inköparnas stolpe är högre än säljarnas), och i tre fall var det tvärtom. 
Wästerfors (2004) undersökning visade att mottagandet av mutor är mer klander-
värt än själva givandet. Detta visar även min undersökning då inköparna som tar 
emot mutor är mer försiktiga än säljarna som besticker.  
 
Det kom även fram att inköparna var mer samstämmiga i sina uttalanden. I sex av 
fallen var inköparna ense om fallet var en muta eller inte. Det var endast säljarna i 
ett fall. Dessutom är inköparna närmre Christer Östlings svar än vad säljarna är.   
 
Enligt IMM (2004) finns det två olika sätt att påverka människor genom gåvor. 
Det ena är en attitydpåverkande förmån och det andra är en besluts- och 
beteendepåverkande förmån. För att en förmån ska vara tillbörlig ska den ges för 
att främja relationer och kontakter och då är den för det mesta enbart 
attitydpåverkande. Exempel på en sådan förmån är till exempel representations-
måltider och det var just detta som Christer Östling bedömde att fall 6 var 
(Wallmans salonger). Därmed ansåg han att det fallet kunde bedömas som en 
tillbörlig förmån. I just detta fall är det 60% av inköparna och 50% av säljarna 
som ansåg att fallet var en muta. Här är de mycket överförsiktiga. Kommentarerna 
av både säljare och inköpare var att hade nöjena varit förknippade med ett studie- 
eller företagsbesök hade det inte varit en muta utan enbart relationsfrämjande. 
 

 
Figur 3. Procentuell jämförelse mellan inköpare och säljare om fallet är en muta samt 
Christer Östlings uppfattning om fallet var otillbörligt. 
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För att förtydliga figur 4 är åtta av fallen sammanställda i cirkeldiagram (se figur 
5). Ett diagram för inköparna och ett för säljarna. I fall 2 och 8 har Christer 
Östling inte gett ett rakt svar. Dessa fall är/är inte korruptionsbrott beroende på 
omständigheterna. Därmed går dessa inte att jämföra med de andra fallen på ett 
rättvist sätt. Jag har därför plockat bort dessa fall från figur 5. 
 
Genom cirkeldiagrammen visas i vilken grad inköparnas och säljarnas svar över-
ensstämmer med Östlings (Grått fält är överensstämmelse, svart är ej överens-
stämmelse). Vidare presenteras hur lika säljarnas och inköparnas uppfattning är 
beroende på hur lika deras cirklar är. Som synes är de helt samstämmiga i fall 5 
och 10. I de andra fallen har de olika uppfattning.  
 
Det fall där de är som mest olika är i fall 7. Detta fall behandlar försäljning med 
hjälp av personlig gåva till inköparen. Detta kan synas som en stor andel men 
anledningen till att så stor andel av säljarna ansåg att detta inte var en muta var att 
de ansåg att det var lurendrejeri/bedrägeri. Det var alltså inte en godkänd gåva 
enligt säljarna. 
 
Fall 1 visar också på en likasinnad uppfattning mellan inköpare och säljare men 
en skiljd uppfattning från Östling. Dock anser här Östling att fallet är otillbörligt. 
Detta fall handlade om en inbjudan till en VM-tävling i samband med tjänsteresa 
till Skolforum i Stockholm. Detta fall ansåg Christer Östling kunde vara otill-
börligt på grund av att han inte kunde se något samband mellan VM-tävlingarna 
och de inköpsansvarigas arbete. Här är det 40% av inköparna och 50% av säljarna 
som ansåg att det är en muta. Detta med just anledningen att det inte finns något 
samband mellan nöjet och affärerna. De som ansåg att det inte var en muta angav 
anledningen att det var representation samt något socialt som gynnar relationerna. 
Enligt IMM (2004) är många förmåner, som används av företagen i Sverige för att 
gynna relationer och kontakter, villkorat tillbörliga. Då konstaterar man om 
förmånen är otillbörlig eller tillbörlig genom olika bedömningskriterier. Ibland de 
förmåner som uppfyller bedömningskriterierna som är kraven på öppenhet, 
måttfullhet och som endast framstår som attitydpåverkande är bland andra 
sportarrangemang, dock måste inbjudan riktas till huvudman som sedan god-
känner och delar ut förmånen. Detta innebär att fall 1 kan vara tillbörligt beroende 
på dessa bedömningskriterier. 
 
I fall 4 och 6 har inköparna och säljarna relativt lika uppfattning. Dock har de inte 
samma uppfattning som Östling. Men i dessa fall är de överförsiktiga. Enligt 
Östling är dessa fall tillbörliga men det är cirka hälften av säljarna och inköparna 
som anser att det är en muta. Denna överförsiktighet kan bero på massmedias 
mycket krävande definition av vad som är bedrägligt beteende. Enligt Brytting 
(2002) har licenser dragits in på svaga grunder och företagsledare är skyldiga tills 
motsatsen bevisats. Detta innebär för de privata företagen att de måste bevisa att 
de förtjänar förtroendet från samhället. Det som samhället kräver av företagen är 
att de tar ett ekonomiskt ansvar. Detta betyder att de ska förse människorna i 
samhället med varor och tjänster av hög kvalitet samt ett lågt pris. Att arbeta på 
detta vis är marknadsekonomiskt effektivt och därmed överensstämmer det med 
vad företagen själva vill.  
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Fall 4 handlade om en studieresa till Ullevi för att studera ett golvmaterial. Av 
kommentarerna att döma i detta fall ansågs det att handlingen hade ett för stort 
värde och att det säkert fanns möjlighet att titta på golvet vid ett senare tillfälle.  
 
Fall 6 handlar om en bjudning till Wallmans salonger. Anledningen till att cirka 
hälften ansåg att detta var en muta var att det enbart var nöjen. Detta visar att både 
inköparna och säljarna gör en bedömning om en handling utifrån hur stor 
anknytning till nöje den har. Kort sagt arbetar de efter att få tag i kvalitativa varor 
till lägsta pris. Om inköpen eller försäljningen handlar om för mycket 
nöjeskostnader är det inte acceptabelt. 
 
 

Fall 1 "Gästfrihet" Inköparna Fall 1 "Gästfrihet" Säljarna

 
  

Fall 3 "Hygglighet" Inköparna

 

Fall 3 "Hygglighet" Säljarna

 
Fall 4 "Studieresor" Inköparna Fall 4 "Studieresor" Säljarna

 
Fall 5 "Säljfrämjande åtgärder" 

Inköparna
Fall 5 "Säljfrämjande åtgärder" 

Säljarna
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Fall 6 "Bjudningar" Inköparna Fall 6 "Bjudningar" Säljarna

 
Fall 7 "Presenter" Inköparna Fall 7 "Presenter" Säljarna

 
Fall 9 "Privata tjänster" Inköparna Fall 9 "Privata tjänster" Säljarna

 
Fall 10 "Konferensresor" Inköparna

Fall 10 "Konferensresor" Säljarna

 
 
 

 

5.2 Hade du gått till handling? 
 
Om vi går över till hur de hade handlat i fallen så kommer en annan sida fram (se 
figur 6). I detta diagram finns Christer Östlings svar på om fallet är otillbörligt 
eller ej men nu har inköpare och säljare svarat på om de personligen hade gått till 
handling. Nu är inköparna inte så försiktiga längre. Från denna synvinkel hade fler 
inköpare än säljare gått till handling i fyra fall. Å andra sidan hade även säljarna 
en högre procentsats än inköparna i fyra fall. Inköparna var ense i tre fall, det var 
säljarna också. Vid diskussioner om hur de själva hade handlat så är plötsligt 
inköpare och säljare mer likvärdiga. 

Figur 5. Procentuell jämförelse mellan inköpare och säljare på Kontorsbolaget AB.  Visar
säljarnas och inköparnas grad av överensstämmelse med Christer Östlings (grått fält är
överensstämmelse, svart är ej överensstämmelse med Östling). 
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Vid jämförelse med vad Christer Östling ansåg om fallen så kan slutsatser dras 
om de är överförsiktiga, olagliga eller balanserar på gränsen mot korruptionsbrott. 
Christer Östling ansåg att fem av fallen kunde ses som otillbörliga gåvor och de 
kan då ses som en muta eller bestickning beroende på omständigheterna. I två av 
dessa fall hade varken säljare eller inköpare gått till handling. I fall 9 hade 20% av 
inköparna och 30% av säljarna gått till handling. I fall 1 hade 60% av inköparna 
samt 80% av säljarna gjort det. Detta kan vara på gränsen mot korruptionsbrott.  
 
Angående de fall som inte var mutor så ansåg Christer Östling att tre av fallen var 
tillbörliga. I två av dessa fall var det fler inköpare som ansåg att det var ok medan 
i ett fall var det fler säljare som ansåg att de var ok. Dock hade inte alla agerat i 
dessa fall. Här är de alltså överförsiktiga! 
 
I fall 6 som 60% av inköparna och 50% av säljarna ansåg var en muta, fast 
Christer Östling såg fallet som tillbörligt, ser annorlunda ut när de intervjuade 
själva skulle gå till handling. I detta fallet hade 40% av inköparna och 80% av 
säljarna gått till handling. Därmed hade inköparnas 40% som inte ansåg att fallet 
var en muta gått till handling men hos säljarna hade 30% gått till handling trots att 
de tyckte att det var en muta. Enligt kommentarerna var anledningen till detta att 
kunden var viktig och att det var rimliga kostnader.  
 
I fall 1 som 40% av inköparna ansåg var en muta hade 60% gått till handling. Av 
säljarnas 50% som ansåg att fallet var en muta var det 80% som gått till handling. 
Därmed är det återigen 30% av säljarna som utför handlingen trots att de känner 
att det är en muta. Anledningen till att de hade gått emot sin moral är om företaget 
hade krävt det. Enligt Brytting (2002) avgörs om en handling är rätt eller fel 
beroende på vem som utför den. Det är alltså aktörens kultur som avgör. Den 
kulturella relativismen, som är en del av den etiska relativismen, menar att man 
bör handla utifrån vilka normer och värderingar som finns i den egna kulturen 
eller gruppen. Detta stämmer i denna undersökning då 30% hade begått en 
handling trots sin personliga övertygelse om att handlingen var en muta. I följande 
kapitel finns den etiska relativismen i sin helhet kopplad till studien. 
 

Procentuell jämförelse av positiva svar om de hade gått till 
handling samt IMMs svar om gåvan var otillbörlig.
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Figur 6. Procentuell jämförelse mellan inköparnas och säljarnas svar på hur de hade 
handlat i fallet och Christer Östlings svar på om fallet var otillbörligt eller ej. 
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5.3 Etisk relativism i intervjuerna 
 
Det som kommit fram tydligast både i teorin och i intervjuerna är att 
korruptionsbrott är mycket situationsberoende. Det finns inga tydliga och 
konstanta gränser utan det behöver tas hänsyn till både de yttre och inre 
relationerna som finns i människan. Detta stämmer väl överens med vad Brytting 
(2004) skriver om dygdetiken. Den främsta fördelen med denna teori är att den 
placerar in de etiska frågorna i en konkret praktisk situation. Det går inte att 
diskutera dygdetiken utan att komma in på etisk relativism. Den etiska 
relativismen består av emotivism, språklig relativism och kulturell relativism. 
Nedan binds samman den etiska relativismens tre delar med vad intervjuerna har 
visat. 
 

5.3.1 Tendenser på emotivism i intervjuerna 
 
Emotivismen visar att det inte finns några beständiga värdeomdömen. De 
värdeomdömen som finns är grundade på uttryck för attityder och känslor. Etik 
handlar endast om känslor mellan människor. Dessa känslor varierar. Det var flera 
i intervjuerna som sa att de hade tagit emot/gett bort en gåva de idag ansåg som en 
muta om det hade varit för 10 år sedan. Värdeomdömena hade förändrats genom 
åren. Ämnet mutor är känsligt i nuläget och därför bör man vara försiktig. Det var 
även flera i intervjuerna som poängterade just detta att ämnet var hett för tillfället 
och om de skulle svarat för 10 år sedan hade de antagligen godtagit mer. 
 

5.3.2 Tendenser på språklig relativism i intervjuerna 
 
Den språkliga relativismen menar att vi talar förbi varandra när vi fäller våra 
omdömen. Båda kan alltså ha rätt utifrån sin referensram, detta betyder att bådas 
omdömen kan vara korrekta. Betydelsen av etiska omdömen är olika i olika 
sammanhang. Inom den språkliga relativismen ligger de olika referensramar som 
vi alla har. I och med att inköparna på Kontorsbolaget AB är de som utsätts för 
mutor och säljarna är de som besticker har det visat sig leda till att de har olika 
uppfattning om mutor och bestickning. Inköparna har visat sig vara mer försiktiga 
än säljarna i sin uppfattning om mutor och bestickning. 
 

5.3.3 Tendenser på kulturell relativism i intervjuerna 
 
Den kulturella relativismen utgår från att man bör handla utifrån vilka normer och 
värderingar som finns i den egna kulturen eller gruppen. För att kunna döma om 
en handling är rätt eller fel ska hänsyn tas beroende på vem som utför den. Det är 
aktörens kultur som avgör. Detta tycker jag kom fram under intervjuerna där flera 
pratade om att de hade bjudit på gåvan om det var företagets policy eller om 
företaget krävde det. Innerst inne kunde de ändå tycka att det var fel. Men 
företagskulturen är viktigare än deras egen moral.  
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6. SLUTSATS OCH REFLEKTIONER 

 
I detta kapitel dras slutsatser om typiska områden som har uppkommit genom 
intervjuerna. Dessa områden har även kopplats till teoridelen då mycket förklaras 
därigenom.  Det dras även slutsatser om problemformuleringen är besvarad samt 
ges förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
 
 
 
Jag har studerat de lagar och rekommendationer som finns angående mutor och 
bestickning, samt skillnaden i uppfattningen om korruptionsbrott hos inköpare och 
säljare på Kontorsbolaget AB. Detta har jag gjort genom djupintervjuer med 
samtliga säljare och inköpare i Sverige på det utvalda företaget. Min problem-
formulering har inneburit att genom djupintervjuer upptäcka skillnader i inköpar-
nas och säljarnas uppfattning om mutor och bestickning. Denna skillnad kan 
finnas med anledning av att inköparna är de som blir mutade och säljarna är de 
som besticker. Den kan också finnas på grund av att de arbetar mot privat kontra 
offentlig verksamhet som lyder under samma lag men har olika åtalsregler.  
 

6.1 Grupptryck och dubbelmoral 
 
Att det är jobbigt att säga nej är något som vi alla upplever. Även i denna 
undersökning har detta framkommit. Det har varit tankar om att det är kutym att 
agera på ett visst sätt eller att ”alla andra gör det”. Vid ett tillfälle där det erbjuds 
en gåva kan situationen och omgivningen ge illustrationen av att gåvan är 
tillbörlig. Det är först vid hemkomsten som tankar om handlingen verkligen var 
rätt kommer fram. Det lättaste då är att helt enkelt förtränga hela situationen för 
att slippa tänka på att det är jag som har gjort fel. Wästerfors (2004) har också 
kommit fram till detta i sin undersökning. Om frågan om den intervjuade hade 
tagit emot en muta någon gång så förändras mutan till någon slags rabatt eller 
prutning. På detta sätt undviker företagarna att själva vara ombytliga. En 
kommentar som kom fram var att det kändes bättre att få vara i god tro fast det 
fanns vetskap om att kunden tänkt använda barnvagnen för privat bruk vilket är 
intressant. Det tyder på en dubbelmoral då personen tycker en sak men låter det 
hända ändå, bara de slipper tänka för mycket på att de gör fel. 
 
Även tankar som om det hade varit olagligt hade väl någon åtalat det kom fram. 
Detta visar att trycket från omvärlden styr handlingen och tanken ”om andra kan 
göra det så kan även jag”. Detta visar att företagskulturen är mycket viktig när 
personer i organisationen tar sina moraliska beslut. Enligt Corvellec och 
Holmberg (2004) är en av de största uppgifterna som organisationerna har idag att 
skapa moraliska organisationer där alla i praktiken arbetar aktivt och etiskt i 
symbios. För att få dessa ansvarsfulla medarbetare anser Brytting (2002) att 
företaget måste utformas omsorgsfullt. Ett bra sätt är att skapa en etisk kod som 
innehåller ledningens sanktionerade affärsprinciper samt företagets nedskrivna 
grundläggande värderingar. En bra kod kan man hänvisa till för att hålla frestelser 
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borta men den ska också ange varför reglerna finns. Genom att samtliga i 
företaget har fått samma information om vad som kännetecknar agerandet på 
företaget stärks identiteten för företaget. 
 

6.2 Man ska vara ”du” med kunden 
 
Att skapa ett förhållande som är byggt av förtroende och service är inte lätt. För 
att göra det måste man många gånger välja mellan att vara laglig och olaglig. 
”Man ska vara du med kunden” var ett påstående som kom upp under 
intervjuerna. Hur nära vän kan man vara en kund innan det går över gränsen till 
vänskapskorruption? Lagen tar ingen positiv hänsyn till att personerna i 
korruptionsbrottet är vänner. Flera av de intervjuade uttryckte att det är svårare att 
säga nej om man är för nära vän med kunden/säljaren. Man ska hålla ett visst 
avstånd men ändå vara "du" med kunden. Enligt Institutet Mot Mutor medför en 
personlig vänskap en större mutkänslighet och enbart vänskapen mellan en 
inköpare och säljare kan påverka tjänsteutövningen. Det går inte att försvara ett 
korruptionsbrott med att de inblandade var personliga vänner, tvärtom är 
vänskapen bidragande till brottet. 
 
I fallen som var kombinerade med gåvor till privata ändamål ansåg de flesta att 
det var en muta just på grund av den orsaken. Om gåvan ges till förtaget behövde 
det inte vara en muta. Det påverkar alltså personen mer om de får något till sig 
själva att använda till privat bruk.  
 

6.3 Att muta eller inte muta… det är frågan! 
 
Svaret ”Detta är en bra muta!” kom upp under en av frågorna. Värdet på gåvan 
som intervjupersonen relaterade till var inte över gränsen. Dock behöver inte 
värdet spela så stor roll, även en liten gåva eller tjänst kan vara relationsfrämjande 
och beteendepåverkande. Hur ska man då välja när man ska agera i företagets 
bästa. Ska man satsa på att få en bättre relation till kunden genom att erbjuda en 
”bra muta” eller ska man riskera affären genom att visa att man inte vill ställa 
upp? Detta är givetvis olika från fall till fall men om handlingen är menad att 
otillbörligt påverka någon i en besluts- eller handläggningssituation när han/hon 
tar ett beslut för någon annans räkning är det enligt Kommunförbundet (2004) ett 
korruptionsbrott. IMM visar på att även små saker kan vara ett korruptionsbrott 
om de är beteendepåverkande. Gränsen för att en handling ska anses vara 
beteendepåverkande bestäms utifrån olika bedömningskriterier. Dessa bedöms 
olika från fall till fall. Det finns helt enkelt inga lätta svar.  
 
Säljarna poängterade att om man inte har rätt kvalitet till rätt pris så spelar mutan 
ingen roll. I försäljning mot kommuner måste kvalitet, pris och leveranstid 
stämma, detta på grund av ”Lagen om offentlig upphandling”. Det går inte att 
muta sig till ett avtal om produkterna man säljer inte håller rätt kvalitet. Därmed 
så är gåvorna som kommunerna får inte beteendepåverkande. Inköparna i den 
offentliga sektorn kan ju inte gå emot Lagen om offentlig upphandling. 
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Inköparna menade att gränsen för muta fanns när man kände att det fanns krav på 
en gentjänst mot leverantören. Dock ansåg de att den sociala gemenskapen med 
leverantörerna var viktig. Denna gemenskap ansågs som viktig att främja men det 
innebar inte att man skulle köpa dyra och dåliga produkter av ett företag för att 
man skulle en personlig förmån. Den sociala gemenskapen var viktig för att 
underlätta vid diskussioner om priser, leveranser och avtal. 
 
En av säljarna uttryckte valet mellan att besticka eller inte besticka på följande 
sätt: 
 
”Det finns andra renare sätt som har samma effekt.” 
 
En av inköparna uttryckte sig om valet mellan att ta emot en muta eller inte så här: 
 
”Tar man emot en muta är man inte så fri längre. Man blir ju mer eller mindre 
tvingad att köpa av honom.” 
 

6.4 Spelar olika åtalspunkter i privat och offentlig sektor någon 
roll? 
 
Jag ser inte att åtalspunkterna spelar någon roll för inköparnas och säljarnas 
uppfattning om korruptionsbrott. Det som påverkar säljarnas uppfattning är att 
restriktionerna mot gåvor i kommunerna har blivit mer tydliga och det gör att 
vissa kommuner inte alls får ta emot några gåvor. Vid jämförelse med de 
mutaffärer som varit aktuella i media är gåvorna på Kontorsbolaget AB inte stora. 
Detta anser vissa av säljarna är mycket skönt. Det finns inte krav på resor och 
dyra gåvor från kunderna bortsett från några få undantag. Därmed finns det inte så 
många mutkolvar inom kommunerna.  
 
Dock poängterades att det är tacksamt att ge någonting till kommunalanställda. De 
är inte bortskämda av kommunerna och blir därför väldigt glada även för en 
reklamartikel som t.ex. en nyckelring. Det går inte att få avtal i kommuner genom 
att ge dyrbara gåvor. Lagen om offentlig upphandling ser till att det är pris och 
kvalitet som är centrala oavsett vad det mutas med. Det är då bättre att odla 
relationerna genom att satsa på service och bjuda på lunch vid enstaka tillfällen. 
 

6.5 Skillnaden på att vara säljare och inköpare 
 
Det är en mindre skillnad mellan funktionerna i att det inte är så känsligt för en 
inköpare att avböja en muta som för en säljare att säga "Nej det går inte" till en 
mutkolv. Brytting (2002) menar att det är mer klandervärt att själv ta initiativet till 
en muta än att ta emot den om den erbjuds, dock är det givetvis ett etiskt ansvar 
att säga nej när man erbjuds en muta. Under intervjuerna i denna undersökning 
framkom att vissa av kunderna i kommunerna tog initiativet och att säljarna då 
försökte verka oförstående eller slingra sig ur på ett sätt som inte gjorde att 
kunderna kände sig illa till mods. 
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Wästerfors (2004) studier visar att själva mottagandet av mutor är mer klandervärt 
än själva givandet. Även lagen visar tecken på detta. Att ta emot en muta är sedan 
länge kriminellt i Sverige men lagen om bestickning är relativt ny. I 
inkomstskattelagen ses bestickning med blidare ögon då en muta är en beskatt-
ningsbar inkomst för mottagaren och därmed har kostnaden tidigare varit avdrags-
gill för bestickaren. En ny paragraf har skapats för att förhindra detta men även 
här visas att det ses som mer klandervärt att ta emot en muta än att besticka 
någon. Detta bevisas i min undersökning. Intervjuerna visade att inköparna var 
mer strikta i sin uppfattning om korruptionsbrott än vad säljarna var, vilket kan 
bero på just detta. 
 
Varken säljarna eller inköparna på Kontorsbolaget AB är i stort utsatta för 
korruptionsbrott. Vissa av intervjupersonerna var mer pålästa än andra om lagen 
men samtliga har svarat utifrån sina personliga tankar och känslor. Det som 
påverkar en människas beslut om att gå till handling vid situationer där mutor 
eller bestickning uppkommer beror på mer än vad lagen säger. Den personliga 
moralen påverkar också besluten. Bryttings teorier om den etiska relativismen 
förklarar vad som påverkar huruvida en handling uppfattas som god eller ond, rätt 
eller fel. Anledningen till att det inte finns något absolut rätt eller fel är att alla 
människor har olika känslor, olika referensramar samt ingår i olika 
kulturer/grupper. 
 
För att undvika frestelser och samtidigt ange vilka gemensamma regler som finns 
i företaget förespråkar Brytting (2002) att man skapar en etisk kod. Detta är ett 
sätt att skapa en moralisk organisation som är företagens viktigaste uppgift enligt 
Corvellec och Holmberg (2004). Jag håller absolut med. Det finns ingen absolut 
gräns om en gåva eller handling är en muta eller bestickning. Den beror på 
omständigheterna som kan vara svåra att bedöma. Att skapa en gemensam etisk 
kod är med all säkerhet en vinst för hela Kontorsbolaget AB. 
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Min studie kan utgöra grund till en mera bred forskning i ämnet. En 
vidareutveckling kan vara att undersöka om det finns skillnader mellan 
uppfattningen hos säljarna i länderna i Norden. Här är vi ganska nära varandra 
geografiskt men kutym och kultur kan ändå vara olika. Denna undersökning 
kunde ha gjorts på Kontorsbolaget AB eftersom det finns verksamma säljare i 
samtliga länder. Även en jämförelse mellan lagarna i de olika länderna hade varit 
intressant att gå vidare med. Det kan vara möjligt att eventuella skiljda 
uppfattningar mellan säljarna i Norden beror på just olika lagbestämmelser. 
 
För att göra studien mer världsomspännande är det även möjligt att vidareutveckla 
studien till länder utanför Norden och titta på vad som är kutym i olika länder. Om 
man inte har kunskap om kutym i landet man har tänkt göra affärer med kan man 
gå miste om många viktiga avtal. Det finns ett bra boktips som behandlar detta 
ämnet. Boken heter Riding the waves of culture- understanding cultural diversity 
in business av författaren Fons Trompenaars. Det är Werner Söderström Oy i 
Finland som tryckt boken år 1996.  
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