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Förord

När jag skrev min kandidatuppsats, ”Korruption och intressekonflikter”, arbetade jag 

samtidigt med att utreda korruption och andra interna oegentligheter inom FN. FN:s regelverk 

om transparens och intressekonflikter var det som vägledde mig genom det uppsatsarbetet och 

jag häpnade över att man i svensk lagstiftning föreföll ta förhållandevis lätt på jävsituationer. 

Det jag fann mest förvånande var att, trots att offentlig upphandling pekades ut som ett av de 

största riskområdena för oegentligheter, jävspåverkade upphandlingsbeslut i huvudsak var 

straffrättsligt oantastliga.

Ett av de områden jag då ville undersöka vidare, var hur Sverige uppfyllde sina internationella 

förpliktelser, givet de begränsade straffrättsliga sanktionsmöjligheterna av intressekonflikter 

utanför området myndighetsutövning. Den här uppsatsen behandlar regleringen och 

bekämpningen av offentligt maktmissbruk, samt FN:s korruptionskonventions (UNCAC)

artikel 19, vilken Sverige enligt egen utsago till fullo har implementerat.

Jag vill tacka min handledare, Josef Zila, professor i straffrätt vid Örebro universitet, för 

värdefulla synpunkter. Tack också till Dominic Smyth, OSACO Solutions, för långa

diskussioner om förebyggande och beivrande av offentligt maktmissbruk.

Ett stort tack även till Staffan Andersson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet, som är 

en ständig inspirationskälla, både genom sin litteratur och genom sitt intresse för just 

korruption, maktmissbruk och intressekonflikter.
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Abstract

According to prominent international organizations, Sweden is one of the least corrupt 

countries in the world. Whilst this assessment may well be correct, it very much depends on 

what acts are defined as corrupt.

For years, the media in Sweden has regularly reported on numerous scandals in governmental 

offices, cases in which public officials, without requesting or accepting a bribe, have abused 

their functions for their own or someone else’s personal gain. Many of these cases concern 

key activities, such as public procurement, recruitment and the public disposal of assets. 

These particular situations are not considered as the exercise of public power, and are thus not 

covered by the penal law provision relating to Misuse of office. Consequently, as long as the 

public official refrains from passive bribery (i.e. the receiving of a bribe), they will usually 

not face any criminal charges for abusing their function for personal gain.

Considering that, in particular, public procurement is deemed to be one of the greatest risk 

areas for corrupt behaviour, there may be reasons to reconsider whether or not Abuse of 

function outside the area of exercise of public power should result in a criminal sanction. In 

addition to sanctioning the offender, this would, in all likelihood, have an important deterrent 

effect.

The offence Trading in influence covers the exercise of public power as well as public 

procurement. This thesis will argue that, the offence Misuse of office should be constructed 

the same way, in order to cover situations where public officials improperly influence 

procurement exercises, to favour their own, or someone else’s, personal interests. 

By introducing a criminal law provision for Abuse of function in public procurement, Sweden 

would also in a better position to claim that situations, where public officials abuse their 

position and power for personal gain, can be criminally investigated and prosecuted.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Försäkringskassans kommunikationsdirektör värvade sin flickvän till en chefstjänst, höjde 

hennes lön med 10 000 kr och attesterade hennes lön när hon var på semester utan att ta ut 

semesterdagar.1 Chefen för Försäkringskassans verksamhetsstöd skapade en tjänst som inte 

utlystes, utan där han i stället direktrekryterade sin sons sambo. Fallet lades ner internt utan 

disciplinpåföljd. I stället befordrades chefen till försäkringsdirektör.2 Försäkringskassans 

internutredare, som upptäckte och utredde de misstänkta oegentligheterna, tillåts inte längre 

granska högre chefer. Ledningen beslutade också att kraftigt strama åt internutredarnas frihet,

att på eget initiativ starta utredningar om misstänkt korruption och oegentligheter. De måste 

numera fråga rättsenheten om lov innan en internutredning inleds.3

Kriminalvårdens generaldirektör bröt mot upphandlingsreglerna och skräddarsydde 

kravspecifikationer för att säkerställa att ett kontrakt på flera miljoner gick till ett bolag, vars 

ägare han känner från sina barns förskola.4 SIDA:s generaldirektör anställde en släkting till

sin stab. Samma generaldirektör försökte sedan kringgå upphandlingsreglerna och anlita en 

kamrat som konsult. Konsulten ifråga råkade vara samma konsult som Kriminalvårdens 

generaldirektör hade lärt känna i barnens förskola. Hon ertappades av SIDA:s egna 

korruptionsutredare.5

Två bolag som har haft miljonkontrakt med det statligt ägda Svensk Exportkredit (SEK) ägdes 

och drevs av SEK:s egen chef för riskkontroll och dennes hustru. Betalningarna ska ha gått till 

ett skatteparadis.6 SEK bekräftade att bolaget hade köpt tjänster från konsultbolagen, men 

vägrade lämna ut fakturorna med hänvisning till att SEK inte är en myndighet och därmed 

inte omfattas av offentlighetsprincipen. SEK:s kommunikationschef sade dock till media att 

några intressekonflikter inte hade förekommit.7 Totalt betalade SEK riskkontrollchefens bolag

  
1 Expressen, 2014-03-27, Chefen gav sin flickvän lön – under privat resa.
2 Expressen, 2014-03-26, Toppchef utredd för jäv – belönades med högre lön.
3 www.sverigesradio.se, 2015-03-09, Nya regler på Försäkringskassan upprör anställda.
4 www.tv4play.se, 2013-11-07, Kriminalvårdens upphandling bröt mot reglerna.
5 www.lag-avtal.se, 2012-09-04, Sidas generaldirektör avslöjad av korruptionsutredare.
6 Brown (2014), s. 9.
7 www.di.se, 2012-11-23, Hustrun till statlig chef fick miljonavtal.
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18,4 miljoner kronor på fyra år. Av dessa försvann ca 12 miljoner ut ur Sverige och kunde 

inte spåras vidare av Skatteverket.8

Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder.9 Trots detta är offentliga 

funktionärers missbruk av sina uppdrag, för egen eller annans vinning, ett tema som 

regelbundet rapporteras i media och som vi svenskar successivt tvingas vänja oss vid. Ibland 

rapporteras det om mutor, men mycket oftare handlar ”korruptionsskandalerna” om släktingar 

och vänner som får anställningar och miljonkontrakt eller offentliga funktionärer som på 

andra sätt ser till att sko sig själva och närstående genom att manipulera processer till sin 

fördel. 

De allra flesta av dessa rapporter rör ageranden som är lagstridiga då de bryter mot t.ex. LOU. 

De är dock ofta inte straffbara enligt svensk lagstiftning och kan därför inte angripas med 

straffrättsliga sanktioner. Man kan föreställa sig att detta påverkar viljan och förmågan att 

lägga resurser på förebyggande av sådana ageranden. Förebyggande arbete koncentreras ofta 

på korruption och även om jäv ofta länkas till riktlinjer om korruption10, föreställer jag mig att 

tyngden i förebyggande arbete läggs på ageranden som är direkt brottsliga.

1.2 Problemformulering

Frågan jag har ställt mig genom åren av ”korruptionsskandaler” är om vi svenskar verkligen 

tror att den senaste skandalen var den sista, att det är något som bara händer i undantagsfall. 

Vi vill nog gärna se vårt eget samhälle som ärligt, transparent och icke-korrupt. Det låga 

antalet fällande domar gällande mutor antyder också att den offentliga förvaltningen är 

exceptionellt rättssäker. Men då bortser man av allt att döma från det offentliga maktmissbruk 

och eget gynnande som, trots allt, regelmässigt rapporteras i media. 

Sverige har ofta anklagats för att ha en naiv syn på riskerna för, och existensen av,

korruption.11 Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter, skriver i en ledarkrönika, att 

  
8 www.di.se, 2012-12-01, SEK-makarnas miljoner omöjliga att spåra. 
9 www.transparencyinternational.org, 2014 Corruption Perceptions Index. Sverige på fjärde plats i rankingen.
10 Se t.ex. Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (2006), Om mutor och jäv - en vägledning 
för offentligt anställda.
11 www.va.se, 2012-03-11, Naiv inställning bäddar för korruption. www.aftonbladet.se, 2013-09-03. Kan man 
köpa en svensk politiker?
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vi svenskar tror oss veta att korruption är något som händer andra men inte oss och eftersom 

vi faller väl ut i internationella jämförelser, har problemet länge nonchalerats av personer i 

ansvarig ställning. Korruption definieras snävt som att det bara gäller mutor, när det i själva

verket rör ett vidare missbruk av makt och förtroende. Wolodarski menar att nonchalansen 

inte bara handlar om lättsinne, utan också har att göra med vår självbild.12

Är det kanske så att vi vill värna vår naivitet och inte är beredda att ge upp bilden av det 

rakryggade och trovärdiga svenska samhället? På något sätt är vi kanske stolta över vår 

ständigt höga placering på listan över världens icke-korrupta länder. Är detta anledningen till 

att det inte blir större reaktioner på de fall av maktmissbruk som rapporteras? Är det skälet till 

att vi, trots denna återkommande rapportering om överträdelser vid t.ex. offentlig upphandling 

och offentliga rekryteringar, inte har sett några tendenser till ett straffbeläggande av den typen 

av maktmissbruk?

När allt kommer omkring är det rättssäkerheten och förtroendet för det allmänna som står på 

spel. Att vi ska kunna känna oss trygga med att, i den mån skattemedel missbrukas, beslut 

fattas för att gynna vissa utvalda personer och detta faktiskt kan angripas effektivt och vi kan 

få till stånd en förändring.

Den här uppsatsen undersöker bland annat vilka möjligheter som finns för samhället att 

reagera på maktmissbruk och om vi har en relevant lagstiftning på området, för att kunna 

möta de internationella kraven på att Sverige ska motverka offentligt maktmissbruk.

  
12 www.dn.se, 2013-05-05. Sverige förenar naivitet med självgodhet.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Svensk korruptionslagstiftning har ofta beskrivits som förhållandevis snäv, med givande och 

tagande av muta som de enda egentliga korruptionsbrotten. I den statsvetenskapliga 

litteraturen förs dock en argumentation om att det offentliga maktmissbruket är korruptionens 

kärna. Många organisationer bedriver korruptionsförebyggande arbete, dels internt för egen 

del och dels som stöd för andra organisationer. Transparency International (TI), Institutet mot 

mutor (IMM) och Polisen är exempel på organisationer som bidrar med sakkunskap till stöd 

för andra organisationers korruptionsförebyggande arbete.13

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur det förhåller sig med 

offentligt maktmissbruk i Sverige och hur vår lagstiftning hanterar missbruk av offentlig 

funktion. Jag kommer även att titta närmare på Sveriges implementering av UNCAC i den del 

konventionen behandlar maktmissbruk och diskutera hur sådana oegentligheter kan motverkas 

och förebyggas.

Jag ställer mig särskilt frågorna:

• Givet att Sverige traditionellt rapporteras vara ett av världens minst korrupta länder, 

hur förhåller det sig med missbruk av offentlig makt och funktion i Sverige?

• Hanteras maktmissbruk på ett adekvat sätt av svensk lagstiftning och har Sverige en 

lagstiftning som möter internationella åtaganden på området, i synnerhet enligt 

UNCAC?

• Vilka åtgärder krävs för att korruption och maktmissbruk effektivt ska kunna 

förebyggas?  

  
13 Författaren har personlig erfarenhet av förebyggande och beivrande av korruption hos Polismyndigheten.
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1.4 Material och metod

Jag har försökt besvara de ovan ställda frågorna om offentligt maktmissbruk genom en studie 

som närmast kan beskrivas som tvärvetenskaplig. Rättskällorna, som utgör gällande rätt inom 

förvaltningsrätten och straffrätten, har studerats utifrån en traditionell juridisk metod. Vid 

sidan av den juridiska litteraturen har även statsvetenskaplig och kriminologisk litteratur

använts. Dock görs inga anspråk på tillämpning av andra metoder än den juridiska. 

Undersökningen baseras på studier av förarbeten, rättsfall och såväl straffrättslig som

förvaltningsrättslig litteratur, i synnerhet utifrån tillämpningen av nuvarande lagstiftning. Fall 

som refererats i media citeras för att exemplifiera de situationer som behandlas i uppsatsen. 

Såväl svensk och internationell litteratur om korruption, som även vetenskapliga avhandlingar 

och rapporter i ämnet, har använts i undersökningen. Jag har studerat förvaltningsrättslig 

litteratur, vetenskapliga artiklar om offentligt beslutsfattande samt rättsfall, för att undersöka 

offentligt maktmissbruk och dess straffbarhet. I största möjliga mån refereras till primärkällor, 

men undantagsvis citeras källor ur litteraturen.

För att ringa in begreppet offentligt maktmissbruk, studerade jag dels BrB:s regler om 

givande och tagande av muta och övriga förtroendebrott i 10 kap. BrB och dels de 

straffrättsliga reglerna om tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Då jag i tidigare studier 

kommit fram till att intressekonflikter är ett centralt begrepp vid såväl korruption som 

maktmissbruk, studerade jag även de jävsregler som gäller inom den statliga och kommunala 

förvaltningen enligt FL och KL. Dessa relateras till den förvaltningsrättsliga och straffrättsliga 

verkan av jäv. 

Mängden svensk litteratur och rapporter som behandlar korruption förefaller ha ökat sedan jag 

skrev min C-uppsats och jag har studerat nyligen publicerade rapporter av Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ), Statskontoret, Riksrevisionen, Konkurrensverket och Finansdepartementet. Jag 

har även studerat litteratur om korruption av bland annat Torsten Cars och Claes Sandgren, 

två tidigare ordförande i organisationen Institutet mot mutor (IMM) och Madeleine 

Leijonhufvud, tidigare ordförande i Institutet mot mutor och professor emerita i straffrätt vid 

Stockholms universitet. Dessutom har jag studerat avhandlingar och rapporter av 

samhällsvetenskapliga forskare som Staffan Andersson, Gissur Erlingsson, Andreas Bergh,
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Mats Sjölin, Bo Rothstein och Jan Theorell. Författarna har en gedigen juridisk respektive 

samhällsvetenskaplig sakkunskap. 

1.5 Avgränsningar

Denna undersökning fokuserar på straffbarheten av offentligt maktmissbruk utifrån 

frågeställningarna ovan. Maktmissbruk är ett begrepp som inrymmer många tolkningar och 

ageranden. Jag har valt att i huvudsak fokusera på ageranden, vilka innefattar bristande 

objektivitet vid beslutsfattande och ageranden som kan vara straffbara enligt BrB 10 och 20 

kap. Uppsatsen kommer inte att behandla oegentligheter röstning, vid partifinansiering och 

inte heller korruptiv marknadsföring enligt MFL.

Uppsatsen undersöker hur den svenska lagstiftningen hanterar offentligt maktmissbruk, såväl 

förvaltningsrättsligt som straffrättsligt. I detta sammanhang behandlas jävsreglerna enligt FL 

och KL. Jag kommer dock inte att utreda möjligheterna till disciplinansvar för handläggning 

under jäv. Favorisering vid offentlig upphandling och rekrytering kommer att exemplifieras. 

Däremot behandlas inte regelverket för upphandling och rekrytering i sig.

Jävsregler för riksdagsledamöter finns i riksdagsordningen och för statsråd i RF. Dessutom 

finns det jävsregler i RB för särskilda yrkesgrupper såsom domare, polis och åklagare. Dessa 

regler behandlas inte särskilt.

Sveriges implementering av UNCAC artikel 19 jämförs med Finlands implementering av 

samma artikel. Anledningen till att jag valde Finland som referens, är att de har en likartad 

lagstiftning som Sverige vad gäller definitionen av public officials och att deras 

implementering, liksom Sveriges, nyligen har granskats. Andra nordiska länder kommer inte 

att behandlas i uppsatsen.
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1.6 Disposition

Inledningsvis ges en översikt över maktmissbruk och dess relation till korruptionsbegreppet. 

Sedan beskrivs den svenska lagstiftning som är tillämplig vid olika typer av maktmissbruk 

inom offentliga verksamheter; dels de förvaltnings- och kommunalrättsliga jävsreglerna och 

dels de ageranden som är straffbara enligt brottsbalken.

Därefter behandlar uppsatsen Sveriges skyldigheter enligt UNCAC och i synnerhet artikel 19 

rörande maktmissbruk, Sveriges implementering av artikel 19. I jämförande syfte studeras

Finlands implementering av samma artikel. Ett särskilt avsnitt i uppsatsen behandlar hur 

offentligt maktmissbruk kan förebyggas, upptäckas och beivras.

I analysavsnittet ställs begreppen korruption, maktmissbruk och intressekonflikter mot 

varandra. Den straffrättsliga regleringen av offentligt maktmissbruk och Sveriges 

implementering av UNCAC artikel 19 granskas kritiskt. I analysavsnittet presenteras även ett 

resonemang vad gäller förebyggande av maktmissbruk och interna oegentligheter.

Därefter redovisas mina slutsatser, vilka avser att besvara uppsatsens frågeställningar.

Slutligen förs en argumentation de lege ferenda, rörande möjligheterna att utöka 

straffbarheten av maktmissbruk vid i synnerhet offentlig upphandling. 
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2 Intressekonflikter, maktmissbruk och korruption

2.1 Forskningen

Svensk korruptionsforskning har på senare år fokuserat alltmer på maktmissbruk och 

favorisering.14 I synnerhet betonar Quality of Government-litteraturen korruptionens relation 

till intressekonflikter och subjektivt beslutsfattande.15 Bo Rothstein och Jan Theorell menar 

att objektivitet utesluter både korruption och olika typer av maktmissbruk, såsom klientilism, 

patronage, nepotism, politisk favorisering och diskriminering. De drar vidare slutsatsen, att 

även om objektivitet utesluter korruption, är det omvända inte en nödvändighet. En frånvaro 

av korruption kan fortfarande innebära ett subjektivt offentligt beslutsfattande.16

Offentligt maktmissbruk kan definieras som att politiker och andra offentliga funktionärer 

åsidosätter allmänhetens intressen, till förmån för egenintressen. Detta innebär ett brott mot 

det grundlagsreglerade kravet på objektivitet i den offentliga förvaltningen och 

maktutövningen. Maktmissbruk beskrivs av forskningen även som olika former av 

favorisering i offentlig maktutövning. Maktmissbruk för personlig vinning beskrivs som 

korruption.17

I en rapport från 2007 menar BRÅ att det är maktmissbruk som verkligen utgör korruptionens 

kärna och även det som förenar de otaliga olika definitioner, som var och en försöker beskriva 

korrupt handlande. Eftersom all makt går att missbruka, förekommer korruption i de mest 

skiftande former.18 Den makt som missbrukas, kan vara allt från möjligheten att köpa in varor 

till arbetsgivarens företag, till positionen att kunna frikänna en åtalad person i domstol eller 

rösta igenom ett lagförslag i riksdagen.19

BRÅ menar vidare att man vid sidan av maktmissbruk också kan se intressekonflikt som en 

förklaringsgrund till korruptiva beteenden, t.ex. i beslutssituationer, där en av parterna i eget 

intresse skjuter sin uppdragsgivares intresse åt sidan. De menar också att maktmissbruket är 

grunden till att korruptionsbrottsligheten anses särskilt allvarlig, då brotten begås av personer 

  
14 Se t.ex. BRÅ (2007). 
15 Se t.ex. Rothstein och Theorell (2008).
16 Rothstein och Theorell (2008) s. 171.
17 Berg, m.fl. (2013) s. 47 f, 54, 138.
18 BRÅ (2007) s. 7. 
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som har tilldelats makt i syfte att de ska förvalta den på bästa sätt och att ett skadat förtroende 

leder till att samhällets legitimitet hotas.20

Allmänhet, media och forskningen använder ofta en definition av korruption som är vidare än 

de svenska brotten givande och tagande av muta. Denna definition kan även innefatta 

offentligt maktmissbruk som rubriceras bland annat som förskingring (BrB 10:1), bedrägeri

(BrB 9:1) och trolöshet mot huvudman (BrB 10:5). Madeleine Leijonhufvud, professor 

emerita, argumenterar för att när dessa brott begås i samband med missbruk av offentlig makt, 

hör de hemma i en korruptionsproblematik.21 Maktmissbruket är det som enligt Leijonhufvud 

borde stå i centrum för ansträngningarna att bekämpa korruption.22

Enligt Säkerhetspolisens strategiska bedömning av den grova organiserade brottslighetens 

otillåtna påverkan av myndighetsföreträdare och politiker, registrerades under 2013, 117 fall 

av otillåten påverkan, vilka bedömdes som korruption. Endast i ett femtontal av dessa fanns 

indikationer på att någon form av ekonomisk ersättning hade förekommit. De flesta fall avsåg

istället vad man kallar för vänskapskorruption.23

Den korruptionsdefinition som ska vara den mest använda, och som snarlikt formulerad även 

används av Transparency International och Världsbanken, lyder missbruk av offentlig makt 

för privat vinning.24

Definitionen består av tre rekvisit missbruk, offentlig makt och privat vinning, vilka 

uppenbarligen kräver en tolkning innan de används för att identifiera ett agerande som 

korruption. För det första ska det finnas en maktposition; ett inflytande av något slag. 

Maktpositionen ska vara av offentlig karaktär. Det ska sedan finnas ett missbruk av den 

offentliga maktpositionen som ska leda till en privat vinning. Berg m.fl. har för detta ändamål 

studerat tre typer av definitioner; dels sådana som fokuserar på det offentliga uppdragets krav, 

dels sådana som innebär att korruption är ett brott mot allmänintresset och dels definitioner 

som fokuserar på det ekonomiska utbytet av korruption.25

     
19 BRÅ (2007) s. 18.
20 BRÅ (2007) s. 18.
21 Leijonhufvud (1996/97). Se även BRÅ (2007) s. 16 och 106.
22 Leijonhufvud (1996/97) s. 962.
23 Säkerhetspolisen (2014).
24 Berg m.fl. (2013) s. 36.
25 Berg m.fl. (2013) s. 37 ff.
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En definition som har analyserats djupare av nationalekonomen Andreas Berg m.fl. angående 

brott mot det offentliga uppdraget, är Joseph Nyes definition från 1967: 

“Corruption is behavior which deviates from the formal duties of a public role 

because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary 

or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-

regarding influence. 26

Nyes definition beskriver både hur maktmissbruket och den privata vinningen ska tolkas. 

Typiska exempel på korruption i offentligt uppdrag är, enligt Nye, muta, nepotism och 

förskingring.

Vad Nye säger i sin definition är att korruption uppstår när en person i offentlig funktion, låter 

privata intressen påverka hans eller hennes tjänsteutövning, för privat vinning. Det som Nye 

egentligen beskriver är en situation, där en intressekonflikt påverkar utövandet av ett 

offentligt uppdrag, och där agerandet ger en ekonomisk, eller annan, vinning, för den 

offentlige funktionären själv eller för någon annan. 

Den första delen av Nyes definition uttrycks i Regeringsformens regler om objektivitet i den 

svenska förvaltningen, RF 1:9.

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet.”

I den andra typen av definitioner är utgångspunkten att politiker och tjänstemän bör handla så 

att de, både kortsiktigt och långsiktigt, på bästa sätt tjänar medborgarna. Korruption är 

situationer där offentliga funktionärer i sina uppdrag åsidosätter allmänintresset för 

egenintresset. Det handlar här om den skada som orsakas, genom att egenintresset tillåts 

påverka handläggningen. Det är, med andra ord, effekten av den offentlige funktionärens 

agerande som räknas, inte att denne bryter mot regelverket.27

  
26 Nye (1967) s. 419.
27 Berg m.fl. (2013) s. 38 f.
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Den tredje typen av definitioner går ut på den ekonomiska transaktionen som utbyte av 

korrupt agerande. De handlar om en maximering av egennyttan och personer som, närhelst de 

kan, kommer att dra privata materiella fördelar av sin offentliga position.

Den tyske ekonomiprofessorn Oskar Kurer har beskrivit korruption på detta sätt: 

“Corruption involves a holder of public of•ce violating the impartiality 

principle in order to achieve private gain.”

Kurers argument för denna korruptionsdefinition är att det finns en relativt universell 

förståelse för vad som är ett brott mot objektivitetskraven, medan uttryck som missbruk och 

offentlig makt tolkas på olika sätt inom olika kulturer.28

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga typer av definitioner handlar om offentliga 

funktionärer som låter privata intressen påverka utövandet av det offentliga uppdraget.

Författarna till ESO-rapporten 2013:2 konstaterade att korruption i Sverige, enligt deras 

synsätt, är:

”[…]ett specialfall av maktmissbruk där politiker och tjänstemän utnyttjar sin 

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

därmed bryter mot normen om opartiskhet/icke-diskriminering i den offentliga 

maktutövningen, för att erhålla direkt eller indirekt personlig vinning för sig 

själv eller närstående i form av ekonomiska eller andra materiella fördelar.”29

2.2 I vilken omfattning förekommer maktmissbruk i Sverige?

Riksenheten mot korruption, den åklagarkammare som handlägger huvuddelen av de anmälda 

korruptionsbrotten i Sverige, få in ungefär 100 anmälningar varje år. Inflödet av anmälningar 

av denna natur är stabilt och vare sig ökar eller minskar, trots att korruptionsproblematiken 

har fått ökad uppmärksamhet i bl.a. media.30

  
28 Kurer, Oskar (2005) s. 230.
29 Berg m.fl. (2013) s. 49.
30 BRÅ (2013) s. 20.
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Nu är det ju inte enbart de typiska korruptionsbrotten, d.v.s. givande och tagande av muta

m.m. som avses med maktmissbruk i denna framställning. I den mån ett missbruk av offentlig 

funktion eller tjänst ger upphov till en polisanmälan, kan detta likväl röra sig om tjänstefel

(BrB 20:1), bedrägeri (BrB 9:1) eller trolöshet mot huvudman (BrB 10:5). Sådana 

anmälningar handläggs i huvudsak hos allmänna åklagarkammare och ingår därför inte i 

statistiken hos Riksenheten mot korruption.31

De korruptionsstudier som har undersökt den anmälda korruptionen, har, såvitt känt, endast 

tagit del av anmälningar inkomna till Riksenheten mot korruption. Vissa av dessa berör, 

förutom givande och tagande av muta, även andra brott, såsom trolöshet mot huvudman och 

tjänstefel. Flertalet anmälningar som berör annan korruptionsbrottslighet än mutor, torde dock 

handläggas hos andra åklagarkammare och ingår troligtvis inte i dessa studier.

Att undersöka hur många misstänkta brott som anmäls, eller hur många som lagförs, säger 

dock ingenting om den verkliga omfattningen av brottsligheten.32 Omfattningen av den 

faktiska korruptionen går inte att fastställa. Det närmaste vi kan komma, är att mäta 

uppfattningen om förekomsten av korruption. En sådan mätning försvåras dock av att det 

finns många olika uppfattningar om vad som avses med korruption.33

Konkurrensverket menar att bedömningen av hur utbredd korruptionen är i Sverige, beror på 

vilka beteenden man väljer att studera. Om korruptionsbegreppet ges en snäv innebörd,

kommer problemet att uppfattas som mindre. Med en bredare definition kommer 

korruptionens utbredning sannolikt att visa sig större.34

Författarna av ESO-rapporten 2013:2 argumenterar för att enpartsförfaranden, där offentliga 

befattningshavare utnyttjar sin maktställning för att sko sig själv på det allmännas bekostnad,

måste räknas in bland de former av korruption som kan förekomma i Sverige. De menar att 

det är ett förtroendemissbruk, som innebär att politiker eller tjänstemän använder offentliga 

medel, skattepengar, för privata ändamål. Med en snäv definition av vad korruption är,

riskerar vi att bortdefiniera väsentliga element av maktmissbruk för egen vinning och därmed 

  
31 Statistiken för sådan anmäld brottslighet har inte granskats, då det ligger utanför syftet med uppsatsen.
32 BRÅ (2007) s. 19.
33 Statskontoret (2012) s. 215.
34 Konkurrensverket (2013) s. 89.
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både förminska den reella korruptionsproblematiken i Sverige och behovet av policyåtgärder 

för att motverka korruption.35

Professor Claes Sandgren skrev i oktober 2011 i en debattartikel att korruptionsbegreppet inte 

bör utsträckas till att omfatta bedrägerier, stölder, förskingringar och andra tillgreppsbrott,

eftersom Sverige då skulle ha en ”ofantlig” korruption.36 Konkurrensverket menar att 

företeelser som jäv och andra brister i likabehandlingen kan vara lika skadliga som mutor för 

tilltron och har därför tillämpat definitionen ”otillbörlig påverkan på 

upphandlingsprocessen” i sin studie, Osund konkurrens i offentlig upphandling (2013).37

Korruptionsforskaren Staffan Andersson gjorde inför en ESO-rapport om korruption en 

manuell genomläsning av Dagens Nyheter för tiden september 1995-maj 1997. Genomgången 

visade att rapporter om oegentligheter som rörde privat användning av offentliga medel 

förekom nästan varje vecka. Inte mindre än 95 fall av misstänkta oegentligheter eller 

korruption, med någon part som arbetar i den offentliga sektorn, noterades under den aktuella 

tiden.38

Inom korruptionsforskningen råder en samsyn rörande att mörkertalet av korruptionsbrott 

troligen är stort. Anledningen är att brotten till sin natur ofta är tvåpartsförhållanden, där båda 

parter har ett intresse av att hålla transaktionen dold. Brotten är därför svåra att upptäcka. I 

BRÅ:s undersökning av den anmälda korruptionen i Sverige under åren 2003-2011, framgår 

att ett flertal gärningspersoner hade ägnat sig åt korruption systematiskt och under längre tid, 

vilket enligt BRÅ indikerar att risken för upptäckt var liten.39 Ytterligare en anledning till ett 

förmodat mörkertal är att det, hos organisationer både i privat och offentlig sektor, finns en 

obenägenhet att anmäla misstänkt brott och att man ofta hellre hanterar problemet internt, 

med avsked eller ”frivillig” uppsägning.40

Under senare år har flera undersökningar gjorts, rörande uppfattningen om förekomsten av 

offentligt maktmissbruk. Fokus för undersökningarna har varit olika och så även valet av 

respondenter. Om man lägger ihop resultaten av undersökningarna kan man få en relativt god 

  
35 Berg m.fl. (2013) s. 52 ff.
36 www.dn.se, 2011-10-10, Inget tyder på att Sverige har blivit ett mer korrupt land. 
37 Konkurrensverket (2013) s. 86 f.
38 Ds 1999:62, s. 92.
39 BRÅ (2013) s. 59.
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bild av såväl offentliga funktionärers, som privatpersoners, uppfattning om objektiviteten i 

den svenska förvaltningen. Här kommer några av de, för den här uppsatsen, mer relevanta 

resultaten att redovisas.41

Vissa internationella länderjämförande undersökningar görs regelbundet, där frågor ingår som 

rör medborgarnas förtroende för det allmänna. Den europeiska socialundersökningen, 

genomförd 2004 av European Social Survey (ESS), visade att 18 % av de svenska 

respondenterna misstrodde eller misstrodde starkt, att offentliga tjänstemän skulle handla 

ärligt mot dem.42 I den årliga länderjämförande undersökningen International Social Survey 

Programme (ISSP) ställdes 2006 en fråga om respondenterna trodde att man fick olika 

bemötande av offentliga tjänstemän i Sverige, beroende på vilka personer man kände. Frågan 

syftar till opartiskhet och favorisering. 90 % svarade att personliga kontakter absolut eller 

förmodligen hade betydelse för svenska offentliga tjänstemäns bemötande.43

Det svenska Quality of Government Institute (QoG), vid statsvetenskapliga institutionen vid 

Göteborgs universitet, genomförde under 2012-2013 en enkätundersökning som gick ut till 

landets samtliga kommunpolitiker, totalt 13 361 personer, med 78 % svarsfrekvens. Studien 

var unik i sitt slag såtillvida att den ambitiösa datainhämtningen resulterade i över 50 % 

svarsfrekvens i 288 av de 290 kommunerna. Undersökningens fokus var att uppskatta nivån 

på både korruption och opartiskhet i de svenska kommunerna. Resultaten av studien var 

omfattande och kommer att användas i vidare studier. Här refereras dock endast vissa resultat 

avseende opartiskhet i den kommunala förvaltningen.

Med opartiskhet avsågs att inga ovidkommande hänsyn tas när beslut fattas, till exempel till 

individer, företag eller grupper. Frågeställningarna angående opartiskhet var, i vilken 

omfattning beslut om offentligägda bostäder, bygglov, miljötillstånd, offentlig upphandling 

och rekrytering påverkades av partiska hänsyn, d.v.s. jäv.44 Den uppfattning som redovisades 

av de tillfrågade politikerna var att rekrytering och upphandling är de verksamhetsområden,

     
40 BRÅ (2013) s. 62. PricewaterhouseCoopers (2011). Statskontoret (2012) s. 18.
41 En mer omfattande redovisning av studierna finns i Berg m.fl. (2013) kap 3.4.
42 ESS resultat för Sverige 2004, refererad i Berg m.fl. (2013) s. 78.
43 ISSP resultat för Sverige 2006, refererad i Berg m.fl. (2013) s.79.
44 Dahlström och Sundell, 2013, s. 6 f.
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som är mest påverkade av jäv, medan bygglov och miljötillstånd är de områden, som oftast 

har en opartisk handläggning.45

Det kan noteras att tillståndsärenden har karaktären myndighetsutövning och att en jävig 

handläggning kan resultera i ansvar för tjänstefel. Rekrytering och upphandling däremot 

innebär inte till någon del myndighetsutövning. Ansvar för tjänstefel kan därför inte bli 

aktuellt vid jävig handläggning i sådana ärenden. (Se vidare nedan, avsnitt 3.4.3.)

2.2.1 Maktmissbruk inom offentlig upphandling

Det område som pekats ut som kanske det största riskområdet för korruption, inkluderat 

maktmissbruk, är offentlig upphandling. OECD menar att upphandling är den offentliga 

verksamhet som är mest utsatt för korruption och bedrägeri. Minst en tiondel av de medel som 

omsätts, antas gå förlorade genom oegentligheter.46

Medan politisk korruption anses vara mest utbredd i länder med låg BNP och svaga offentliga 

institutioner, menar den norska forskaren Tina Söreide att denna parallell inte kan dras när det 

gäller korruption vid upphandling. Det är då snarare faktorer som utveckling av affärssektorn 

och finansiell och teknisk komplexitet, kontraktsstorlek, upphandlingsregler och brådska som 

spelar in. Söreide menar att i dessa sammanhang, kan rika länder vara lika utsatta som 

fattiga.47

Risken för oegentliga beslut anses vara störst på kommunal nivå. Anledningen är den nära 

relationen mellan upphandling och politiska beslut vilket riskerar att leda till

intressekonflikter.48  I små kommuner kan det vara svårt att upprätthålla en hög kompetens 

inom upphandlingsområdet. Det kan också finnas lokalpatriotiska argument för att man 

gynnar lokala entreprenörer, för att därmed utveckla relationerna med kommunens 

näringsliv.49

  
45 Ibid, s.10.
46 OECD (2009) s. 9.
47www.u4.no. Competition and corruption. What can the donor community do?  
48 Andersson (2002) s. 122.
49 BRÅ (2007) s. 42.



21

GRECO är det europeiska organ som har att granska Sveriges implementering av 

Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption.  GRECO anmärkte 2001, i sin första 

rapport om Sverige, att regler för offentlig upphandling ofta ignorerades, i synnerhet av lokala 

myndigheter och i relation till mindre kontrakt. I detta sammanhang noterade GRECO att 

erfarenheter från andra länder visar att det i situationer, där det finns personliga relationer 

mellan uppköpare och leverantörer, också finns en inneboende risk för korruption.50  

Baserat på Europaparlamentets och rådets upphandlingsdirektiv från februari 201451, 

kommer de svenska upphandlingsreglerna att ändras per den 1 april 2016. Direktivet reglerar i 

vissa delar jävsituationer och korruption, i samband med upphandling. Detta kommer dock 

sannolikt inte att materiellt förändra de svenska jävs- och mutbrottsregleringarna, då 

förvaltningslagens jävsregler redan anses omfatta offentlig upphandling, och den nya (2012) 

mutbrottslagstiftningen anses tillräcklig.52

Medlemsstaterna ska vart tredje år skicka en övervakningsrapport till Europakommissionen,

med information om bl.a. de vanligaste skälen till felaktig tillämpning eller rättsosäkerhet,

samt eventuella fall av bedrägeri, korruption, intressekonflikter och andra allvarliga fall av 

oegentligheter i samband med upphandling.53

Möjligheten till, och den eventuella nyttan av, personliga sanktioner vid överträdelser av 

upphandlingsreglerna har tidigare diskuterats i olika studier.54 Straffansvar kan bli aktuellt för 

det fall att en muta har erbjudits eller begärts, eller om en ekonomisk skada för huvudmannen 

kan påvisas. För andra fall av åsidosättande av regelverket hade reglerna om tjänstefel kunnat 

vara tillämpliga, under förutsättning att offentlig upphandling ansetts innefatta 

myndighetsutövning.

Problemet med den bristande tillämpligheten av tjänstefelsreglerna i samband med offentlig 

upphandling har noterats av Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentligrätt vid Stockholms 

universitet.55 Warnling-Nerep menar att problemet snarare är tillämpningen av LOU, än 

  
50 GRECO (2001)
51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU.
52 SOU 2014:51, s. 90 ff och 189 ff.
53 Direktiv 2014/24/EU, art. 83.
54 Se t.ex. Falk (2009) och Anderson m.fl. (2012), s. 222. 
55 Warnling-Nerep (2006/07) s. 384 ff.



22

tjänstefelets utformning.56 Hon menar vidare att LOU har genomgått en förändring till att vara 

en utpräglat offentligrättslig reglering och hon argumenterar för en förändrad praxis, när det 

gäller frågan huruvida offentlig upphandling är att anse som myndighetsutövning eller inte. 

Man bör, enligt Warnling-Nerep, se till olika delar i upphandlingsförfarandet, där 

tilldelningsbeslut enligt LOU bör behandlas som offentligrättsligt. Kontakten mellan 

kommunen och det företag med vilket avtal tecknas, är däremot främst ett civilrättsligt 

förhållande.57

Per Molander, tekn. Dr. har, i en rapport från 2008, om rättsmedel inom området offentlig 

upphandling, också noterat att den offentliga upphandlingen bör ses som bestående av två 

delar; dels ett offentligrättsligt tilldelningsbeslut som skall anses utgöra myndighetsutövning 

och en civilrättslig komponent som resulterar i ett avtal. Molander grundar sitt 

ställningstagande på att regleringen om offentlig upphandling syftar till en effektiv 

användning av offentliga resurser. LOU ger därför detaljerade föreskrifter om hur 

upphandlingen skall gå till.58

Molander menar att en personlig sanktion sannolikt är det mest effektiva medlet, för att 

komma tillrätta med grövre överträdelser av regelverket. Med stöd av resonemanget att dela 

upp den offentliga upphandlingen, i dels en offentligrättslig och dels en civilrättslig

komponent, menar han att reglerna om tjänstefel i BrB blir tillämpliga på sådana fel som 

begås i tilldelningsfasen.59 Molander utvecklar detta resonemang vidare i en ESO-rapport från 

2009, där han diskuterar olika möjligheter att kriminalisera överträdelser av 

upphandlingsreglementet som tjänstefel. Han menar att en möjlighet att göra detta, skulle vara 

att släppa rekvisitet på myndighetsutövning i brottsbalken, alternativt att vidga 

tjänstefelskategorin.60 Molander argumenterar för att åtgärder riktade mot ansvariga 

tjänstemän, sannolikt måste till för att nå en tillräcklig förebyggande effekt. Dessa kan baseras

på antingen en utvidgning av tjänstefelsdefinitionen eller en definition av vissa delar av 

upphandlingsprocessen som myndighetsutövning.61

  
56 Ibid, s. 407.
57 Ibid, s. 398 f.
58 Molander (2008) s. 8.
59 Ibid, s. 8 f.
60 Molander (2009), s. 17, 119.
61 Ibid, s. 120.
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3 Det svenska regelverket mot maktmissbruk

3.1 Objektivitetsprincipen och jävsreglerna

Objektivitetskravet i den offentliga förvaltningen är väldigt tydligt; verksamheten ska 

bedrivas sakligt och opartiskt, d.v.s. utan hänsyn till privata intressen. 

Objektivitetsregleringen i Regeringsformen (RF) kompletteras av bestämmelser om jäv.

Enligt den svenska konstitutionella principen om legalitet i RF 1:1, skall all offentlig makt 

utövas under lagarna. Att de offentliga organen agerar opartiskt och att inte beslut fattas under 

påverkan av för saken ovidkommande hänsyn och intressen, har ansetts så viktigt att också 

detta reglerats i grundlag genom objektivitetsprincipen i RF 1:9. Den ålägger domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen 

att iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet inför lagen. 

För att ytterligare garantera den offentliga förvaltningens objektivitet, har denna även 

reglerats i lag. LOA 7 § förbjuder offentliga funktionärer att åta sig uppdrag eller idka 

sidoverksamhet som kan rubba förtroendet för deras objektivitet. Dessutom finns regler om 

jäv i FL och i kommunallagen KL. Om det föreligger någon omständighet som är ägnad att 

rubba förtroendet för en tjänstemans, eller ledamots, opartiskhet vid handläggningen av ett 

bestämt ärende, får vederbörande enligt huvudregeln inte befatta sig med ärendet.  Ingen 

enskild får gynnas eller missgynnas på grund av personligt tyckande från beslutfattarnas sida. 

De allvarligaste angreppen mot samhällsmedborgarnas intresse av att offentliga funktioner 

fullgörs på ett riktigt sätt, utan ovidkommande hänsyn, straffbeläggs genom BrB:s 

ansvarsregler om tjänstefel, mutbrott och brott mot tystnadsplikten (se vidare nedan, avsnitt

3.4).

Det har i princip ingen betydelse, om den handläggare som har en jävsituation faktiskt har 

påverkat beslutet, utan reglerna är till för att upprätthålla förtroendet för att beslutsfattande 

sker objektivt. JO har poängterat att jävsreglerna syftar ”inte endast till att förhindra att 
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felaktiga eller partiska beslut fattas utan även till att undanröja varje misstanke om att det 

brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning”.62

3.2 Jävsregler enligt FL och KL

Jävsreglerna enligt FL och KL kommer att översiktligt återges parallellt, för att försöka 

åstadkomma en jämförande överblick mellan lagstiftningarna. 

Jävsregeln i FL 11 § gäller för handläggare av ett ärende. Med handläggare menas såväl den 

som fattar beslut i ett ärende, som den som bereder eller deltar i handläggningen som 

föredragande av ärendet. En protokollförare under behandling av ett ärende omfattas av 

jävsreglerna men inte personal, vars enda uppgift är att till exempel registrera och expediera 

handlingar eller skriva ut fattade beslut.63 En av myndighet anlitad sakkunnig omfattas av 

objektivitetskravet i RF 1:9 men inte av jävsreglerna, då denne måste anses fristående från 

den myndighet som gett honom uppdraget.64

Även om det formellt föreligger en jävsituation, kan förhållandena vara sådana att man kan 

bortse från jäv. Det krävs dock att frågan om opartiskhet ”uppenbarligen saknar betydelse”.

Det skall då röra sig om rent rutinbetonade ärenden, som registrering eller utbetalning av lön, 

eller situationer där handläggaren inte har någon reell valmöjlighet (FL 11 § 2 st.). Av ordet 

uppenbarligen följer att det är en undantagsregel som skall tillämpas med stor försiktighet.

Liksom enligt reglerna i FL, skall enligt KL 6:26 från jäv bortses, när frågan om opartiskhet 

uppenbarligen saknar betydelse.65

Jävsreglerna i KL skiljer på verksamheten i kommunfullmäktige och av kommunens revisorer 

(KL 5:20 och 5:20a §§) och verksamhet av nämndledamöter och kommunanställda (KL 6:25). 

Den jävsregel som gäller för kommunfullmäktiges verksamhet återfinns i KL 5:20, vilken 

förhindrar en ledamot att handlägga ett ärende om detta personligen rör ledamoten själv, 

ledamotens make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller någon annan närstående. Av hänsyn till 

den kommunala självstyrelsen (RF 1:1, KL 1:1) har den jävsregel som gäller för fullmäktiges 

  
62 JO 1983/84 s. 326.
63 RÅ 1980 2:68.
64 JO 1990/91 s. 224, JO 1980/81 s. 254.
65 Bohlin (2005) s. 200.



25

verksamhet utformats något snävare och motsvarar i princip FL:s sakägar- och intressejäv,

med därtill anslutande släktskapsjäv.66 Nämndledamöter och anställda hos kommunen lyder 

under betydligt strängare jävsregler än ledamöter i fullmäktige. KL 6:25 motsvarar till stor del

de jävsgrunder som återfinns i FL och de har också utformats med regleringen i FL som 

förebild.67

Förekomsten av intresse- och sakägarjävsituationer för fullmäktigeledamöter begränsas i 

princip till sådana ärenden som angår ledamoten som individ och där han eller hon har ett 

ekonomiskt eller annat starkt personligt intresse av utgången i ärendet.  Jäv ansågs till 

exempel föreligga för en fullmäktigeledamot, vilken deltagit i handläggningen av ett ärende,

som rörde antagande av en områdesplan för ett område, inom vilket ledamoten själv ägde 

obebyggd mark. Då förslaget ansågs ha haft väsentlig betydelse för värdet av hans 

markinnehav, hade han på grund av jäv varit förhindrat att delta i behandlingen av ärendet. 

Andra fall där en fullmäktigeledamot har ansetts vara jävig, är i samband med ansökan om 

expropriation för ett område, inom vilket en ledamot hade omfattande markinnehav68 och i ett 

fall, där en ledamot ansågs beröras av ett fullmäktigebeslut om nedsättning av va-

anslutningsavgifter, som för honom hade medfört en ekonomisk fördel som inte var ringa. 69  

Däremot ansågs en fullmäktigeledamot inte ha varit jävig i ett ärende, som avsåg försäljning 

av ett markområde till ett bolag som drev hotellrörelse, och då ledamoten själv hade lämnat

ett anbud på förvärv av samma område.70  En fullmäktigeledamot är även jävig i fall som 

personligen rör någon honom anhörig, sambo eller annan närstående.71  I ett ärende rörande 

inrättande av sex personliga tjänster, ansågs en fullmäktigeledamot jävig, då han var gift med 

en av de blivande tjänsteinnehavarna.72

En jävs- eller obehörighetsregel rörande val av kommunens revisorer finns i KL 5:20a §. Den 

som är redovisningsskyldig till kommunen, får inte delta i val av revisor, för granskning av 

den verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten och inte heller delta i 

  
66 Bohlin (2005) s. 196.
67 Bohlin (2005) s. 200.
68 RÅ 1975 ref. 81.
69 RÅ 1992 ref. 50.
70 RÅ 1979 Ab 312.
71 Bohlin (2005) s. 197.
72 RÅ 1976 ref 103.
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handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Även denna bestämmelse 

tillämpas på anhörig och närstående till den redovisningsskyldige.73

Sakägarjäv, intressejäv och släktskapsjäv (FL 11 § 1 p., KL 6:25, 1 p.): 

Den som har att handlägga ett ärende är jävig om saken angår honom själv. Sakägarjäv 

föreligger om handläggaren är part i ärendet eller har sådant av rättsordningen erkänt intresse 

i saken, som grundar besvärsrätt (22 §). Ett exempel på sakägarjäv, är att en tjänsteman hos 

byggnadsnämnd inte kan befatta sig med vare sig ett ärende där han själv är sökande, eller där 

hans granne är sökande, då han vid bifall av ansökan som granne skulle ha rätt att överklaga 

beslutet.74  Ytterligare ett exempel är ett fall där Regeringsrätten upphävde en socialnämnds 

beslut att tillsätta en tjänst som socialchef, då nämndens beslut inte hade tillkommit i laga 

ordning. En av sökandena till tjänsten hade deltagit som sekreterare vid ärendets behandling i 

nämnden trots att ärendet hade angått honom själv och han på grund av jäv varit förhindrad att 

delta.75

En handläggare kan också anses jävig, om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta 

eller skada för honom. Ett exempel på intressejäv är ett fall där handläggaren äger aktier i ett 

bolag, som uppträder som part i ett ärende. En handläggare kan anses jävig om ärendet berör,

eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för, handläggarens 

make, förälder, barn syskon eller annan närstående. ”Annan närstående” markerar att jäv kan 

uppkomma även vid andra nära relationer, till exempel när handläggaren är sambo med den 

som saken angår.76 En handläggare som är facklig förtroendeman är inte förhindrad att delta i 

behandlingen av ett ärende som rör det fackliga intresset.77

Ställföreträdarjäv (FL 11 § p. 2, KL 6:25 p. 2)

Denna jävsgrund innebär att handläggaren är jävig, om han eller någon närstående är 

ställföreträdare för den som saken angår, eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller 

skada av ärendets utgång. Detta kan bli aktuellt till exempel när handläggaren är 

firmatecknare för en juridisk person, eller som god man eller förmyndare, representerar en 

  
73 Bohlin (2005) s. 198 f.
74 Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 139 och Bohlin (2005) s. 116.
75 RÅ 1978 2:2.
76 Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 140. 
77 Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 139.
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person som är sakägare eller intressent. Ställföreträdarjäv förutsätter att handläggaren har rätt 

att företräda den som ärendet gäller och för dennes räkning företa bindande rättshandlingar.

Tvåinstansjäv (FL 11 § p. 3)

Denna form av jäv skall förhindra att en person som har handlagt ett ärende hos en 

myndighet, och där tagit ställning i saken, inte handlägger samma ärende igen hos en annan 

myndighet. Det krävs att personen hos det lägre organet ”har deltagit i den slutliga 

handläggningen” av ett ärende som rör saken. Därtill krävs att frågan har väckts hos den 

överordnade myndigheten ”genom överklagande eller underställning av annan myndighets 

beslut eller på grund av tillsyn över annan myndighet”. Har ärendet anhängiggjorts på något 

annat sätt, till exempel genom ansökan eller förslag, är bestämmelserna om tvåinstansjäv inte 

tillämpliga.78

I KL finns ingen regel om tvåinstansjäv eftersom denna jävsgrund inte har ansetts ha någon 

egentlig betydelse inom den kommunala förvaltningen, där nämnderna är självständiga och 

fristående i förhållande till varandra.79 En kommunal handläggare är dock jävig om ärendet 

rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet, som han själv är knuten till (KL 6:25 p. 3). 

Ombuds- och biträdesjäv (FL 11 §, p. 4, KL 6:25, p. 4): Handläggaren anses också jävig om 

han ”som ombud har fört talan i saken”. Biträdesjäv aktualiseras om handläggaren mot 

ersättning har biträtt någon i saken. Detta skall inte blandas ihop med den skyldighet som en 

tjänsteman har enligt FL 4 § att bistå allmänheten med upplysningar och råd, vilket i sig inte 

gör tjänstemannen obehörig att handlägga ärendet. Det avgörande är om handläggaren har 

mottagit ersättning för sina tjänster.80

Delikatessjäv (FL 11 §, p. 5, KL 6:25 p. 5)

En handläggare är även jävig om det i övrigt föreligger någon särskild omständighet, som 

typiskt sett kan rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Denna jävsgrund har 

utformats som en generalklausul, eftersom den är avsedd för vissa situationer som inte täcks 

av övriga jävsgrunder men där det likväl föreligger en risk att handläggaren inte kan förhålla 

sig helt objektiv.

  
78 Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 141.
79 Bohlin (2005) s. 199 f.
80 Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 140.
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Med hänsyn till vissa, för den kommunala verksamheten speciella, förhållanden, har det 

ansetts nödvändigt att införa några särregler som inte återfinns i FL:s regler. Det är inte

ovanligt att en förtroendevald har flera uppdrag, till exempel som ledamot i en nämnd, och 

samtidigt är engagerad i en stiftelse eller bolag som verkar inom nämndens 

verksamhetsområde. Det har därför ansetts angeläget, att bevara möjligheten till dubbla 

engagemang i nämnder och kommunala bolag.81  

Ett undantag från jävsreglerna har gjorts för det fall att ett ärende hos en nämnd berör ett 

aktiebolag, där kommunen eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse, 

där man utser minst hälften av ledamöterna. Ställföreträdarjäv och delikatessjäv (KL 6:25 p. 2 

och 5) skall då inte anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger ärendet är 

ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen, eller på annat sätt är knuten dit. Detta gäller dock 

inte när nämnden handlägger ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda (KL 6:27). 

Jävsreglerna är också tillämpliga fullt ut när en kommun, till exempel i bolagsform, 

samverkar med andra rättssubjekt, där de inte har ett dominerande inflytande.82

En förtroendevald kan också ha dubbla engagemang i olika nämnder. Det är till exempel 

vanligt att ordförandena i kommunens centrala nämnder också är ledamöter i styrelsen.83 Ett 

undantag från regeln om delikatessjäv har gjorts, för att sådant jäv inte ska anses föreligga 

enbart på grund av att den som handlägger ett ärende hos en nämnd, tidigare har deltagit i 

handläggningen hos en annan nämnd (KL 6.27 2 st.). Något undantag har däremot inte gjorts 

när det gäller dubbla engagemang i nämnder och i föreningslivet, till exempel när en 

nämndledamot samtidigt är engagerad i en förening, som hos nämnden ansökt om bidrag eller 

annat ekonomiskt stöd. I ett sådant fall kan det därför uppkomma en jävsituation.84

3.3 Verkan av jäv

Som nämnts ovan får den som är jävig inte delta i handläggningen av ärendet, det vill säga 

han eller hon blir obehörig. Tjänstemannen eller den förtroendevalde är skyldig att själv 

  
81 Bohlin (2005) s. 200 f.
82 Bohlin (2005) s. 201.
83 Bohlin (2005) s. 201.
84 Bohlin (2005) s. 201.
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upplysa om att det föreligger någon omständighet, som kan tänkas utgöra jäv mot honom eller 

henne. Detta gäller lika för jäv enligt FL och för jäv enligt KL (FL 12 § 1-2 st., KL 5.20 1 och 

3 st., samt KL 6:24 1-2 st.). För fullmäktigeledamöter innebär detta främst deltagande i 

överläggningar och beslut. En jävig ledamot har dock även ansetts delta i behandlingen av ett 

ärende, när han medgivits rätt att före överläggning och beslut lämna fullmäktige vissa 

upplysningar.85 En jävig ledamot behöver dock inte lämna sessionssalen, eftersom 

fullmäktiges sammanträden är offentliga.86

Normalt sett är kommunfullmäktige beslutsför bara om mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande (KL 5.18 1 st.). Om någon ledamot är jävig i ett ärende enligt de regler som gäller 

för fullmäktige, får dock ärendet handläggas även om antalet deltagare, på grund av jävet, inte 

uppnår det föreskrivna (KL 5.19).

För nämndledamöter och anställda hos kommuner och förvaltningsmyndigheter gäller enligt 

huvudregeln att de, när de är jäviga, varken får delta eller närvara vid handläggningen av 

ärendet.87 Det finns dock undantag från denna regel. En handläggare får, även om han är 

jävig, vidta sådana åtgärder som inte utan olägligt uppskov kan utföras av någon annan (FL 

12 § 1 st. och KL 6.24 1 st.). Om en handläggare har anmält eventuellt jäv och ingen har ersatt 

denne, skall myndigheten eller kommunen snarast ta ställning till jävsfrågan. Handläggare 

som är jävig får då delta i prövningen av jävsfrågan, bara om nämnden eller myndigheten inte 

är beslutsför utan honom och ersättare inte kan tillkallas utan olägligt uppskov (FL 12 § 3 st. 

och KL 6.24 3 st.).

3.4 Straffansvar för maktmissbruk

3.4.1 Ämbetsbrott och tjänstefel – regelverket före 1975

De straffrättsliga bestämmelserna om brott i tjänsteutövning har genomgått två fullständiga 

reformer. 1948 reformerades reglerna om tjänstebrott, i den dåvarande strafflagens 25 kapitel. 

Dessa regler infördes senare i princip oförändrade i 20 kap. BrB, kapitlet ”Om ämbetsbrott”.

  
85 RÅ 1978 2:11.
86 Bohlin (2005) s. 198.
87 Bohlin (2005) s. 200 och Bohlin, Warnling-Nerep (2004) s. 144 f.
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Enligt detta regelverk hade statens och kommunernas tjänstemän ett betydligt mer vittgående 

straffansvar för fel och försummelser i tjänsten än vad som gäller idag. 

Med ämbetsbrott menades gärningar som saknade motsvarighet bland de allmänna brotten, i 

eller utanför strafflagen.88 Straffrättskommitténs betänkande, med förslag till lagstiftning om 

brott mot staten och allmänheten, menade att ett vidsträckt straffrättsligt ansvar var till skydd 

för den offentliga tjänstens integritet.89 För att garantera en nödvändig standard av 

tjänsteåtgärder och upprätthålla tjänstemännens integritet, var det enligt kommittén 

nödvändigt att underkasta offentliga tjänstemän ansvar för ageranden som i sig inte var 

straffbara om de begicks av andra personer.90

De ämbetsbrott som infördes 1948 var tjänstemissbruk, tagande av muta eller annan 

otillbörlig belöning, brott mot tystnadsplikt och tjänstefel. För att ge en bild av regelverkets 

utveckling, behandlas tjänstemissbruk och den dåvarande regleringen av tjänstefel närmare i 

det följande.

Den tidigare SL 25:1, och senare BrB 20:1, behandlade brottsrubriceringen tjänstemissbruk. 

Gärningen bestod i att en ämbetsman, uppsåtligen, genom handling eller underlåtenhet, 

missbrukade sin ställning till förfång för det allmänna eller någon enskild. Ytterligare en 

förutsättning var att agerandet inte innebar förskingring, annan trolöshet, eller annars var 

straffbar. Påföljden för tjänstemissbruk var suspension eller avsättning, eventuellt i 

kombination med fängelse i upp till två år. Vid grovt brott var påföljden alltid avsättning och 

fängelse i högst sex år. I ringa fall skulle dömas till böter.

Angående paragrafens subsidiaritet till trolöshetsbrottet, menade kommittén att missbruk av 

tjänsteställning i ekonomiskt hänseende, i stor utsträckning skulle komma att hänföras till 

trolöshet mot huvudman. Om gärningen däremot inte inneburit förmögenhetsskada eller om 

sådan skada träffat någon annan än huvudmannen, skulle ansvar inträda för tjänstemissbruk, 

såvitt det inte var fråga om bedrägeri. Det bör noteras att rekvisiten för tjänstemissbruk inte 

ställde något krav på att gärningen inneburit en förmån för gärningsmannen eller någon 

annan.

  
88 SOU 1944:69, s. 404.
89 SOU 1944:69, s. 399.
90 SOU 1944:69, s. 400.
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I den dåvarande SL 25:4 och senare i BrB 20:4 (1962) behandlades tjänstefelet. Gärningen 

beskrevs av straffrättskommittén som ”det enkla generella ämbetsbrottet”. För ansvar 

krävdes att en ämbetsman, av försummelse, oförstånd eller oskicklighet, åsidosatt vad som 

ålåg honom eller henne enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller 

tjänstens beskaffenhet. Tjänstefelet tillämpades subsidiärt, och ansvar kunde såtillvida bara 

utdömas om gärningen inte utgjorde tjänstemissbruk eller annars var straffbelagd. Påföljden 

för tjänstefel var böter eller suspension. I grova fall kunde dömas till suspension eller 

avsättning, eventuellt i kombination med fängelse i högst ett år.

3.4.2 Ämbetsansvarsreformen 1975

Vid 1975 års reform av BrB 20 kap avskaffades ämbetsansvaret för tjänstemän hos statliga 

och kommunala myndigheter, det dåvarande tjänstefelet och även ämbetsstraffen avsättning 

och suspension. Genom reformen skulle den lagstiftning, som särskilt berörde offentliga 

tjänstemän, anpassas till de principer som har lagts fast för arbetsmarknaden i övrigt.91

Departementschefen uttalade i propositionen, att det grundläggande motivet för både 

straffrättsliga och utomstraffrättsliga sanktioner, är samhällsmedlemmarnas intresse av att 

offentliga funktioner fullgörs på ett riktigt sätt, utan ovidkommande hänsyn. De allvarligaste 

angreppen mot detta intresse skulle straffsanktioneras genom ansvarsregler om oriktig 

myndighetsutövning, mutbrott och brott mot tystnadsplikten. I och med reformen skulle såväl 

kretsen av ansvariga personer som det straffbara området, bestämmas enligt vad man ansåg 

vara mer rationella meriter, och rättsväsendet befrias från handläggningen av mindre 

allvarliga förseelser.92  

Ändringen av BrB innebar en stor förändring jämfört med tidigare lagstiftning. Den nya 

(1975) BrB 20:1 reglerade brottet myndighetsmissbruk för den som i myndighetsutövning 

åsidosatte sina skyldigheter och gärningen medförde förfång för det allmänna eller någon 

enskild, eller en icke ringa förmån. Straffskalan för myndighetsmissbruk var böter till 

fängelse i högst två år. För motsvarande gärning begången av grov oaktsamhet kunde dömas 

för vårdslös myndighetsutövning till böter eller fängelse i högst ett år. Ledamöter av 

  
91 Prop. 1975:78 s. 1.
92 Prop. 1975:78 s. 141.
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beslutande statliga eller kommunala beslutande församlingar var undantagna ansvar enligt 

bestämmelsen. Bestämmelsen skulle tillämpas subsidiärt till andra straffbestämmelser.

3.4.3 Tjänstefel och grovt tjänstefel

1989 års ändring av regelverket avsåg att återigen utvidga det straffrättsliga ansvaret för 

offentliganställda och straffbelägga inte bara gärningar som innefattade en felaktig 

myndighetsutövning, utan också vissa andra oriktiga ageranden som har nära anknytning till 

myndighetsutövning. Även terminologin ändrades till vårt nuvarande tjänstefel och grovt 

tjänstefel. För straffansvar skulle inte längre krävas att åtgärden medfört förfång eller en 

otillbörlig förmån.93  

Det nuvarande tjänstefelet (BrB 20:1) innebär sedan 1989 ett åsidosättande av vad som gäller 

för uppgiften, vid myndighetsutövning. På den subjektiva sidan krävs oaktsamhet för 

normalgraden av tjänstefel medan det för grovt tjänstefel krävs uppsåt. Om gärningen är att 

anse som ringa skall inte dömas till ansvar. BrB 20:1 är subsidiär, om gärningen är belagd 

med straff enligt någon annan bestämmelse. Ledamot av beslutande statlig eller kommunal 

församling har immunitet från reglerna om tjänstefel.

Eftersom begreppet myndighetsutövning är av särskilt intresse, för huruvida offentliga beslut 

eller åtgärder i samband med en intressekonflikt kan lagföras, bör detta begrepp behandlas 

något närmare. 

I 1975 års proposition94 beskrevs myndighetsutövning som beslut eller faktiska åtgärder som 

medför rättsverkningar för eller mot den enskilde, på grund av offentligrättsliga regler, inte 

på grund av avtal eller i övrigt regler av privaträttslig natur. Myndighetsutövning grundas 

ytterst på samhällets maktbefogenheter och kan ta sig uttryck i såväl åtgärder, som för den 

enskilde är förpliktande, som även åtgärder som innebär en förmån eller rättighet. Gemensamt

för all myndighetsutövning, är att den ytterst grundas på lag eller annan författning. Ett 

missbruk av myndighet innebär, att de regler som gäller för ett behörigt myndighetsutövande 

överträds.95

  
93 Prop. 1988/89:113, s. 1.
94 Prop. 1975:78
95 Prop. 1975:78 s. 142 f.
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Myndighetsutövning föreligger inte när det allmänna uppträder som jämställd part i 

avtalsförhållanden, till exempel som köpare, säljare och som arbetsgivare.96 I gränslandet 

mellan myndighetsutövning och avtalstillämpning förekommer ibland rättsförhållanden, 

beskrivna som avtal, överenskommelser etc. som inte är av privaträttslig natur, utan närmast 

kan beskrivas som förvaltningsrättsliga. Dessa bör bedömas med utgångspunkt i civilrättsliga 

regler, såvida inte författningen ger besked om några särskilda förvaltningsrättsliga 

rättsverkningar av ett sådant avtal.97 Ämbetsansvarskommittén uttalade dock i sitt 

slutbetänkande, att även om tillämpning av avtal inte är att anse som myndighetsutövning, kan 

själva rätten för det allmänna att träffa avtal, vara reglerad på ett sådant sätt i författning, att 

missbruk av denna rätt kan vara att bedöma som oriktig myndighetsutövning.98

Ett exempel på denna gränsdragning ger NJA 1988 s. 26, där fullmäktige i Gullspångs 

kommun hade beslutat att lämna ekonomiskt stöd åt ett enskilt företag genom köp av en så 

kallad limlinjemaskin. Efter besvär beslutade Kammarrätten, att beslutet tills vidare inte 

skulle gälla. Trots verkställighetsförbudet beslutade kommunstyrelsen i Gullsångs kommun 

att genomföra köpet. JK väckte åtal mot kommunstyrelsens ledamöter för

myndighetsmissbruk. HD anförde i sin dom, att då kommunen inte hade att tillämpa några 

särskilda föreskrifter rörande meddelande av sådant ekonomiskt stöd åt näringsidkare, eller 

andra liknande regler, ansågs kommunstyrelsens beslut att lämna företaget ekonomiskt stöd 

inte utgöra myndighetsutövning. Det förhållandet att det var fråga om förfogande över 

kommunala medel och att beslutet innebar ett överskridande av den kommunala kompetensen,

gav inte anledning till någon annan bedömning.99

I samband med att reglerna om tjänstefel infördes i BrB 1989, fokuserades diskussionen på 

behovet av straffrättsliga sanktioner vid myndighetsutövning. Däremot övervägdes inte 

behovet av sanktioner avseende de personer inom en myndighet, som hanterar ekonomiska 

frågor på ett felaktigt sätt. Enlig JK tycks lagstiftaren ha utgått ifrån, att de allmänna 

förmögenhetsbrotten skulle täcka behovet av straffrättsliga sanktioner, vad gäller ekonomiska 

oegentligheter i offentlig verksamhet.100

  
96 Prop. 1975:78 s. 110.
97 www.nj.se, Zeteo, kommentar till BrB 20:1.
98 SOU 1972:1 s. 131.
99 Se Warnling-Nerep (1995) s. 74 ff och 103 ff.
100 Justitiekanslern (1997) s. 130.
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3.4.4 Korruptionsbrotten

Den lagstiftning som gällde för mutbrott fram till 1 juli 2012, kritiserades för att vara otydlig 

och svårtolkad.101 Bestämmelserna var fördelade på två olika kapitel i brottsbalken. I syfte att 

förenkla och förtydliga bestämmelserna, samlades de nya bestämmelserna i 10 kapitlet 

brottsbalken, under rubriken ”Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott”. 

Kriminaliseringen utvidgades även genom införandet av två nya korruptionsbrott; handel med 

inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Samtidigt ändrades reglerna om 

åtalsanmälan i lagen (1994:260) om offentlig anställning och revisors underrättelseplikt i 

aktiebolagslagen (2005:551).102

Syftet med de straffrättsliga sanktionerna mot mutbrott, är att skydda allmänheten mot 

korruptionens skadeverkningar och att tillgodose huvudmannens intresse av en lojal 

pliktutövning.103 Exempel på primära skyddsobjekt för korruptionsbestämmelserna är en 

korrekt myndighetsutövning och offentlig upphandling.104 Reglerna om muta är dock, liksom 

i tidigare lagstiftning, tillämpliga på både offentlig och privat verksamhet, oavsett 

verksamhet.105

3.4.4.1 Tagande och givande av muta

De nya lagrummen BrB 10:5a-b behandlar de grundläggande korruptionsbrotten som tidigare 

betecknades mutbrott och bestickning. Ansvar för tagande av muta (BrB 10:5a), förutsätter att

en arbetstagare eller uppdragstagare tar emot, godtar ett löfte om eller begär, en otillbörlig 

förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. 

Ett uttryckligt straffansvar infördes genom den nya bestämmelsen också för deltagare eller 

funktionär i en tävling, som är föremål för allmänt ordnad vadhållning. Mottagaren av 

förmånen kan vara arbets- eller uppdragstagare åt tävlingsarrangören, t.ex. en idrottsförening. 

  
101 Se t.ex. Institutet mot mutor ”Dagens mutlagstiftning är ett lotteri” 2008-01-22 och SOU 2010:38, s. 13.
102 Prop. 2011/12:79, s. 9 f.
103 Prop. 1975/76:176 s. 37. 
104 Cars, 2012, s. 35 f.
105 Jfr Prop. 2011/12:79, s. 26.
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För ansvar krävs att förmånen, d.v.s. mutan, rent objektivt innebär risk för att utgången av 

tävlingen påverkas på ett irreguljärt sätt.106

Brottet givande av muta (BrB 10:5b) är en spegelbild av tagande av muta och föranleder 

straffansvar för den som i motsvarande fall lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig 

förmån. 

För straffansvar krävs det att mottagaren tar emot en otillbörlig belöning för utövningen av 

anställningen eller uppdraget. Det är inte nödvändigt att den som får förmånen också är den 

som fattar beslutet, men förmånen måste ha samband med mottagarens arbete eller uppdrag. 

Så är fallet om mottagaren har möjlighet att inverka på det beslut som givaren vill påverka. 

Den som bereder ett ärende inför beslut, eller föredrar det för beslut, har som regel ett sådant 

inflytande att straffansvar kan inträda.107 Straffansvar kan komma ifråga också om gärningen 

har begåtts innan mottagaren fått den aktuella anställningen och efter det att anställningen har 

upphört.108

Rekvisitet otillbörlig har inneburit tolkningsproblem och har orsakat en del av den kritik som 

under årens lopp har riktats mot mutbrottslagstiftningen.109 I prop. 1975/76:176 förde 

departementschefen ett resonemang om otillbörlighet och uttalade, att vad som bör anses 

otillbörligt, kan vara olika vid olika tidpunkter och även inom olika verksamhetsområden. 

Varje transaktion som typiskt sett är agnad att påverka funktionärens tjänsteutövning är dock 

otillbörlig och har mottagaren handlat pliktstridigt, eller haft sådant syfte, blir otillbörligheten 

uppenbar. Bedömningen blir enligt departementschefen svårare, när transaktionen inte har en 

tydlig och konkret inriktning på pliktstridighet. Då blir det i regel avgörande om transaktionen 

allmänt sett är ägnad att påverka funktionärens tjänsteutövning.110

Mutbrottsutredningen föreslog, att det för straffbarhet borde krävas att åtgärden, mutan, 

påverkar myndighetsutövning, offentlig upphandling eller i övrigt mottagarens sätt att 

  
106 Cars, 2012, s. 27.
107 SOU 2010:38, s. 200.
108 Prop. 2011/12:79, s. 24.
109 Jfr SOU 1974:37. Se även prop. 2011/12:79 angående remissvar från Stockholms tingsrätt.
110 Prop. 1975/76:176 s. 36.
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fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag. Otillbörlighetsbedömningen borde därför, 

enligt utredningen, avse denna påverkan snarare än förmånen i sig.111

Åklagarmyndigheten, som remissinstans, menade att det framstod som tveksamt att knyta 

otillbörligheten till effekten, d.v.s. påverkan, snarare än själva förmånen, eftersom det kunde 

öppna för att mottagarens egna ekonomiska förhållanden och andra individuella 

omständigheter fick spela en större roll i den straffrättsliga bedömningen. Man motsatte sig 

också ett krav på direkt uppsåt i den gärningsform, som tar sikte på att mottagaren av 

förmånen var verksam med myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eftersom det 

kunde leda till inskränkning av straffansvaret jämfört med tidigare bestämmelser. Regeringens 

förslag blev att otillbörligheten även fortsättningsvis skulle vara knuten till förmånen.112

3.4.4.2 Vårdslös finansiering av mutbrott

Bakgrunden till den nya straffbestämmelsen vårdslös finansiering av mutbrott är att det inte 

är en ovanlig företeelse att svenska företag finansierar åtgärder av egna dotterföretag eller 

andra organisationer eller personer som syftar till att företaget ska få eller behålla kunder på 

en viss marknad. Sker detta i ett sammanhang eller i en miljö där korruption förekommer eller 

kan antas förekomma, finns det en risk att överlämnade medel används för att bekosta givande 

av otillbörliga förmåner.

Enligt tidigare lagstiftning gällde, att den som, genom en mellanhand, överförde en muta 

kunde, beroende på omständigheterna, dömas för givande av muta i gärningsmannaskap eller 

som medverkande till brottet (BrB 23:4). En förutsättning för detta var dock, att den 

medverkande hade haft uppsåt, att antingen utföra eller främja gärningen. Ingen möjlighet 

fanns att döma den som försett mellanhanden med finansiering och genom otillräckliga 

kontroll- och försiktighetsåtgärder gentemot denne, av oaktsamhet, skapat förutsättningar för 

mutbrottet.113

Vårdslös finansiering av mutbrott regleras nu i BrB 10:5e §. Bestämmelsen träffar det fallet 

att en näringsidkare eller någon med ledande ställning hos en näringsidkare, tillhandahåller 

  
111 SOU 2010:38, s. 157.
112 Prop. 2011/12, s. 24 ff.
113 Prop. 2011/12, s. 36.
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pengar eller andra tillgångar åt den som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och 

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

angelägenheten.114 Det krävs dock inte att företrädaren faktiskt kan fällas till ansvar för någon 

sådan gärning. Skulle det t.ex. av någon anledning brista i dennes uppsåt, hindrar alltså inte 

detta att det döms till ansvar för oaktsam medverkan.115

För straffbarhet krävs att finansieringen sker av grov oaktsamhet. Mutbrottsutredningen 

menade att det som regel är grovt oaktsamt, att utan särskilda försiktighetsåtgärder, överlämna 

pengar till en agent i ett land, där det är vanligt med mutor. Även om agenten döms för att ha 

använt en del av ersättningen från företaget till mutor, menar mutbrottsutredningen att 

företagets företrädare ändå kan undgå straff för vårdslös finansiering av mutbrott om det har 

vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra mutbrottslighet av det slag som förekommit. Sådana 

åtgärder kan bestå av bl.a. ”due diligence”, i form av undersökningar av mellanmannens 

bakgrund och ekonomiska ställning.  

I den s.k. näringslivskoden116 finns riktlinjer om förebyggande åtgärder för att bekämpa 

korruption och om kontroll av integriteten hos agenter och andra samarbetspartners. Dessa 

riktlinjer är enligt utredningen till stor ledning vid bedömningen av om grov oaktsamhet 

föreligger. Utredningen menade vidare att om ett företag har följt riktlinjerna, kan dess 

företrädare inte anses ha agerat oaktsamt.117

3.4.4.3 Handel med inflytande

Artikel 12 i Europarådets straffrättsliga konvention om korruption ålägger medlemsstaterna

att kriminalisera s.k. handel med inflytande. Det ska vara straffbart bl.a. att utlova, lämna eller 

erbjuda, vare sig direkt eller indirekt, en otillbörlig förmån till någon, som påstår sig, eller 

bekräftar sig, kunna utöva ett oegentligt inflytande över vissa personers beslutsfattande. Detta 

kan t.ex. en anställd beslutsfattare i offentlig sektor, parlamentariker eller minister”. 

Handel med inflytande tar sikte på samspelet mellan tre aktörer. Allt kretsar kring en 

makthavare och beslutsfattare (A) som, ensam eller tillsammans med andra, ska fatta beslut i 

  
114 Prop. 2011/12, s. 35.
115 Prop. 2011/12, s. 38.
116 Institutet mot mutor (2012).
117 SOU 2010:38, s. 165.
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en viss fråga. Kring beslutsfattaren cirklar en enskild eller en organisation (B) som har ett 

stort intresse av hur frågan avgörs och som önskar påverka utgången genom att framföra sina 

synpunkter till den eller de ansvariga innan de skrider till beslut. För att framföra sina 

synpunkter på ett effektivt sätt, kan B anlita en mellanman (C), som ofta är en professionell 

lobbyist men som lika gärna kan vara någon som står beslutsfattaren personligen nära, för att 

C till A ska föra fram de argument, som talar för B:s uppfattning.118

Sverige reserverade sig inledningsvis mot artikel 12, med hänvisning till att en straffvärd 

påverkan av personer som träffas av beskrivningen redan var kriminaliserad. En 

kriminalisering i övrigt enligt artikeln skulle kunna hindra yttrandefriheten och på så sätt söka 

påverka makthavare och andra.119 GRECO, det granskningsorgan som utvärderar staternas 

efterlevnad av Europarådskonventionen, rekommenderade i februari 2009 Sverige att 

ompröva sin reservation. Även enligt UNCAC uppmanas, till konventionen anslutna stater, att 

kriminalisera handel med inflytande.

Mutbrottsutredningen noterade i sitt betänkande, att de internationella reglerna om handel 

med inflytande bl.a. tar sikte på att bekämpa vad som kan kallas politisk korruption. Man vill 

förhindra att företag och företrädare för särintressen kan köpa sig inflytande, genom att ge 

bidrag till politiska partier och personvalskandidater eller genom att köpa sig inflytelserika 

personers tjänster. Utredningen menade vidare att Sverige, till skillnad från andra länder, har

haft få uppmärksammade politiska korruptionsskandaler En bidragande orsak till detta 

menade man är, att det svenska politiska och juridiska systemet är uppbyggt så att 

myndigheter och domstolar ska arbeta självständigt och opartiskt och att offentliganställda,

under straffrättsligt och arbetsrättsligt tjänstefelsansvar, fattar från politikerna självständiga 

beslut.120

Utredningen gick vidare in på de svenska bestämmelserna om jäv och tjänstefel och det fall 

att en handläggare hos myndighet eller domstol får ett eget intresse i ett ärende, exempelvis 

om han eller hon får ett löfte om en belöning vid en viss utgång i målet eller ärendet. 

Handläggaren får då inte ta befattning med målet eller ärendet.121

  
118 SOU 2010:38, s. 173 f.
119 Prop. 2003/04:70 s. 33.
120 SOU 2010:38, s. 191 f.
121 SOU 2010:38, s. 192.
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Utredningen kom till slutsatsen att det dock finns situationer som bör straffsanktioneras som 

handel med inflytande, t.ex. att en part i ett förvaltningsärende i hemlighet lämnar ersättning 

till en beslutsfattares make, för att denne ska övertala sin hustru/beslutsfattaren att fatta ett för 

parten förmånligt beslut.122

Handel med inflytande regleras nu i den nya BrB 10:5d. Ansvar ska träffa den som, i annat 

fall än som avses med bestämmelserna om tagande av muta och givande av muta, tar emot, 

godtar ett löfte om eller begär respektive lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig 

förmån, för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 

upphandling.123 Det ska röra sig om ett ”oegentligt inflytande”, respektive ett ”missbruk av 

inflytande”.124 Kriminaliseringen begränsades till att gälla vid myndighetsutövning och 

offentlig upphandling, då dessa områden representerar centrala områden av samhällslivet,

samtidigt som påverkan på politisk åsiktsbildning, inom och utom parlamentariska 

församlingar, lämnas utanför det kriminaliserade området.125

3.4.5 Straffansvar vid missbruk av tjänst i samband med 
förtroendeställning

Offentliga beslut och åtgärder som vidtagits i strid med lag, och i syfte att uppnå en otillbörlig 

vinning för sig själv eller annan, kan även utgöra förtroendebrottet trolöshet mot huvudman, 

BrB 10:5. Förutsättningarna är att någon på grund av förtroendeställning har fått till uppgift 

att sköta ekonomisk eller rättslig angelägenhet, alternativt handha kvalificerad teknisk uppgift 

för någon annan, eller övervaka skötseln av sådan uppgift. Det förutsätts vidare att 

förtroendemannen missbrukar sin förtroendeställning till skada eller förfång, det vill säga 

skada av icke ekonomisk art, för huvudmannen. Såväl anställda i privat och offentlig 

verksamhet, som innehavare av allmän befattning på grund av förordnande eller val, vilka inte 

är tjänstemän, anses kunna inta förtroendeställning enligt lagrummet.126

I fråga om missbruk av förtroendeställningen krävs att förtroendemannens gärning har 

karaktären av missbruk av hans ställning. Ett missbruk kan anses föreligga när företrädaren 

  
122 SOU 2010:38, s. 203 f.
123 Prop. 2011/12:79, s. 31.
124 Prop. 2011/12:79, s. 34. Jfr Europarådets straffrättskonvention mot korruption, artikel 12 samt UNCAC, 
artikel 18.
125 Prop. 2011/12:79, s. 34.
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har drivits av ett eget vinstintresse i affärer, som han eller hon har utfört å huvudmannens 

vägnar, t.ex. genom att göra ofördelaktiga affärer mot särskild provision från köparen eller 

säljaren. Ett annat alternativ är att det är sysslomannen själv som är köparen eller säljaren. 

Förtroendeställningen missbrukas, om en för huvudmannen förlustbringande affär, motiveras 

av vinstintresse hos företrädaren.127

Handlar den aktuella uppgiften om ekonomisk angelägenhet eller om kvalificerad teknisk 

uppgift gäller kravet att missbruket av förtroendeställning skadar huvudmannen. Om 

uppgiften däremot rör skötsel av rättslig angelägenhet, räcker det med att åtgärden innebär 

förfång för huvudmannen. För straffbarhet krävs vidare att gärningsmannen haft uppsåt till 

huvudmannens skada respektive förfång.128

Enligt BRÅ är det ett rimligt antagande att trolöshet mot huvudman, eller gärningar som 

ligger nära det brottet, är förhållandevis vanligt. Det är visserligen inte ett typiskt 

korruptionsbrott men finns i dess utmarker eftersom det typiskt sett handlar om att missbruka 

en förtroendeställning.129 I en rapport från 1997 noterade JK att bestämmelsen om trolöshet 

mot huvudman främst är avsedd för andra situationer än offentlig verksamhet, vilket gör att 

det finns förfaranden där dessa regler är otillräckliga. JK noterade vidare att 

trolöshetsbestämmelsen, i likhet med övriga straffbestämmelser på förmögenhetsområdet 

förutsätter uppsåt, medan de straffrättsliga regler som tar sikte på offentlig verksamhet 

normalt även bestraffar oaktsamhet.130

Det bör noteras att även andra straffbelagda gärningar kan begås i offentlig verksamhet. Att 

utnyttja någons utsatta position för egen vinning kan vara ocker (BrB 9:5) och om man 

tvingar någon till att betala en muta kan det vara utpressning enligt (BrB 9:4). Ageranden där 

den offentliga funktionären genom vilseledande uppgifter förmår sin huvudman att köpa varor 

till överpris eller sälja varor till underpris kan utgöra bedrägeri, (BrB 9:1), och om en 

tjänsteåtgärd skadar huvudmannen och innefattar brott mot redovisningsskyldighet kan 

handlandet utgöra förskingring (BrB 10:1). Då uppsatsen inte har till syfte att studera samtliga 

     
126 www.nj.se, Zeteo, kommentar till BrB 10:5.
127 www.nj.se, Zeteo, kommentar till BrB 10:5.
128 www.nj.se, Zeteo, kommentar till BrB 10:5. Se också Justitiekanslern (1997) s. 131.
129 BRÅ (2007) s. 121.
130 Justitiekanslern (1997) s. 131.
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brott som kan begås av offentliga funktionärer, kommer dessa inte att närmare behandlas i 

uppsatsen.

3.4.6 Brott mot tystnadsplikten

Det exempel som ad-hoc kommitténs förberedande anteckningar nämner som gärning som 

kan falla under artikel 19, är att en ”public official” olovligen röjer sekretessbelagda 

uppgifter. I Sverige skulle detta förhållande medföra ansvar för brott mot tystnadsplikten, 

enligt BrB 20:3, nämligen att någon röjer uppgift, som han eller hon är skyldig att hemlighålla 

enligt lag eller annan författning eller olovligen utnyttjar sådan uppgift. Straffbestämmelsen är 

subsidiär, såtillvida att den inte skall användas om gärningen är särskilt belagd med straff 

enligt en annan straffbestämmelse. 

4 FN:s korruptionskonvention

Den 4 december 2000 noterade FN:s generalförsamling att det fanns ett behov av ett globalt 

juridiskt dokument mot korruption. Generalförsamlingen beslutade att arbetet på ett sådant 

instrument skulle påbörjas hos UNODC, FN:s narkotika- och brottsbekämpningsprogram, i 

Wien. Man beslutade även att tillsätta en kommitté; ”the Ad Hoc Committee for the 

Negotiation of a Convention against Corruption”, med uppgift att sköta förhandlingarna.131

Konventionstexten förhandlades vid sju tillfällen tiden 21 januari 2002 till 1 oktober 2003132

och antogs av generalförsamlingen den 31 oktober 2003. UNCAC undertecknades av bland 

annat Sverige i december 2003 och trädde i kraft den 14 december 2005. Sverige ratificerade 

och biträdde konventionen i september 2007 och idag har totalt 160 länder biträtt 

konventionen.133

UNCAC har, enligt artikel 1, tre huvudsyften; 

  
131 United Nations General Assembly Resolution A/RES/55/61.
132 Report of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption, A/58/422.
133 www.unodc.org, United Nations Convention against Corruption 
Signature and Ratification Status as of 1 April 2015.html
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1) att främja och förstärka åtgärder för att bekämpa och förebygga korruption, 

2) att i samma syfte främja och underlätta och stödja internationellt samarbete 

och tekniskt bistånd och 

3) att främja integritet och en korrekt förvaltning av offentliga angelägenheter 

och allmän egendom. 

Konventionen skall, enligt artikel 3, tillämpas på förebyggande, utredning, och lagföring av 

korruption samt på frysning, beslag, förverkande och återställande av vinning av brott som 

straffbeläggs enligt konventionen.134

I enlighet med konventionens artikel 63, har en Conference of State Parties tillsatts för att 

effektivisera samarbetet mellan konventionsländerna och för att uppmuntra och överse 

implementeringen av konventionen. Vid sitt tredje möte, i november 2009, antog konferensen 

direktiv för en Implementation Review Group135, en granskningsfunktion med uppgift att 

hjälpa konventionsländerna till en effektiv implementering av konventionen.136

Översynsprocessen utförs som en peer review, det vill säga att staterna utvärderar varandras 

tillämpning av konventionen. 

Enligt direktiven består varje granskningsfas av två cykler på vardera fem år. Granskning 

skall ske hos en fjärdedel av konventionsländerna under vart och ett av de första fyra åren av 

varje cykel.137  Under första cykeln granskas kapitlen III (kriminalisering och 

brottsbekämpning) och IV (internationellt samarbete) och under andra cykeln granskas 

kapitlen II (förebyggande åtgärder) och V (återställande av tillgångar).138

Granskningsverksamheten inleddes 2010 och Sverige var föremål för granskning under 2012-

2013.139

  
134 Se även Ds 2005:38, s. 18.
135 www.unodc.org. Report of the Conference of State Parties to the United Nations Convention against 
Corruption on its third session.
136 www.unodc.org. Terms of Reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption, Annex 1.
137 www.unodc.org. Terms of Reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption, Annex 1, Resolution 3/1, p. 3.
138 www.unodc.org. Terms of Reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption, Annex 1, Resolution 3/1, p. 4.
139 Regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/4263/a/81903.
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4.1 Kriminalisering enligt UNCAC

Konventionens kapitel III (artiklarna 15-42), innehåller regler om kriminalisering och åtgärder 

för brottsbekämpning. Här beskrivs bland annat ageranden som staterna, för att efterleva 

UNCAC, i vissa fall skall kriminalisera och i vissa fall skall överväga att kriminalisera. 

Konventionen uppmanar till straffbeläggande av följande gärningar.

Artikel 
15

Mutbrott och bestickning av 
offentliga tjänstemän

Skall

Artikel 
16

Mutbrott och bestickning av 
utländska offentliga tjänstemän och 
tjänstemän i offentliga 
internationella organisationer 

Skall för givande/erbjudande, 
Skall överväga för 
mottaggande/begäran

Artikel 
17

Offentlig tjänstemans förskingring 
och annat otillåtet förfogande över 
egendom 

Skall

Artikel 
18

Handel med inflytande Skall överväga

Artikel 
19

Missbruk av tjänsteställning Skall överväga

Artikel 
20

Olagligt berikande Skall överväga

Artikel 
21

Korruption i den privata sektorn Skall överväga

Artikel 
22

Förskingring av egendom i den 
privata sektorn 

Skall överväga

Artikel 
23

Tvätt av vinning av brott Skall

Artikel 
24

Häleri Skall

Artikel 
25

Hindrande av rättvisan Skall

Artikel 
26

Juridiska personers ansvarighet Skall

Artikel 
27

Medverkan och försök Skall

Bild 1: Kriminalisering enligt UNCAC.
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Delar av konventionen avser personkategorin public officials. Så här definieras begreppet i 

den engelska konventionstexten140:

“Public official” shall mean: 

(i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a 

State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, 

whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; 

(ii) any other person who performs a public function, including for a public agency 

or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic 

law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State 

Party; 

(iii) any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State 

Party. However, for the purpose of some specific measures contained in 

chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who 

performs a public function or provides a public service as defined in the 

domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of 

that State Party;

Definitionen av public official förefaller, enligt den engelska konventionstexten, omfatta varje 

person i offentlig tjänst eller i offentligt uppdrag, även förtroendevalda. Enligt ad-hoc 

kommitténs förberedande anteckningar rörande definitionen av public official, skall termen 

omfatta verksamhet på alla nivåer oavsett hierarki, inom såväl statlig som regional/lokal 

verksamhet. Det är upp till varje konventionsstat att bedöma vilka personer som tillhör vilken 

kategori och hur varje kategori tillämpas.141

Den svenska översättningen av definitionen lyder:

i) person som innehar en lagstiftande, verkställande, administrativ eller judiciell 

tjänst i en konventionsstat, oavsett om personen är anställd eller vald, vare sig 

  
140 UNCAC artikel 2 a.
141 www.unodc.org, Interpretive Notes for the Official Record (traveaux préparatoires) of the Negotiation of the 
United Nations Convention against Corruption, paragraf 2-4.
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permanent eller tillfälligt, vare sig avlönad eller oavlönad, utan avseende på 

personens ställning i hierarkin,

ii) annan person som utövar en offentlig funktion, inklusive för ett offentligt 

organ eller för ett statligt eller kommunalt bolag, eller tillhandahåller en 

samhällstjänst som en sådan definieras i konventionsstatens nationella 

lagstiftning och tillämpas i dess relevanta lagstiftning, 

iii) annan person som definieras som offentlig tjänsteman i en konventionsstats 

nationella lagstiftning. Beträffande vissa särskilda åtgärder i kapitel II i denna 

konvention kan emellertid termen offentlig tjänsteman avse en person som 

utövar en offentlig funktion eller tillhandahåller en offentlig tjänst som en sådan 

definieras i konventionsstatens nationella lagstiftning och tillämpas i dess 

relevanta lagstiftning.

Värt att notera är att termen public official har översatts till offentlig tjänsteman i den svenska 

texten. Man kan fråga sig om det spelar någon större roll. Ordvalet kan onekligen te sig något 

märkligt, då offentlig tjänsteman förvaltningsrättsligt definieras som befattningshavare som är 

anställda hos myndighet och som uppbär lön för sitt arbete.142  Folkvalda funktionärer är 

således inte tjänstemän i förvaltningsrättslig mening, och det förefaller som om personkretsen 

har blivit något snävare i och med den svenska översättningen.

4.2 UNCAC, artikel 19

Vid sidan av straffrättsliga regleringar avseende mutor, innehåller UNCAC artikel 19 en 

reglering även specifikt om offentligt maktmissbruk, Abuse of function:

”Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures 

as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed 

intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or 

failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the 

  
142 Bohlin, Warnlin-Nerep (2004) s. 41 f.
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discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue 

advantage for himself or herself or for another person or entity.”   

Den till svenska översatta texten lyder:

”Varje konventionsstat skall överväga att vidta nödvändiga 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att straffbelägga uppsåtligt 

missbruk av tjänsteställning, dvs. att en offentlig tjänsteman vid utövandet av 

sina funktioner i strid med lagstiftningen vidtar eller underlåter att vidta en 

åtgärd i syfte att uppnå en otillbörlig förmån för tjänstemannen själv eller för 

annan person eller enhet.”

Enligt ad-hoc kommitténs förberedande anteckningar avser artikeln diverse olika ageranden, 

såsom till exempel att en person som omfattas av artikeln olovligen röjer sekretessbelagda 

uppgifter.143  

4.3 Sveriges implementering av UNCAC, artikel 19

Den 22 november 2004 fick överåklagare Gunnel Lindberg uppdraget att utarbeta en 

promemoria rörande Sveriges tillträde till UNCAC. Promemorian överlämnades till 

justitieministern i juli 2005.144

Avseende definitionen av public official, översatt till offentlig tjänsteman, noterade Lindberg 

att definitionen i stort motsvarade definitioner som lagts fast i andra konventioner vilka 

tillträtts av Sverige. Exempel på sådana konventioner är OECD:s konvention om bekämpande 

av bestickning av utländska tjänstemän i internationella affärsförbindelser, FN:s konvention 

mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och Europarådets straffrättsliga konvention 

om korruption. Det noterades vidare att det i tidigare lagstiftningsärenden hade konstaterats,

att definitionerna i fråga inte behövde införlivas med svensk rätt, och att det i detta fall inte 

fanns skäl att göra någon annan bedömning.145

  
143 www.unodc.org, Interpretive Notes for the Official Record (traveaux préparatoires) of the Negotiation of the 
United Nations Convention against Corruption, paragraf 31.
144 Ds. 2005:38.
145 Ds. 2005:38, sid. 149.
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I propositionen angående Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga konvention om

korruption, noterades att syftet med definitionen av offentlig tjänsteman var att artikeln skulle 

ha en så vid tillämpning som möjligt, för att undvika luckor i kriminaliseringen av korruption 

i den offentliga sektorn. Man menade också att begreppet offentlig tjänsteman skulle tolkas i 

enlighet med den nationella lagen i den stat, där personen i fråga utövar sin funktion och som 

begreppet används i det landets strafflag. I propositionen gjordes bedömningen att artikeln 

inte krävde några svenska lagstiftningsåtgärder.146

Lindberg noterade i promemorian avseende UNCAC, att överträdelser som tjänstemän 

uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldiga till vid myndighetsutövning mot enskilda kan 

bestraffas som tjänstefel enligt BrB 20:1. Enligt LOA 22 § skall den som är skäligen 

misstänkt för att i sin anställning ha begått brott anmälas till åtal av arbetsgivaren om 

misstanken avser tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikten eller annat brott som kan antas 

leda till annan påföljd än böter.147 Promemorian påpekade särskilt, att straffbestämmelsen inte 

omfattar gärningar som faller utanför vad som är myndighetsutövning och att ledamöter av 

statliga och kommunala församlingar inte kan åläggas ansvar för åtgärder de vidtar i den 

egenskapen.

Lindberg gjorde bedömningen att tjänstefelet täcker det viktigaste området som artikel 19 rör,

och att det svenska systemet väl uppfyller kraven på att brott som begås i den offentliga 

förvaltningen, skall kunna anmälas och utredas. Promemorian noterade sammanfattningsvis 

att, eftersom det finns ett tillfredsställande straffrättsligt skydd mot att offentliga tjänstemän 

begår brott eller på annat sätt beter sig felaktigt, krävde artikel 19 inte några 

lagstiftningsåtgärder.148

Sverige har nyligen varit föremål för granskning vad gäller implementeringen av UNCAC. 

Avseende artikel 19, och straffbarhet för offentligt maktmissbruk för egen eller annans 

vinning, uppger Sverige i sin självutvärdering: 149  

  
146 Prop. 2003/04:70 s. 14
147 Ds. 2005:38, s. 70; se även JO 1998/99 s. 37.
148 Ds. 2005:38, s. 66 ff.
149 United Nations Convention Against Corruption, Self Assessment, Sweden, 2012-09-05, s 11.
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”Sweden fulfils the measures described in article 19 through the provision on misuse of office 

in the 20th chapter, section 1 in the Swedish penal code and through the passive bribery 

provision in chapter 10, section 5a.”

Detta bekräftas av den slutliga granskningsrapporten, där det fastställs att: “The reviewing 

experts conclude that Sweden has fully implemented Art. 19 UNCAC.”150 Inget resonemang 

fördes om vare sig immunitet för parlamentariker eller maktmissbruk vid offentlig 

upphandling, försäljning och rekrytering.

4.4 En översiktlig jämförelse mellan Sverige och Finland

Finland är, liksom Sverige, ett av de länder som år efter år ligger i toppskiktet på listor över 

världens mest icke-korrupta länder.151 Deras lagstiftning ser något annorlunda ut än den 

svenska och har två olika brott, som tillsammans kan sägas motsvara det svenska tjänstefelet, 

men som har en vidare tillämpning. 

Den finska strafflagens 40:e kapitel innehåller regler om tjänstebrott. Kapitlet har tio 

straffbestämmelser och omfattar olika typer av mutbrott, brott mot tjänstehemlighet och olika 

typer av missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. Den här framställningen 

kommer endast att behandla bestämmelserna om missbruk av tjänsteställning och brott mot 

tjänsteplikt (40 kap 7-10 §§ Finlands strafflag, 19.12.1889/39).

7 § Missbruk av tjänsteställning

Om en tjänsteman i syfte att bereda sig eller någon annan nytta eller orsaka 

olägenhet eller skada för någon annan

1. bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som skall 

iakttas i tjänsteutövning, när han eller hon deltar i beslutsfattande eller 

beredning av beslutsfattande eller utövar offentlig makt i sina andra 

tjänsteåligganden, eller

  
150 www.unodc.org, Country Review Report of Sweden, s. 33.
151 www.transparency.org, 2014 Corruption Perception Index. 
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2. missbrukar sin ställning i förhållande till någon som står i direkt 

lydnadsförhållande till honom eller henne eller under hans eller hennes 

omedelbara tillsyn,

skall tjänstemannen dömas till böter eller fängelse i högst två år för missbruk av 

tjänsteställning. Tjänstemannen kan även dömas till avsättning, om brottet visar 

att han eller hon är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

8 § Brottet är grovt om vid missbruk av tjänsteställning 

1. eftertraktas avsevärd nytta eller 

2. åsyftas särskilt kännbar olägenhet eller skada, eller

3. brottet begås särskilt planmässigt eller hänsynslöst,

För grovt brott skall missbruket av tjänsteställning även som en helhet bedömas 

som grovt. I sådant fall skall dömas till fängelse i minst fyra månader och högst 

fyra år samt till avsättning.

9 § Brott mot tjänsteplikt

Om en tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen, på något annat sätt […], 

bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska iakttas i 

tjänsteutövning, och gärningen inte, […] är ringa bedömd som en helhet, ska 

tjänstemannen för brott mot tjänsteplikt dömas till böter eller fängelse i högst ett 

år.

Tjänstemannen kan även dömas till avsättning om han eller hon, genom att fortgående eller i 

väsentlig mån handla i strid mot sin tjänsteplikt, gjort sig skyldig till brott och brottet visar att 

han eller hon är uppenbart olämplig för sitt uppdrag. Den finska strafflagen 40:10 reglerar en 

oaktsamhetsversion av brott mot tjänsteplikt, för vilket en tjänsteman kan ådömas varning 

eller böter.

Finland granskades avseende implementeringen av UNCAC under 2010-2011. 

Granskningsrapporten noterade att de diskussioner som förs i Finland huvudsakligen handlar 
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om i vilken mån offentliga funktionärer påverkas av vad man kallar ett ”old boys network”, 

där tjänster byts mot gentjänster, baserat på informella relationer.152 I Finland är 

tjänstemannabegreppet detsamma som används förvaltningsrättsligt, och en tjänsteman avser 

en av staten anställd person (Finlands tjänstemannalag 19.8.1994/750). Termen public official

utesluter därför, liksom i Sverige, parlamentariker. Detta noterades vid granskningen, och 

följdes av en rekommendation om att detta borde åtgärdas.153

Den finska brottsrubriceringen missbruk av tjänsteställning omfattar, till skillnad från det 

svenska tjänstefelet, situationer utanför myndighetsutövning. Detta innebär att även 

överträdelser av bl.a. upphandlingsreglerna kan lagföras enligt det finska lagrummet. Trots 

detta, och trots att parlamentariker inte heller i Sverige kan lagföras för tjänstefel, fann 

granskningen att Sverige till fullo implementerat artikel 19. 

Det kan inte uteslutas att Finland var mer transparent än Sverige, avseende vilka 

begränsningar som finns i nationell lagstiftning, i förhållande till implementeringen av 

UNCAC artikel 19.

  
152 UNODC, Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against 
Corruption. State under Review: Finland, s. 2 f. 
153 Ibid, s. 5, 19.
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5 Prevention, upptäckt och rapportering

En tes som det, från såväl politiskt håll som från samhällsmedlemmar, förmodligen råder en 

samstämmighet om, är att korrupt agerande och offentligt maktmissbruk är oönskat och att det 

bör bekämpas. Förebyggande, upptäckt och reaktion är också något som diskuteras i snart sagt 

all forskning på området. För att kunna motverka ett agerande måste man dock först 

undersöka vad som är incitamenten till agerandet.

Det statsvetenskapliga forskningsprojektet Tillit och korruption i lokalpolitiken menar att en 

viktig insikt är, att maktmissbruk och korruptionsliknande beteenden ofta uppstår för att det, 

givet situationen och aktörernas målsättningar, faktiskt är det rationella valet. Den som lyckas 

med den korruptionsliknande handlingen, gör helt enkelt en betydande privat vinning på sitt 

beteende.154 Man noterar också att sanktioner mot oetiskt beteende förutsätter att det är 

allmänt accepterat att beteendet i fråga är oetiskt.155

BRÅ:s undersökning av ärenden hos Riksenheten mot korruption visade att ett väsentligt 

problem, var frånvaron av insyn och kontroll av de anställdas ärendehandläggning.156 BRÅ

menade vidare att detta är en viktig källa till korruptionsbrottslighet. Om insynen och 

kontrollen ökade hos myndigheter och företag, skulle detta enligt BRÅ inte enbart ha en 

förebyggande effekt, utan också leda till att väsentligt fler korruptionsfall upptäcktes.157

TI:s granskning av svenska institutioners motståndskraft mot korruption (2012) fann att 

kunskap och medvetenhet om korruption är mycket viktig för att motverka korruption. Enligt 

rapporten krävs det information och utbildning, så att människor vet var gränserna går inom 

sina respektive verksamheter.158

Statskontoret menar att en orsak till korruption i en organisation är en svag intern värdegrund 

och kultur, med en tillåtande attityd till att begå såväl små som stora fel. En annan orsak kan 

vara att det i organisationen finns enskilda personer som, oberoende av andra, begår 

  
154 Andersson m.fl (2010) s. 274.
155 Ibid, s. 277.
156 BRÅ (2007) s. 115.
157 Ibid, s. 12.
158 Andersson (red), Transparency International (2012) s. 34.
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oegentligheter; till exempel på grund av personliga problem.159 Ett liknande, men mer 

detaljerat, resonemang förs av BRÅ, utifrån teorin att förebyggande åtgärder ska medföra, att 

kostnaden för att begå brott blir alltför hög. Det handlar då bl.a. om att skapa incitament för 

att handla rätt, att påverka den upplevda svårigheten att begå brott, liksom den upplevda 

risken för upptäckt och den upplevda vinningen av brott.160

Studierna är samstämmiga om, att det i första skedet handlar om att införa och kommunicera 

tydliga och verksamhetsanpassade regler och skapa en miljö där anställda och uppdragstagare,

i så hög grad som möjligt, självmant väljer att inte begå oegentligheter.161 Det är arbets-

respektive uppdragsgivarens skyldighet att se till att hans personal får kännedom om vad som 

gäller enligt BrB:s bestämmelser. En arbets- eller uppdragstagare ska kunna söka stöd i de 

interna riktlinjerna och det ligger också i huvudmannens intresse att de anställda känner till 

vilka regler som gäller. Thorsten Cars menar att sådan information lämpligen kan ingå som en 

del av internutbildningen i företaget eller myndigheten och eventuellt differentieras efter varje 

kategoris arbetsuppgifter.162

BRÅ menar i sin studie av korruption i Sverige, att det måste finnas formella rutiner i botten,

för att det ska vara möjligt att kontrollera regelefterlevnaden, d.v.s. kontroller måste ha regler 

och rutiner att utgå ifrån. BRÅ noterar också att många verksamheter har riktlinjer mot 

korruption som göms i pärmar, eller förvarade på en plats där få tar del av dem. För att bli 

effektiva, måste riktlinjer förankras och diskuteras i verksamheten. I stället för att ha allmänt 

hållna regler, som kan vara svåra att ta till sig utan juridisk skolning, är det enligt BRÅ mer 

effektivt att konkretisera och situationsanpassa informationen.163

I sin granskning av korruption inom svenska kommuner och landsting, noterade Statskontoret 

att lokala riktlinjer bör förenas med ett sanktionssystem och att kommunerna och landstingen i 

högre utsträckning bör precisera vad som händer vid överträdelse av regelverket. 

Statskontoret menade att klara regler och tydliggjorda sanktioner sannolikt har en 

avskräckande, och därigenom förebyggande, effekt. Statskontoret fann, att risken för upptäckt 

  
159 Statskontoret (2012) s. 232.
160 BRÅ (2007) s. 128.
161 Statskontoret (2012) s. 232. Berg m.fl. (2013) s. 143. BRÅ (2007) s. 130 f. Riksrevisionen (2013) s 59. Cars 
(2012) s. 182.
162 Cars (2012) s. 182.
163 BRÅ (2007) s. 132. Jfr Statskontoret (2012) s. 233.
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i sig är en avskräckande faktor och att den interna kontrollen inom kommuner och landsting 

behövde skärpas och utökas ytterligare.

Statskontoret menade vidare, att en effektiv intern kontroll är avgörande för att upptäcka 

oegentligheter, men att svenska kommuner och landsting saknar erfarenhet av att upptäcka 

korruption och att den interna kontrollen sällan omfattar riskerna för korruption. Eftersom det 

oftast inte sker någon riskanalys, saknas även system för att uppdaga oegentligheter. Bristerna 

när det gäller den interna kontrollen har i många kommuner även noterats av revisorerna.164

Riksrevisionen har undersökt svenska myndigheters skydd mot korruption och kommit fram 

till att revisionens roll i att upptäcka korruption är begränsad. Det ligger inte i revisorns roll 

att aktivt söka efter oegentligheter, utan man anmäler vad man möjligen av en händelse 

upptäcker vid en granskning.165

De kommuner och landsting som har upptäckt oegentligheter, har i flera fall endast hanterat 

detta internt, t.ex. genom att personen ifråga har avskedats eller har erbjudits ett 

avgångsvederlag för att säga upp sin anställning. Många av händelserna har dock inte 

polisanmälts.166 Enligt LOA 22 § är statliga myndigheter skyldiga att polisanmäla vissa brott 

som upptäckts i deras verksamhet, t.ex. tagande av muta, tjänstefel och brott mot 

tystnadsplikten. Denna skyldighet åvilar inte kommuner och landsting, eftersom de inte 

omfattas av LOA.167 Statskontoret ifrågasätter det lämpliga i att delar av den offentliga 

förvaltningen väljer andra vägar än att polisanmäla misstänkta brott. Man menar också att det 

förmodligen är mer avskräckande för andra anställda, och mer förtroendeingivande i 

allmänhetens ögon, om processen sker öppet.168

Den svenska regeringen menade inför tillträdet till UNCAC, att medlemsstaterna 

uppenbarligen har varit övertygade om, att kampen mot korruption förutsätter förebyggande 

åtgärder. Regeringen menade vidare att, rätt utformade, bör straffbestämmelser redan i sig 

själva ha en brottsförebyggande effekt. Heltäckande brottsbeskrivningar och lämpliga 

  
164 Statskontoret (2012) s. 186 ff, 234 f.
165 Riksrevisionen (2013) s. 27.
166 Statskontoret (2012) s. 20.
167 LOA är tillämplig på Riksdagen och dess myndigheter samt myndigheterna under regeringen. LOA 1 §.
168 Statskontoret (2012) s 189.
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påföljder, i kombination med en effektiv lagföring, är enligt regeringen, ägnat att motverka 

brott hos de personer som omfattas av reglerna.169

Syftet med samhällets reaktion mot att brottsliga gärningar är att den ska vara preventiv, d.v.s. 

den ska ha en förebyggande effekt, både för den person som har begått ett brott

(individualprevention) och för allmänheten (allmänprevention). Individualprevention syftar 

till att förändra beteendet hos den individuelle lagöverträdaren. Tanken bakom 

allmänpreventionen är att bestraffningen av brottsliga handlingar ska avhålla människor i 

allmänhet från att begå brott.170 Här kommer endast allmänpreventionen att behandlas 

närmare.

Litteraturen talar om direkt och indirekt allmänprevention. Den direkta allmänpreventionen,

eller allmän avskräckning, bygger på antagandet att det brottsliga beteendet är rationellt. Den 

potentielle gärningsmannen kommer enligt denna teori att begå brottet, bara om han förväntar 

sig att utdelningen av den brottsliga handlingen blir större är de negativa konsekvenserna. 

Med indirekt allmänprevention menas att kriminaliseringen i sig ska ha en moralbildande 

effekt och att en straffsanktionering av ett beteende kan leda till mera negativa attityder mot 

beteendet. Beteendet kan därför bli mera sällsynt. Strafflagstiftningen avses ha en pedagogisk 

uppgift och bidra till en förändrad inställning till det agerande man önskar förebygga. 

Moralbildningen kan ske, genom att redan existerande föreställningar förstärks, eller genom 

att man får människor att se vissa handlingar som förkastlig trots att de tidigare sett dessa som 

neutrala eller tillbörliga.171

Generellt kan man förvänta sig en avskräckningseffekt om människor är medvetna om att en 

viss handling är belagd med straff (normkunskap) och människor också uppfattar att det finns 

risk för att den brottsliga handlingen upptäcks (sanktionssannolikhet). För en avskräckande 

effekt krävs också att straffet för handlingen är tillräckligt strängt (sanktionsstränghet). 

Idealiskt ska hotet om straff vara sådant, att skälen mot att begå brottet är starkare än skälen 

för att begå brottet. 

  
169 Prop. 2011/12:79, s. 35 f.
170 Jareborg och Zila (2014) s. 74, Sarnecki (2008) s. 361.
171 Jareborg och Zila (2014) s. 75, Sarnecki (2008) s. 361 f.
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Studier har genomförts av effekterna av den upplevda upptäcktsrisken och strängheten hos 

påföljder för olika brott. Studierna visar, att det i första hand är upptäcktsrisken som har effekt 

på brottsligt beteende. Om människor upplever att det finns en hög upptäcktsrisk, har detta en 

avhållande effekt på den brottsliga aktiviteten.172  

  
172 Jareborg och Zila (2014) s. 74, Sarnecki (2008) s. 364 f.
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6 Analys

6.1 Intressekonflikter, maktmissbruk och korruption

När det gäller den straffrättsliga regleringen av mutbrott torde Sverige gott och väl uppfylla 

de internationella krav som ställs på oss. Däremot kan man fråga sig hur det ligger till med de 

handlanden som inte innefattar mutor, men som ändå faller under missbruk av personens 

offentliga uppdrag.

En beskrivning av en typisk korruptionssituation innefattar förmodligen en person i offentligt 

uppdrag som tar emot en muta, för att påverka eller fatta ett beslut i en viss riktning, i strid 

med sin uppdragsgivares intressen. Handlandet skulle typiskt sett lagföras som givande och 

tagande av muta.173 En närmare granskning av agerandet och de inblandade intressena, visar

att det egentligen handlar om såväl en intressekonflikt, och, i och med att personen agerar 

utifrån det privata intresset snarare än sin uppdragsgivares intresse, också ett maktmissbruk. 

Mutbrottet kan således sägas vara en ”köpt” intressekonflikt.

Att en person har en intressekonflikt, behöver inte nödvändigtvis innebära att han eller hon 

missbrukar sin makt och inte heller att det är fråga om korruption. Att en person har en 

intressekonflikt behöver i princip inte ha någon som helst inverkan på hans eller hennes 

tjänsteutövning, så länge personen i fråga inte agerar utifrån det egna intresset och därmed 

åsidosätter uppdragsgivarens eller det allmännas intressen.

Om man då vänder på resonemanget, bör det vara så, att det inte finns någon 

mutbrottssituation som inte innehåller en intressekonflikt. Även om muttagaren inte har agerat 

på den köpta intressekonflikten och ett direkt missbruk av dennes maktposition inte har blivit 

aktuellt, har muttagaren redan vid engagemanget i muttransaktionen försatt sig själv i en 

situation av motstridiga intressen. 

Man kan på goda grunder också argumentera för att det i varje situation som innefattar ett 

tagande av muta, också finns inslag av maktmissbruk. Detta gäller oavsett om muttagaren har 

agerat på sin intressekonflikt, genom att fatta otillbörliga beslut, eller inte. Lojalitetsbrottet 

  
173 Se avsnitt 3.4.4.1.
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mot huvudmannen borde vara så grovt i och med mottagandet av mutan, att redan detta är ett 

missbruk av muttagarens funktion.  

6.2 Maktmissbruk ur ett rättsligt perspektiv

När vi undersöker maktmissbruket ur en straffrättslig synvinkel, kan vi direkt se att offentligt 

maktmissbruk inte är specifikt reglerat i Sverige. Det närmaste vi kommer är regleringen om 

tjänstefel, i 20 kap 1 § brottsbalken. Tjänstefelet omfattar situationer där en person agerat 

pliktstridigt vid myndighetsutövning. Tjänstefelet omfattar inte ledamöter i statliga eller 

kommunala beslutande församlingar.174

Som beskrivits ovan, finns det en tydlig gräns mellan missbruk av offentlig tjänst i samband 

med myndighetsutövning, och missbruk av offentlig tjänst i en verksamhet som inte anses 

vara myndighetsutövning. Att missbruka sin offentliga tjänst, i strid med lag och i syfte att 

uppnå en otillbörlig förmån, utanför området myndighetsutövning, kan i vissa fall utgöra

brottet trolöshet mot huvudman enligt förutsättningarna ovan.175 Däremot kan reglerna om 

tjänstefel i dessa fall inte tillämpas på sådan pliktstridig tjänsteutövning. Till denna typ av 

verksamhet räknas, som nämnts tidigare, situationer där det allmänna intar part av avtal som 

köpare, säljare och som arbetsgivare.176 Ledamöter av statliga och kommunala politiska

församlingar kan heller inte åläggas ansvar för tjänstefel. Detta leder förmodligen till, att 

många fall där offentliga funktionärer, både tjänstemän och förtroendevalda, missbrukar sin 

tjänst, för att uppnå en förmån för sig själv eller annan, faller utanför befintliga straffrättsliga 

sanktioner. 

6.3 Särskilt om offentlig upphandling

Offentlig upphandling omfattar idag ca 860 miljarder kronor per år, inräknat upphandling i 

offentligägda bolag. Upphandling har pekats ut som ett av de stora riskområdena för 

korruption i en vidare bemärkelse, inkluderat vänskapskorruption och nepotism, som hamnar 

under benämningarna intressekonflikter och maktmissbruk.  

  
174 Se avsnitt 3.4.3.
175 Se avsnitt 3.4.5.
176 Se avsnitt 3.4.3.
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En medvetet felaktig upphandling, i syfte att gynna sig själv eller annan, kan dock inte 

lagföras som tjänstefel, eftersom offentlig upphandling inte är att anse som 

myndighetsutövning.  Motsvarande gäller för offentlig försäljning och offentlig rekrytering. 

De straffsanktioner som kan aktualiseras är tagande av muta och trolöshet mot huvudman, i 

de fall det kan visas att huvudmannen lidit ekonomisk skada av handlandet.

Det stämmer, att det svenska systemet väl uppfyller kraven på att brott som begås i den 

offentliga förvaltningen, skall kunna anmälas och utredas och att det finns ett tillfredsställande 

straffrättsligt skydd, mot att offentliga tjänstemän begår brott. Problemet är bara att de fall av 

maktmissbruk som förmodas ske inom offentlig upphandling, försäljning och rekrytering, ofta 

inte är brott enligt svensk lagstiftning. Det kan bero på att den analys, som gjordes av 

lagstiftningen innan Sveriges tillträde till konventionen, betonade att inga 

lagstiftningsåtgärder var nödvändiga, för att uppfylla konventionens uppmaning till 

kriminalisering av uppsåtligt missbruk av funktion eller tjänst, i syfte att uppnå otillbörliga 

fördelar för sig själv eller annan.  

Dessutom bidrar den svenska översättningen av UNCAC:s konventionstext, till en reducering 

av personkretsen för eventuellt straffbeläggande, till att endast omfatta kategorin tjänstemän. 

Ytterligare en begränsning har uppstått genom hänvisningen till tjänstefelet, som en tillräcklig

straffrättslig reaktion mot maktmissbruk.177 Sammantaget reduceras möjligheten att 

straffbelägga maktmissbruk, till i princip endast sådant missbruk som sker vid 

myndighetsutövning. Detta undantar, som tidigare nämnts, maktmissbruk och favorisering vid 

offentlig upphandling, offentlig försäljning och offentlig rekrytering. 

Man undrar onekligen om det var detta som var tanken. Och i så fall, varför?

6.4 Hur kan vi förebygga och förhindra maktmissbruk?

De flesta studier är samstämmiga om att det krävs en värdegrund, kontroll och sanktioner för 

att förebygga maktmissbruk och interna oegentligheter.178 Frågan är hur vi ska bära oss åt för 

  
177 Se avsnitt 4.3.
178 Se avsnitt 5.
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att komma i mål och faktiskt minska riskerna för oegentligheter och eget gynnande inom den 

offentliga verksamheten. Det finns troligtvis inte någon enskild manual för detta som passar 

alla organisationer, eftersom olika verksamheter löper olika typer av risker. Innan man tar ett 

stort grepp för att förebygga korruption och maktmissbruk, bör man lämpligen identifiera 

vilka risker som är de mest överhängande i den individuella verksamheten.

Förebyggande av korrupta ageranden har ofta diskuterats i forskningen. Sammantaget kan 

man utläsa att en förebyggande verksamhet bör vila på två ben, eller pelare, för att vara 

effektiv. Dels handlar det om att skapa en värdegrund i organisationen, där personalen själva i 

större utsträckning väljer att agera i enlighet med organisationens intressen. Dels handlar det

om att göra det svårt att begå oegentliga handlingar, t.ex. genom krav på tvåmansbeslut. De 

åtgärder som vidtas från organisationens sida för att uppnå denna effekt, bör förmodligen 

riktas mot båda dessa pelare.

Grunden i det förebyggande arbetet bör vara att ha tydliga riktlinjer för vad som är, respektive 

inte är, tillåtet. Riktlinjerna måste i grunden vara baserade på gällande lagstiftning, men kan,

och bör, vara mer konkreta och tydligare än lagstiftningen. Riktlinjer ändrar dock inga 

värderingar om de inte är kända för personalen. Organisationens värderingar och interna 

regelverk måste därför kommuniceras och hållas levande inom organisationen. Detta kan 

göras på olika sätt, t.ex. genom internutbildningar. Man kan även tänka sig en förstärkt effekt 

om personalen även får intyga att de har tagit del av informationen och förbinda sig att följa 

riktlinjerna.

Något som förmodligen bidrar till att förmå en individ att självmant avstå från att begå 

oegentligheter är risken för upptäckt och rädslan för sanktioner. När det gäller upptäcktsrisken 

är kontrollen central och då bör såväl processen, d.v.s. handlingarna, som även utförandet, 

granskas. I flera korruptionsskandaler har pappersarbetet sett oklanderligt ut, t.ex. fakturor för 

takarbeten, tilläggsarbeten och renovering. En fysisk kontroll av arbetet hade dock visat att 

arbetena inte var utförda, utan att pengarna hade använts till annat.179

När en organisation har bestämt sig för att vidta förebyggande åtgärder, innebär det också att 

man måste hantera situationen när oegentligheter faktiskt uppdagas. Det handlar då om hur, 

och av vem, misstankarna ska utredas och man ska hantera bevisade överträdelser av 
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organisationens regelverk. Upptäcktsrisken torde bli effektlös om inte upptäckt är kopplad till 

en sanktion.

Det måste i sammanhanget ses som anmärkningsvärt att kommuner och landsting inte 

omfattas av den anmälningsskyldighet, vilken regleras i LOA 22 §. Detta i synnerhet då 

huvuddelen av den offentliga välfärden hanteras finansiellt på kommunal/regional nivå och 

det forskningsarbete som bedrivits inom korruptionsområdet, funnit att riskerna för korruption 

är störst på lokal och regional nivå.180 Den korruption, de tjänstefel och andra brott som 

upptäcks inom den kommunala verksamheten, kan, under nuvarande regelverk, mörkläggas 

och hanteras internt, på det sätt som respektive kommunal organisation finner önskvärt.

Jag menar att ett förebyggande arbete kan följa följande steg:

Bild 2: Föreslagen process för att förebygga maktmissbruk.

Jag menar vidare att dessa åtgärder kan bidra till ett förändrat förhållningssätt och ett ändrat 

beteende när det gäller maktmissbruk. Bilden nedan avser att förtydliga detta resonemang.

     
179 Se t.ex. Göteborgs tingsrätt, dom 2014-04-28 i mål nr B 15921-11.
180 Se avsnitt 2.2
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Bild 3: Möjlig effekt av förebyggande arbete.
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7 Slutsatser

7.1 Hur förhåller det sig med missbruk av offentlig makt och funktion i 
Sverige?

Den typ av korruption som förmodas vara mest utbredd i Sverige är av typerna 

vänskapskorruption och nepotism. Dessa båda uttryck är omskrivningar för olika typer av 

intressekonflikter där offentliga funktionärer missbrukar sin tjänst, sitt uppdrag och sin makt 

för att gynna sig själv eller någon annan på bekostnad av det allmännas resurser.

Enligt internationella uppskattningar är korruption i det närmaste ett icke-problem i Sverige. 

Trots detta rapporterar media relativt ofta om maktmissbruk som uppdagats inom offentligt 

finansierade verksamheter. Sverige har inte något uppenbart problem med korruption 

såtillvida att mutor slentrianmässigt och systematiskt betalas till offentliganställda och 

politiker, vilket är fallet i många andra länder. Detta avspeglas i internationella uppskattningar 

av korruptionsnivån i olika länder. Däremot har vi ett korruptionsproblem, där kontakter

utnyttjas för att få fördelar, och där intressekonflikter inte sällan påverkar såväl offentlig 

upphandling som försäljning och rekrytering. Likväl som vid fall av mutbrott, resulterar detta 

förhållande i en icke objektiv handläggning, vilket medför en risk för snedvridning av

konkurrensen, försämrad kvalité och minskat förtroende.

7.2 Hanteras maktmissbruk på ett adekvat sätt av svensk lagstiftning 
och möter lagstiftningen åtaganden enligt UNCAC?

Flera typer av allvarligt offentligt maktmissbruk är kriminaliserat i Sverige. Det gäller 

oegentligheter vid myndighetsutövning, t.ex. polisiär verksamhet och vid tillståndsgivning, 

oegentligheter som innebär en ekonomisk skada för huvudmannen och brott mot 

tystnadsplikten. Såtillvida är UNCAC artikel 19 delvis implementerad, vilket Sverige också 

redovisade i samband med granskningen. 

Däremot har Sverige inte kriminaliserat maktmissbruk vid t.ex. offentlig upphandling, 

försäljning och rekrytering, där offentliga funktionärer, utan att ta emot en muta, gynnar sig 
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själva eller annan på bekostnad av kvalitet, en effektiv konkurrens och förtroendet för det 

allmänna. Sverige förefaller heller inte vid granskning ha redovisat att dessa områden faller 

utanför den svenska straffregleringen. I själva verket ligger ett flertal områden, inkluderat

verksamhetsområden med hög risk för korruption, utanför Sveriges implementering av 

UNCAC artikel 19.  

7.3 Vilka åtgärder krävs för att korruption och maktmissbruk effektivt 
ska kunna förebyggas?  

Ett preventivt arbete som fokuserar på att minska offentligt maktmissbruk, bör inriktas på att 

få individer att självmant avstå från rättsstridigt agerande. Jag menar att åtgärder som 

kombinerar en förstärkt etik och sunda värderingar, med svårighet att begå regelbrott och risk 

för upptäckt och sanktioner, kan uppnå detta.

Värderingar kan påverkas genom en tydligt uttalad policy om vad som är tillåtet och vad som 

förväntas av personalen. Policyn måste vara känd för personalen och hållas levande, t.ex. 

genom att uppmärksammas i samband med internutbildningar. Det kan också vara lämpligt att 

personalen uppmuntras att förbinda sig att följa organisationens policy, t.ex. genom att 

skriftligen intyga att man tagit del av informationen och avser att följa riktlinjerna.

Vid sidan av värdegrundsarbetet krävs även en upptäcktsrisk för de individer, som ändå väljer 

att sätta sina egna intressen framför arbets- eller uppdragsgivarens. Kontrollen bör omfatta 

både handläggningen och en fysisk kontroll av utfört arbete. För att upptäcktsrisken ska ha 

någon effekt, bör den kopplas till en reaktion, sanktion, vid upptäckt av oegentligheter. 

Jag menar att en bredare straffsanktionering avseende maktmissbruk, i synnerhet inom 

området offentlig upphandling, skulle göra det förebyggande arbetet mot sådant missbruk 

effektivare.  
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8 Resonemang de lege ferenda

En stor del av de svenska offentliga medlen hanteras lokalt och regionalt hos kommuner och 

landsting. Trots detta, är dessa organisationer inte skyldiga att polisanmäla brott som begås i 

verksamheten; trolöshetsbrott, interna bedrägerier och mutbrott, där personal gynnar sig själva 

på skattebetalarnas bekostnad. Jag menar att det är tid att närmare undersöka om det finns skäl 

att ändra på detta undantag av den lokala och regionala verksamheten, i synnerhet som 

kommuner och landsting, enligt de flesta studier, löper störst risk att utsättas för sådana 

interna oegentligheter, som ingår i en vidare korruptionsdefinition.

Offentlig upphandling är, som nämnts ovan, ett av de stora riskområdena för oegentligt 

beslutsfattande på grund av intressekonflikter, antingen intressekonflikterna beror på mutor 

eller inte. Det är också ett område som årligen omsätter oerhörda belopp av offentliga medel. 

Möjligheten till straffrättsliga sanktioner mot maktmissbruk vid offentliga upphandlingar 

förefaller därför som både rimlig och önskvärd. En straffrättslig reglering ger naturligtvis 

möjlighet till sanktioner vid överträdelser men har förmodligen även en förebyggande effekt, i 

synnerhet tillsammans med kontrollsystem som bidrar till en konkret upptäcktsrisk.

Jag har ovan berört regleringen om tjänstefel och den begränsning som rekvisitet 

myndighetsutövning innebär vid tillämpning av lagrummet.  Eftersom ingen del av offentliga 

upphandlingar anses vara myndighetsutövning, kan reglerna om tjänstefel inte tillämpas vid 

överträdelser av upphandlingsreglerna.

Straffansvaret för offentliganställda har utvecklats under årens lopp, från det betydligt mer 

vittgående ansvaret i form av ämbetsbrotten, till det nu gällande tjänstefelet.  Att överväga ett 

tjänstefelsansvar utanför området myndighetsutövning, skulle innebära en tillbakagång till ett 

mycket vidsträckt straffansvar för offentliganställdas fel och försummelser i tjänsten. Detta är 

något som man i tidigare reformer medvetet tagit ett steg bort ifrån.

Vid införandet av de nya reglerna om muta m.m. har man dock tagit hänsyn till vikten av en 

straffreglering av vissa ageranden vid offentlig upphandling. Brottet handel med inflytande

(BrB 10:5d) är tillämpligt vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling:
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För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som 

[…]

1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för 

att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 

upphandling, eller 

2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att 

han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning 

eller offentlig upphandling.

På motsvarande sätt menar jag att tjänstefelet skulle kunna omfatta såväl myndighetsutövning 

som offentlig upphandling:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning eller offentlig 

upphandling genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för 

uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. […]

Detta skulle ge oss en straffsanktion för det kanske största riskområdet för korruption i en 

vidare bemärkelse. Man kan också med fog ha en förhoppning om att en straffsanktion för 

maktmissbruk inom upphandlingar skulle ha en avskräckande, och därmed en viss 

förebyggande, effekt. 

Offentlig rekrytering och försäljning skulle då fortfarande ligga utanför det kriminaliserade 

området, men med denna omformulering av tjänstefelet menar jag att vi med bättre samvete 

skulle kunna hävda att tjänstefelet täcker det viktigaste området som UNCAC artikel 19 rör.

Vi skulle också ha mer fog för att påstå, att det i Sverige finns ett tillfredsställande 

straffrättsligt skydd, mot att offentliga tjänstemän begår brott eller på annat sätt beter sig 

felaktigt.  
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