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Summary 

Corruption is about unduly influencing the decision making processes in society for 

one´s own or somebody else´s gain. This paper deals with bribery from a private 

law perspective. Behind each completed bribe transaction between a transmitter and 

a receiver there is an agreement. This bribe itself may have influenced the 

emergence of another contract, the main contract, which had not been established 

unless the bribe had been exchanged. 

At present there is no private regulative law which prohibits or automatically make 

void or null a bribe agreement or agreements entered into under the influence of 

bribes. When Sweden in 2004 adopted the Council of Europe´s Civil law 

convention on corruption, the Swedish private law legislation was deemed to meet 

the requirements without any legislative amendment being implemented. 

If a party raises a claim for a bribe agreement, it shall be deemed to be invalid by 

the court, in accordance to the principle of pactum turpe. The parties who have 

entered into such an agreement should be able to get it annulled by the court. A 

main contract that has been entered into under the influence of bribes is not always 

invalid, but the parties are entitled to bring an action for invalidity trial. 

No outside third party can bring an action for invalidity, which means that a contract 

can remain valid in private law, despite the fact that either party has been convicted 

of criminal proceedings. However, if a person has been convicted of a criminal 

offense, a legal person can still benefit from the agreements that have arisen as a 

result of the bribe being exchanged. This is an insight that is very interesting, not 

least from an anti-corruption perspective. 
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Sammanfattning 

Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i 

samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett 

civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare 

och en tagare föreligger ett mutavtal. Denna muta kan i sig ha påverkat uppkomsten 

av ett annat avtal, huvudavtalet, som i sig inte är en muta men som inte hade kommit 

till stånd om inte mutan hade utväxlats.  

I dagsläget finns det ingen uttrycklig civilrättslig lag som förbjuder eller 

automatiskt ogiltigförklarar mutavtal eller avtal ingångna under påverkan av mutor. 

När Sverige 2004 anslöt sig till Europarådets civilrättsliga konvention om 

korruption ansågs den svenska civilrättsliga lagstiftningen uppfylla kraven utan att 

någon lagändring behövde genomföras.  

Väcker en part talan om fullgörelse av ett mutavtal ska det ex officio betraktas som 

ogiltigt av domstolen, enligt principen om pactum turpe. Parterna som ingått ett 

sådant avtal ska kunna få det ogiltigförklarat av domstol. Ett huvudavtal som har 

uppkommit under påverkan av mutor är inte alltid ogiltigt, men parterna har rätt att 

få talan om ogiltighet prövad av domstol.  

Ingen utomstående tredje part kan väcka talan om ogiltighet, vilket innebär att ett 

avtal kan förbli civilrättsligt giltigt trots av någon av parterna blivit straffrättsligt 

dömd. Har en fysisk person straffrättsligt blivit dömd för muta kan ändå en juridisk 

person tjäna på avtalen som kommit till stånd till följd av att mutan utväxlats. Detta 

är en insikt som är mycket intressant, inte minst ur ett korruptionsbekämpande 

perspektiv.   
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Förord 

I skrivandes stund har jag precis slutfört sammanställningen av denna uppsats. Att 

skriva detta arbete har varit ett otroligt roligt och givande sätt att avrunda mina 

studier i handelsrätt vid Lunds universitet på. Ämnet mutor och korruption valde 

jag då det är ett aktuellt problem som är mycket kostsamt för samhället. Utöver det 

juridiska området har korruptionen även en stor ekonomisk och politisk påverkan. 

Det tillsammans med att problemet kring korruption återfinns i de flesta av 

branscher, både lokalt och globalt, gör att man (tyvärr) måste vara uppmärksam för 

problemet i det kommande arbetslivet. Att då redan nu har fått en såväl straff- som 

civilrättslig inblick på området känns mycket värdefullt, för att framöver kunna 

verka anti-korruptivt på ett proaktivt sätt.  

Under resans gång har jag fått förmånen att få diskutera mina frågeställningar och 

problem med personer som är kunniga och insatta i det anti-korruptiva arbetet på 

det juridiska området. Bland dessa vill jag rikta ett särskilt tack till min handledare 

Boel Flodgren som har varit ett fantastiskt bollplank hela vägen genom uppsatsens 

framställning, ett samarbete som har varit mycket givande. Jag vill också sända ett 

stort tack till Petter Törnquist på Saab, Jasmin Draszka-Ali på Vinge samt Anne 

Gynnerstedt på Vattenfall som alla var hjälpsamma genom diskussioner, idéer och 

material för det genomförda skrivandet.  

Malmö, maj 2018 

Karin Sindahl 
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Förkortningar 

Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

Brå Brottsförebyggande rådet 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

IMM Institutet mot mutor 

JO Justitieombudsmannen 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop.  Proposition 

RH Rättsfall från hovrätten 

RiR Riksrevisionens rapporter 

SOU Statens offentliga utredningar 

SFS Svensk författningssamling 

SvJT Svensk juristtidning  

SÖ Sveriges internationella överenskommelser  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Korruption kan beskrivas som ett medel för att otillbörligen påverka besluts- och 

handlingsprocesser i samhället och förekommer inom såväl offentlig som privat 

sektor.1 Om korruptionen tillåts att breda ut sig sänker det bland annat förtroendet 

för myndigheter, hotar demokratin och snedvrider konkurrensen i samhället.2 Har 

ett handelsklimat som innefattar mutor väl befästs riskerar det att eskalera då de 

som önskar vara med i konkurrensen måste anpassa sig till det olagliga och 

otillbörliga handlingssättet.3 Användandet av mutor är ett mycket kostsamt medel 

som ger få vinning när den stora massan får betala priset i form av ökade kostnader 

vid myndighetsutövning och snedvriden konkurrens i näringslivet.4 

Globalt sett uppskattas korruption kosta världen drygt 5% av den totala 

bruttonationalprodukten. Bara i Sverige beräknas summan till 9 miljarder kronor 

per år. 5 Uppskattningsvis finns det även ett stort mörkertal av korruption som aldrig 

kommer till allmän kännedom.6 Ändå har Sverige historiskt sett placerat sig i topp 

på listor över världens minst korrupta länder. När Transparency international 

släppte sitt senaste index för 2017 hade dock Sverige dalat två placeringar sedan 

2016 och ligger nu på en sjätteplats, vilket gör oss till Skandinaviens mest korrupta 

                                                 
1 Cars, T, Mutbrott och korruptiv marknadsföring, 2012, s. 17. 

2 RiR, 2006:8 s. 12f. 

3 Cars, 2012, s. 17. 

4 SOU 2010:83 s. 262. 

5 Veckans affärer, Korruption kostar svensken 10 000 per år, tillgänglig: 

https://www.va.se/nyheter/2014/05/22/korruption-kostar-svensken-10-000-per-ar/, 2014, hämtad: 2018-04-11. 

6 Se Brå Rapport 2007:21 s. 118 om mörkertalet i Sverige. Se även RiR 2006:8 s. 20: ”Mörkertalet torde vara 

stort då det rör sig om aktiviteter där såväl bestickaren som den mutade anstränger sig för att dölja sin olagliga 

verksamhet.”  och ”Thorsten Cars har framhållit att bara någon promille av alla korruptionsbrott blir föremål 

för utredning och att mörkertalet är stort.”  

  

 

https://www.va.se/nyheter/2014/05/22/korruption-kostar-svensken-10-000-per-ar/
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land.7 Detta är en varningssignal som tydligt visar vikten av att ständigt diskutera 

och bekämpa korruption.8  

Sverige har även skakats av ett flertal stora mutskandaler de senaste åren där bland 

annat Göteborgs stad, Friends arena, Telia och Systembolaget har prytt löpsedlarnas 

förstasidor med negativa nyheter.9 Utöver det sker en mängd mindre brott som inte 

får lika stor publicitet. Det straffrättsliga resultatet i svensk domstol 2017 blev 27 

fällande domar, vilket är en kraftig ökning från 2016 där endast 15 fall ledde till 

fällande dom.10 

Korruption är ett problem som måste bekämpas både lokalt som globalt.11 Även om 

Sverige ligger förhållandevis bra till i listan över världens korruption, återfinns 

många av landets stora handelspartners, så som Kina, Ryssland, Brasilien och 

Turkiet,12 betydligt längre ner på listan.13 Den globalisering som sker utgör en 

riskfaktor för att korruptionen i Sverige kan komma att öka.14  

Straffrättsligt har korruption och mutor länge, på ett eller annat sätt, varit reglerat i 

svensk lagstiftning. Tagande av muta för domare och landshövdingar infördes redan 

1734 och i början av 1900-talet blev även givande av muta straffbelagt och 

personkretsen utvidgades.15 Den senaste lagändringen gjordes år 2012 som nu 

                                                 
7 Transparency international, Corruption Perceptions Index,  

tillgänglig: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, 2018, hämtad: 

2018-04-11. 
8 Institutet mot mutor, Ny placering för Sverige i korruptionsindex, tillgänglig: 

http://www.institutetmotmutor.se/news/ny-placering-sverige-korruptionsindex-viktigt-att-aldrig-sla-oss-till-

ro-kampen-mot-korruption/, 2018, hämtad: 2018-04-11. 

9 Se bl.a.Berggren & Lindhe, 2014, s. 14f., samt Cars, 2012, s. 63. 

10 Institutet mot mutor, IMM publicerar rättsfallssamling med 2017 års mutbrottsdomar, tillgänglig: 

http://www.institutetmotmutor.se/news/imm-publicerar-rattsfallssamling-med-2017-ars-mutbrottsdomar/, 

2018, hämtad: 2018-04-11. 
11 Se bl.a. Brå Rapport 2007:21 s. 5f. om vikten av att Sverige följer med i utvecklingen i bekämpandet av 

korruption. 

12 SCB, Import från våra 30 största handelspartner, tillgänglig: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/import-

fran-vara-30-storsta-handelspartner/, 2018, hämtad: 2018-04-11. 

13 Transparency international, Corruption Perceptions Index,  

tillgänglig: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, 2018, hämtad: 

2018-04-11. 

14 Brå Rapport 2007:21 s. 118. 

15 Cars, 2012, s .21f. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://www.institutetmotmutor.se/news/ny-placering-sverige-korruptionsindex-viktigt-att-aldrig-sla-oss-till-ro-kampen-mot-korruption/
http://www.institutetmotmutor.se/news/ny-placering-sverige-korruptionsindex-viktigt-att-aldrig-sla-oss-till-ro-kampen-mot-korruption/
http://www.institutetmotmutor.se/news/imm-publicerar-rattsfallssamling-med-2017-ars-mutbrottsdomar/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/import-fran-vara-30-storsta-handelspartner/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/import-fran-vara-30-storsta-handelspartner/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/import-fran-vara-30-storsta-handelspartner/
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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återfinns i 10 kap 5a-5e §§ BrB och omfattar både tagande och givande av muta, 

handel med inflytande samt vårdslös finansiering av mutbrott.16   

Civilrättsligt har dock aldrig korruption och mutor varit särskilt reglerat i svensk 

lagstiftning, och så är det än idag. På avtalsrättens område finns det ingen uttrycklig 

regel som förbjuder avtal om mutor eller att ingå avtal under påverkade av mutor.17 

År 2004 anslöt sig Sverige till Europarådets civilrättsliga konvention om mutor som 

innehåller bland annat artiklar om avtals ogiltighet till följd av korruption samt 

parters rätt att få civilrättsligt skadestånd. Sverige antog konventionen utan att några 

lagändringar behövdes göras18 vilket betyder att den civilrättsliga lagstiftningen i 

sin nuvarande lydelse ansågs ge ett tillräckligt skydd .  

1.2 Syfte och frågeställning 

Straffrättsligt har Sverige idag en omfattande mutbrottslagstiftning som återfinns i 

brottsbalken. Bakom varje transaktion av en muta föreligger ett avtal. 

Civilrättsligen finns dock ingen lag som varken förbjuder eller ogiltigförklarar 

mutavtal eller avtal som kommit till stånd under påverkan av mutor. Därför är det 

intressant att göra en analys av rättsläget på detta område. Syftet med denna uppsats 

är att klarlägga rättsläget för mutor ur ett civilrättsligt, särskilt avtalsrättsligt, 

perspektiv. Detta görs i denna uppsats genom en analys av hur mutavtal samt avtal 

som kommit till stånd under påverkan av mutor(huvudavtal) behandlas i svensk 

civilrätt.    

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

Under vilka omständigheter är ett mutavtal ogiltigt?  

Kan ett avtal ogiltigförklaras på den grunden att det kommit till stånd under 

påverkan av mutor? 

Vilka blir de civilrättsliga följderna när ett mutavtal eller avtal ingånget med 

påverkan av mutor ogiltigförklaras? 

                                                 
16 Se prop. 2011/12:79, s. 1 och s. 4f.  

17 Munukka, J, Civil Law Consequences of Corruption in Sweden, i Civil Law Consequences of Corruption(red. 

Meyer, O), 2009, s. 125ff. 

18 Prop. 2003/04:70, s. 41. 
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1.3 Avgränsningar 

Som nämnts i inledningen är korruption ett globalt problem som behöver bekämpas 

med en global samverkan. Även om det skulle vara intressant att undersöka 

internationell rätt blir det alltför omfattande och ryms inte inom ramen för denna 

uppsats. Därför kommer endast den nationella rätten behandlas i följande text. 

Uppsatsens omfång innefattar framförallt civilrätt med speciellt fokus på 

avtalsrätten. Konkurrensrätten, marknadsrätten och lagarna kring offentlig 

upphandling kommer däremot inte att behandlas. I 10 kap 5a-b §§ BrB ingår en 

reglering om givande och tagande av muta för funktionärer och deltagare i tävling. 

Detta ligger utanför ämnet för denna uppsats och kommer inte att beaktas vid 

omnämningen av dessa paragrafer i fortsatt framställning. Vidare omfattar detta 

arbete endast kommersiella avtal och kommer därför inte behandla frågor som rör 

konsumenträtt. I den civilrättsliga analysdelen behandlas avtal ingångna med hjälp 

av mellanmanstyperna fullmäktige, kommissionär samt handelsagent. Övriga 

mellanmanstyper har lämnats utanför ramen för denna uppsats.   

1.4 Metod och material 

I denna uppsats undersöks gällande rätt inom området för mutor och för att uppnå 

syftet med arbetet har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. Den rättsdogmatiska 

metoden innebär att man undersöker ett rättsligt problem utifrån de allmänna 

rättskällorna i en hierarkisk ordning, vilket innebär först lag följt av förarbeten, 

rättspraxis och doktrin i nu nämnd ordning.19  

För att ge läsaren en bakgrund och förståelse för fenomenet muta görs först en 

överskådlig genomgång av den straffrättsliga lagstiftningen på området. Den 

senaste lagändringen för mutbrott genomfördes 2012 och numera återfinns den i 10 

kap 5a-5e §§ BrB. På det civilrättsliga området finns inte någon uttrycklig lag som 

gör mutavtal eller avtal som kommit till stånd under påverkan av mutor ogiltiga. 

Dock anslöt sig Sverige 2004 till Europarådets civilrättsliga konvention om mutor, 

vilket gör den till gällande rätt.20  

                                                 
19 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära (red.Zamboni, M), 2013, s. 21f. 

20 Se SÖ 2004: 14, s. 1. 



 12 

För den straffrättsliga överblicken har förarbetena till mutbrottslagstiftningen varit 

av stor nytta för mitt arbete med denna uppsats. För den civilrättsliga delen är det 

istället propositionen till Europarådets civilrättsliga konvention om korruption som 

har varit central i arbetet. Då Sverige ansågs uppfylla konventionen utan att några 

lagändringar gjordes, har det varit av vikt för att förstå hur denna slutsats grundades. 

I propositionen diskuteras bland annat vilka ogiltighetsgrunder som kan vara 

aktuella för mutavtal och för avtal som kommit till stånd under påverkan av mutor. 

Där behandlas även vilka möjligheter lagen erbjuder då en part söker kompensation 

för en skada till följd av korruption. Denna diskussion har varit av betydelse för 

vägledning i den civilrättsliga undersökningen då materialet på det området annars 

är ringa.  

Vad gäller rättspraxis finns det inte några vägledande prejudikat på det civilrättsliga 

området angående mutor. Det som framkommit i övrig rättspraxis under 

undersökningens gång är endast en tingsrättsdom. Denna har det refererats till i 

uppsatsen, med vetskap om och hänsyn till att dess betydelse för beskrivningen av 

rättsläget ifråga är begränsad. På det straffrättsliga området finns det i skrivande 

stund inga kända domar från högsta domstolen efter den senaste lagändringen. 

Enligt propositionen till lagändringen är dock tidigare avgöranden fortfarande 

relevanta,21 vilket har gjort att även tidigare praxis har beaktats. Även domar från 

lägre instanser har använts i de fall de belyser den avtalsrättsliga problematiken 

bättre än vad vissa HD-domar gör. 

Den svenska doktrinen på området för mutbrott än ganska begränsad och det gäller 

även litteratur om mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. På straffrättens område har 

Thorsten Cars bok ”Mutbrott och korruptiv marknadsföring”22 varit en viktig källa 

för arbetet. Han behandlar även den civilrättsliga regleringen i en begränsad 

omfattning. En person som skrivit relativt ingående om mutor ur ett civilrättsligt 

perspektiv är Jori Munukka som behandlar både avtals ogiltighet till följd av mutor 

samt rättsverkningar och skadestånd.23   

                                                 
21 Prop. 2011/12:79, s. 42. 

22 Se Cars, 2012. 

23 Se Munukka, 2009, s. 117-144. 
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1.5 Disposition 

Efter inledningen i kapitel 1 innehåller uppsatsen i kapitel 2 en genomgång av 

mutbrotten ur ett straffrättsligt perspektiv. Då detta arbete fokuserar på mutor ur ett 

civilrättsligt perspektiv görs den straffrättsliga delen förhållandevis övergripande 

och tjänar framförallt syftet att ge läsaren en bakgrund till kommande avsnitt. Den 

största delen av kapitlet beskriver rekvisiten för brotten givande och tagande av 

muta, som är de mest centrala för den fortsatta analysen. En mindre del av kapitlet 

ägnas åt brotten handel med inflytande samt vårdslös finansiering av mutbrott då 

dessa i mångt och mycket bygger på samma rekvisit som tagande och givande av 

muta.  

I kapitel 3 behandlas avtalsrättsliga frågor som har betydelse för den fortsatta 

analysen av mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Den inleds med frågor om avtalets 

ingående, när ett avtal är bindande och vilka som kan ingå avtal. Den andra delen 

av kapitlet behandlar avtalsrättsliga ogiltighetsregler som är aktuella för 

ogiltigförklaring av mutavtal och avtal som ingåtts under påverkan av mutor, det 

som i uppsatsen kallas för huvudavtalet.  

Kapitel 4 är uppsatsens huvuddel och behandlar mutor ur en civilrättslig synvinkel. 

Kapitlet inleds med en analys av det civilrättsliga rättsläget avseende mutavtalet, 

följt av en analys av rättsläget avseende huvudavtalet. Därefter behandlas vilken 

bevisning som bedöms vara aktuell för en ogiltigförklaring samt vilka 

rättsverkningar en ogiltigförklaring får. Kapitlet avslutas med parternas möjlighet 

till skadestånd på grund av skador uppkomna på grund av mutor. 

Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en sammanfattning av de slutsatser som 

framkommit genom arbetet.    

1.6 Begreppsdefinitioner 

Korruption finns inte idag som ett definierat begrepp i svensk lagstiftning, men det 

handlar om att otillbörligen påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller 

annans vinning.24 Transparency International, som är en organisation som arbetar 

                                                 
24 Cars, 2012, s. 17. 
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globalt med att bevaka och bekämpa korruption, definierar fenomenet på följande 

sätt:  

"Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen 

eller annans vinning".25  

Korruption innebär alltså ett otillbörligt handlande som snedvrider konkurrens och 

hotar det demokratiska systemet.26  

I Europarådets civilrättsliga konvention om korruption definieras korruption på 

följande sätt:  

”I denna konvention avses med ’korruption’ begäran, erbjudande, lämnande eller 

godtagande av en muta, annan otillbörlig förmån eller en förespegling om en sådan 

förmån som får till följd att den som tar emot mutan, den otillbörliga förmånen eller 

förespeglingen inte utför en uppgift på rätt sätt eller uppträder som det 

förutsätts.”27 

Denna definition stämmer väl överens med mutbrotten så som de beskrivs i 10 kap 

5a-5e§§ BrB.  

Grundläggande för korruptionshandlingar är att det krävs två aktörer, en givare och 

en mottagare.28 Det krävs inte att en transaktion faktiskt har ägt rum, utan det räcker 

med att givaren har erbjudit motparten en muta för att situationen ska kunna 

benämnas korruption.29 Korruption kan även föreligga utan att någon har eller 

kommer att dömas straffrättsligt enligt 10 kap 5a-e §§ BrB.30  

I följande text kommer korruption användas som ett samlingsbegrepp för 

handlingarna givande och tagande av muta, handel med inflytande samt vårdslös 

finansiering av mutbrott, så som de framgår av brottsbalkens 10 kap 5a-5e §§. Inom 

                                                 
25 Transparency international. Vad är korruption?.https://www.transparency.se/korruption, [Hämtad: 2018-03-

15] 

26 RiR, 2006:8 s. 9. 

27 Prop. 2003/04:70 s. 42. 

28 Cars, 2012 s. 19. 

29 Cars, 2012, s. 20. 
30 Se bl.a. Brå Rapport 2007:21 s. 82f. om mörkertalet angående mutbrott som inte upptäcks eller anmäls, men 

ändå utgör en del av Sveriges korruption.  
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den definitionen ryms även de fall där en muta har förekommit men ingen av 

parterna rättsligen har blivit dömd för mutbrott.  

Inte heller begreppet muta är definierat i svensk lagstiftning. Begreppet muta 

kommer i följande framställning att användas synonymt med begreppet ”otillbörlig 

förmån” så som det används i brottsbalken. Muta är inte det samma som mutbrott, 

då det senare hänförs till ett samlingsbegrepp för de brott som beskrivs i 10 kap 5a-

5e §§ BrB. Det vill säga att en muta kan förekomma utan att någon dömts för 

mutbrott. 

Genom uppsatsen kommer även begreppet ”mutavtal” att användas.  Som mutavtal 

avses ett bindande avtal som uppkommit mellan en givare och en tagare om att 

utbyta en otillbörlig förmån. Ett annat begrepp som används genomgående i texten 

är ”huvudavtal”. Med det förstås ett avtal som inte är en muta i sig, men som har 

uppkommit till följd av att en muta har utväxlats.   
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2. Den straffrättsliga 

mutbrottslagstiftningen 

2.1 Inledning 

Mutbrott är i Sverige straffbelagt enligt brottsbalken och efter den senaste 

lagändringen år 2012 återfinns mutbrotten i 10 kap 5a-5e §§ BrB. 

Mutbrottsregleringen inleds med brottet tagande av muta i 10 kap 5a § och efterföljs 

av givande av muta i 5b § som i stort är en spegelbild av den förra paragrafen.31 

Därför kommer de i detta kapitel behandlas under samma rubrik. 5c § reglerar den 

grova varianten av givande och tagande av muta och kommer inte specifikt att 

behandlas den fortsatta redogörelsen. Därefter kommer två lagregler som infördes 

som nyheter vid lagändringen 2012. Den första återfinns i 5d § och benämns handel 

med inflytande, följt av vårdslös finansiering i 5e §. Beskrivningen av den 

straffrättsliga regleringen görs förhållandevis överskådlig med hänsyn till att arbetet 

fokuserar på den civilrättsliga aspekten av korruption, men viss straffrättslig 

bakgrund är behövlig.    

2.2 Givande och tagande av muta 

2.2.1 Personkretsen 

Mutbrott är i Sverige en straffrättslig handling, vilket innebär att endast fysiska 

personer kan fällas för brotten.32 Juridiska personer kan i enstaka fall endast drabbas 

av en företagsbot till följd av de fysiska personernas brott33 vilket behandlas längre 

fram i texten.   

Den personkrets som kan ställas ansvarig för givande och tagande av muta är bred. 

Både arbetstagare samt uppdragstagare i så väl privat som offentlig sektor kan göra 

sig skyldiga till mutbrott. Det saknar betydelse om personen är anställd hos en 

fysisk eller juridisk person och regleringen omfattar såväl materiella som 

                                                 
31 Cars, 2012, s. 27. 

32 Berggren & Lindhe, Risk för mutor: gränsdragning i gråzonen, 2014, s. 55. 

33 Cars, 2012, s. 149f. 
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immateriella uppdrag.34 Personen i fråga behöver inte heller inneha anställningen 

eller uppdraget vid tidpunkten för mutbrottet, utan regleringen innefattar även 

handlingar som personen i fråga begått innan eller efter att denna antagit 

anställningen eller uppdraget.35  

För att kunna fällas för brottet behöver personen i fråga inte ha den direkta 

beslutsbefogenheten inom verksamheten, utan inflytandet kan även vara indirekt.36 

Således omfattas även de som tar eller ger en muta för att påverka någon som 

innehar en beslutsfattarställning. Det innebär att även de som agerar mellanman kan 

ställas ansvariga. Om mellanmannen och dess huvudman agerat i maskopi med 

varandra kan båda fällas.37 Utanför personkretsen faller dock egenföretagare inom 

enskild näringsverksamhet samt enmansaktiebolag, så länge de inte innehar ett 

uppdrag, då de inte klassas som arbetstagare i civilrättslig mening.38  

2.2.2 Handlingen 

För att ett mutbrott ska anses ha fullgjorts krävs att en viss handling har ägt rum. 

För tagande av muta följer av 10 kap 5a § BrB att  

”Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om 

eller begär en otillbörlig förmån…” 

 respektive givande av muta i 5 b § som lyder: 

 ”Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån…”.  

Det innebär att ingen fullbordad transaktion behöver ha ägt rum för att straffbarhet 

ska föreligga.39 Det krävs inte heller att båda sidor, det vill säga att både givare och 

mottagare har varit aktiva, utan resultatet kan bli att endast en av dem döms.40 En 

givare kan till exempel erbjuda en mottagare en otillbörlig förmån och mottagaren 

har avvisat givarens erbjudande. I ett sådant fall, om övriga rekvisit samtidigt är 

uppfyllda, kan givaren ändå fällas för brott medan motparten går fri. I ett rättsfall 

                                                 
34 Prop. 2011/12:79, s. 28. 

35 Cars, 2012, s. 34f. 

36 SOU 2010:38, s. 231. 

37 Cars, 2012, s. 36. 

38 Berggren & Lindhe 2014, s. 56. 

39 Cars, 2012, s. 66. 

40 Cars, 2012, s. 50 samt s. 52 om att mutor är straffbara redan på försöksstadiet.  
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från Svea hovrätt ansågs en bilförare som gripits för trafikbrott ha mutat polisen då 

han erbjudit den 5000 kronor för att undgå rapporten. Polismannen avvisade 

erbjudandet, men bilföraren blev ändå dömd för bestickning, det som idag benämns 

givande av muta.41  

Det spelar inte någon roll vem av parterna som har tagit initiativet till mutan. Oftast 

sker det genom att givaren erbjuder en förmån, men i vissa fall kan det vara 

mottagarsidan som kräver att en förmån ska lämnas.42 Framställandet av 

erbjudandet kan vara såväl muntligt som skriftligt. Det kan också vara outtalat 

genom till exempel minspel eller genom att vara ett underförstått villkor i avtalet.43 

För att givaren ska kunna dömas för mutbrott krävs att mottagaren nåtts av löftet 

om att en otillbörlig förmån erbjuds. Når aldrig meddelandet adressaten föreligger 

ingen grund för brott. 44 För straffbarhet krävs vidare att erbjudandet eller kravet är 

allvarligt menat, vilket i många fall kan vara svårt att fastställa.45  

För att mottagaren ska kunna straffas krävs att denna haft vetskap om vad som 

mottas. Kommer mottagaren först efter överlämnandet av mutan till insikt om 

förmånens olämplighet kan mottagaren returnera mutan till givaren utan dröjsmål. 

Mottagaren kan på så sätt förmildra, eller rent av undvika, de straffrättsliga 

konsekvenserna för sin del.46   

För straffbarhet krävs att det finns ett samband mellan förmånen och mottagarens 

tjänsteutövning. Därför omfattas inte gåvor och handlingar som enbart bygger på 

en vänskaplig grund. Här finns en gråzon för de fall där både tjänstesamband och 

vänskapsförhållande föreligger, något som ofta skapar svårigheter för bevisningen 

av att den otillbörliga förmånen gavs inom ramen för tjänsteutövandet.47 Det krävs 

inte att mottagaren faktiskt har påverkats i sin tjänsteutövning av den lämnade 

mutan, utan det räcker med att mottagaren objektivt skulle kunnat bli påverkad eller 

                                                 
41 Se Svea HovR, Avd 3, DB 131/1986. 

42 Berggren & Lindhe 2014, s. 55. 

43 Cars, 2012, s. 34, samt SOU 2010:38 s. 156f. 

44 Cars, 2012, s. 52f. 

45 SOU 2010:38 s. 61. 
46 SOU 1974:37 s. 119, s. 142 samt s. 47f. se ex.51(NJA 1958 B6) om en byrådirektör som ansågs ha mottagit 

en otillbörlig förmån i form av en julgåva då han inte tydligt visat sin vägran och utan oskäligt uppehåll 

returnerat gåvan till dess givare.  

47 Brå Rapport 2007:21, s. 108 samt Cars, 2012, s. 74ff. 
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indirekt skulle kunnat påverka en beslutsfattare för att brottet ska anses vara 

begånget.48  

För tagande av muta kan även den dömas som tar emot en otillbörlig förmån även 

om den sedan utför arbetsuppgiften som ursprungligen tänkts, utan att låta sig 

påverkas av mutan.49 Något samband mellan den otillbörliga förmånen och faktisk 

handling och konsekvens måste således inte föreligga. Detta innebär att även de 

som tar emot en gåva endast med avsikten att inte såra motparten även kan bli 

straffade trots att någon påverkan i fallet inte kan bevisas.50 Någon faktisk skada på 

grund av korruptionshandlingen behöver inte heller ha uppstått.51   

2.2.3 Mutan 

För att ett mutbrott ska föreligga krävs det att det förekommit en muta. I 10 kap 5a 

och b §§ BrB benämns mutan som ”en otillbörlig förmån”, vilket i sig inte är ett 

helt självklart begrepp.52  

En otillbörlig förmån kan vara materiell, så som kontanter, presentartiklar, 

byggvaror eller immateriella så som uppgradering i tjänst eller andra utmärkelser. 

Även förtäckta förmåner som höga bonusar eller möjligheten att köpa eller sälja 

varor och tjänster till över- eller underpris faller inom begreppsramen.53  

För att en förmån som ges ska vara straffbar måste den vara otillbörlig. Vad som är 

otillbörligt preciseras inte i lagtexten då det skiljer sig från fall till fall beroende på 

omständigheterna.54 Formuleringen har medvetet gjorts vag för att begreppet ska 

hålla över tid och att domstolarna ska utveckla begreppet i praxis och näringslivet i 

sina vägledande koder.55 Då denna del av mutlagstiftningen är lik den tidigare har 

lagstiftaren ansett att även tidigare praxis innan lagändringen 2012 kan tas i 

                                                 
48 Prop 2011/12:79 s. 43. 

49 Cars, 2012, s. 72. 

50 Se bla. Södra Roslagens TR mål B 3101-04/2005 där en byrådirektör och hans sekreterare vid två olika 

tillfällen mottagit gåvor av ringa värde från två statslösa invandrare som de hade haft befattning med i tjänsten. 

Mottagarna hade först vägrat att motta gåvorna, men när givarna hade börjat gråta och vägrat gå gav de med 

sig. Mottagarna dömdes för mutbrott.  

51 Prop 2011/12:79 s. 48. 

52 Se Cars, 2012, s. 83f om att otillbörlig förmån inte är definierad i lagtexten, utan att man är hänvisad till 

rättspraxis för att få en klarare bild av begreppet. En gråzon finns mellan vad som kan anses som accepterat 

och vad som klassas som en otillbörlig förmån. 

53 Prop. 2011/12:79, s. 14. 

54 SOU 1974:37 s. 143 ff och prop. 1975/76:176 s. 36. 

55 Prop. 2011/12:79, s. 21. 
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beaktande.56 Generellt kan sägas att varje förmån som på ett objektivt sätt kan 

påverka mottagarens beteende i utförandet av sina uppgifter är otillbörlig.57 För att 

en otillbörlig förmån ska utgöra mutbrott måste en samlad bedömning göras av 

samtliga föreliggande omständigheter. Omständigheterna som beaktas är 

förmånens värde och karaktär, sambandet mellan förmånen och mottagarens arbete 

eller uppdrag, mottagarens ställning i förhållande till förmånsgivaren samt 

mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, om förmånen överlämnas öppet eller dolt, 

personkretsen förmånen överlämnas till, samt sedvana i berörd bransch och 

område.58 Det faktum att mottagarens huvudman i fråga har godkänt mutan gör inte 

förmånen laglig, men det kan vara en förmildrande omständighet för straffpåföljden  

för mottagaren ifråga.59 Även om bestämmelserna i 10 kap 5a-b §§ BrB reglerar 

både privat och offentlig sektor anses risken för att en förmån ska ses som otillbörlig 

vara större inom offentlig sektor.60 

2.3 Handel med inflytande 

Handel med inflytande som infördes vid lagändringen 2012 återfinns i 10 kap 5d § 

BrB och berör endast offentlig upphandling samt myndighetsutövning. Lagregeln 

avser den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån och är 

i sådan position att denna, objektivt sett, kan påverka tredje mans beslut.61 Det 

måste även finnas ett korrupt uppsåt att påverka beslutsfattaren. Att påverkan 

faktiskt har skett och kan påvisas är dock inte nödvändigt för att straffbarheten ska 

föreligga.62 Personkretsen innefattar allt från anställda, uppdragstagare, 

familjemedlemmar som barn och make eller andra som står beslutsfattaren nära och 

kan påverka dennes beslut. Regeln är till för att skydda den offentliga sektorns 

funktioner och dess förmåga att fungera korrekt, fri från korruptiv påverkan.63 

                                                 
56 Prop. 2011/12:79 s. 44. 
57 SOU 2010:38 s. 163, För en fällande dom räcker inte med att attityden typiskt sett kan ändras, utan även 

mottagarens beteende.  

58 SOU 2010:38 s. 163. 

59 Cars, 2012, s .88. 
60 Cars, 2012 s. 95 ff och Berggren & Lindhe 2014, s. 53, jmf med undersökningen som genomförts av Brå 

Rapport 2007:21, s. 10. 

61 Prop. 2011/12:79 s. 31ff. 

62 Cars, 2012 s. 38. 

63 Prop. 2011/12:79 s. 32. 
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Utöver detta sker bedömningen av vad som betecknas som en otillbörlig förmån på 

samma sätt som vid givande och tagande av muta.64  

2.4 Vårdslös finansiering av mutbrott 

Som tidigare nämnts är 10 kap 5e § BrB sedan lagändringen år 2012 en nyhet i 

svensk lagstiftning. Brottet kallas vårdslös finansiering av mutbrott och 

straffbelägger näringsidkare som genom grov oaktsamhet tillhandahåller pengar åt 

en företrädare som i sin tur ger en muta till en tredje part.65 Begreppet näringsidkare 

innefattar alla, både fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt och 

självständigt driver en ekonomisk verksamhet.66 Företrädarskapet som paragrafen 

syftar på kan grundas på avtal, anställning eller konsultverksamhet. Företrädaren 

kan också vara ett dotterbolag som representerar näringsidkaren.67  

För att brottet vårdslös finansiering av mutbrott ska föreligga krävs att företrädaren 

agerat på ett sådant sätt som beskrivs i 10 kap 5b, c eller d §§ BrB. Det vill säga, 

givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande. Detta kan ha 

skett i Sverige eller utomlands. Dock krävs det inte att företrädaren har eller faktiskt 

kan fällas för brottet för att näringsidkaren ska kunna ställas till ansvar enligt 10 

kap 5e §. Det krävs ej heller uppsåt från näringsidkarens sida, utan grov oaktsamhet 

är tillräckligt för att straffbarhet ska inträda.68 Därför måste näringsidkaren utföra 

en ordentlig kontroll över sina företrädare både före och under det att uppdraget 

utförs för att undvika risk för straffansvar.69 Bedömningen av vad som utgör en 

muta och själva handlingen görs på samma sätt som för brotten givande och tagande 

av muta.70 

För att minimera risken att som näringsidkare ställas till ansvar för vårdslös 

finansiering av mutbrott har det i samband med lagstiftningsarbetet, från 

näringslivets sida genom så kallad självreglering, arbetats fram en kod med 

riktlinjer för att förebygga korruption. Såvitt känt finns ännu inga vägledande 

                                                 
64 Prop. 2011/12:79 s. 34 samt s. 49. 

65 Prop. 2011/12:79, s. 48f. 

66 Cars, 2012 s. 48f. 

67 Prop. 2011/12:79, s. 48ff. 

68 Prop. 2011/12:79 s. 49. 

69 SOU 2010:38, s. 165. 

70 Prop. 2011/12:79 s. 49. 
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domar rörande denna nya lagregel, men näringsidkare som följer näringslivskoden 

minimerar i vart fall risken för att begå brottet vårdslös finansiering av mutbrott.71  

2.5 Sanktioner och konsekvenser 

De straffrättsliga konsekvenserna av mutbrott är fängelse eller böter och gäller 

enbart fysiska personer.72 Därav är det även en fysisk person som kommer stå 

ansvarig för brottet vårdslös finansiering av mutbrott, om näringsidkaren är en 

juridisk person. För givande och tagande av muta samt vårdslös finansiering av 

mutbrott är fängelsestraffet begränsat till högst två år. För grova brott är straffet 

fängelse från sex månader till sex år. Domstolen kan också utöver detta förklara den 

otillbörliga förmånen förverkad, när den består av kontanter eller andra materiella 

ting. Att en muta förverkas innebär att mottagaren tvingas att överlämna den till 

staten. Är det immateriella förmåner kan den dömda istället bli förpliktigad att till 

staten betala förmånens uppskattade värde.73 Övriga avtal som har slutits mellan 

parterna och som inte i sig utgör en muta, utan kommit till stånd under påverkan av 

att en muta har överlämnats, är dock inget som regleras straffrättsligt.   

Förutom böter och fängelse finns det även en sanktion som heter företagsbot och 

som återfinns i 36 kap 7-10 §§ BrB.  Företagsboten kan åläggas alla näringsidkare, 

såväl fysiska som juridiska, om brottet har begåtts i utövningen av 

näringsverksamheten och har givit fängelse för de fysiska personerna.74 Att någon 

näringsidkare har ålagts detta straff på grund av mutor är i dagsläget inte känt.75 

 

  

 

                                                 
71 SOU 2010:38, s. 165. 

72 Berggren & Lindhe, 2014, s. 55. 

73 Berggren & Lindhe 2014, s. 57. 

74 Prop. 2005/06:59, s. 22f. 

75 Cars, 2012, s. 149. 
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3. Avtalsrättsliga aspekter på 

fenomenet muta 

3.1 Inledning 

Förra kapitlet behandlade mutor endast ur ett straffrättsligt perspektiv. Innan en 

analys görs av rättsläget avseende mutor i Sveriges civilrättsliga lagstiftning, 

kommer en genomgång av avtalsrättsliga frågor som har betydelse för den 

kommande framställningen.  

3.2 Avtalets ingående 

I svensk avtalsrätt gäller anbud-accept-modellen för ingående av avtal, vilket 

innebär att ett avtal kommer till stånd först när två samstämmiga viljeförklaringar 

har utväxlats mellan parterna.76 För att dömas för ett mutbrott krävs enligt 

brottsbalken inte att en fullbordad transaktion har genomförts. Det krävs inte ens 

att ett avtal faktiskt har kommit till stånd.77 Givaren kan alltså straffas även om 

mottagaren avslår givarens anbud vilket innebär att ett mutbrott kan begås utan att 

ett mutavtal har kommit till stånd.78 Civilrätten aktualiseras inte så länge inte något 

bindande avtal har uppkommit mellan givare och mottagare. Har ett avtal däremot 

uppkommit blir frågan hur det ska hanteras. Grundläggande på straffrättens område 

är att det är en åklagare som väcker talan, medan det för en civilrättslig talan gäller 

att någon av parterna måste yrka på ogiltighet för att talan ska prövas.79 Hur 

ogiltighet av mutavtal och avtal ingångna under påverkan av mutor kan påkallas 

och av vem behandlas mer ingående i nästa kapitel. 

Alla fysiska personer som både är ett rättssubjekt och har rättshandlingsförmåga 

kan ingå avtal. Juridiska personer måste representeras av en fysisk person för att 

kunna bindas vid ett avtal. Enligt associationsrätten följer att fysiska personer 

                                                 
76 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, 2013, s. 26. 

77 Cars, 2012, s. 52. 

78 Cars, 2012, s. 66. 
79 Stefan Zetterström, Processrätt – allmänt, tillgänglig: https://www.ur.se/mb/pdf/Texter/Processratt-

allmant.pdf, 2004, hämtad: 2018-05-07. 

https://www.ur.se/mb/pdf/Texter/Processratt-allmant.pdf
https://www.ur.se/mb/pdf/Texter/Processratt-allmant.pdf


 24 

representerar den juridiska personen direkt på grund av lag genom regler om legalt 

ställföreträdarskap.80 En juridisk personen kan även låta sig företrädas genom bland 

annat fullmakt, kommission eller handelsagentur, det vill säga genom olika typer 

av mellanmän.81  

En svårighet som föreligger vid representation via en mellanman är huvudmannens 

möjlighet att övervaka avtalssituationen.82 Risken finns att mellanmannen använder 

sig av otillbörliga medel i form av mutor för att få till stånd ett avtal. I många fall 

drivs mellanmannen av möjligheten till provision vilket ökar risken för förekomsten 

av otillbörliga förmåner.83 Har representanten enbart erbjudit eller begärt en muta 

från sin motpart, utan att avtal har kommit till stånd, föreligger endast en 

straffrättslig risk för representanten.84 Avtalsrättsligt betydelsefullt blir det om 

företrädaren har ingått ett avtal med sin motpart, ett avtal som kommit till stånd på 

grund av att en muta har utväxlats. Även i detta fall kan representanten drabbas av 

straffrättsliga påföljder enligt brotten givande och tagande av muta.85 Frågan om 

vad som händer med det avtal som kommit till stånd på grund av att en muta har 

utväxlats behandlas mer i nästföljande kapitel.  

3.3 Avtalsrättens ogiltighetsregler 

Inom svensk avtalsrätt råder principerna om avtalsfrihet och om att avtal ska hållas 

(pacta sunt servanda).86 Den förstnämnda principen innebär att en part har rätt att 

frivilligt välja vem som avtal ska ingås med och vad som ska avtalas.87 Den andra 

principen innebär att ingångna avtal ska hållas och genomföras.88 Från dessa två 

principer gäller undantag då avtalet strider mot lag och goda seder. Att avtal i strid 

med lag och goda seder skulle vara ogiltiga är inget som idag är lagstadgat, utan 

                                                 
80 Se t.ex om ledningen av aktiebolag 8 kap Aktiebolagslagen (20005:551) och om ledningen av ekonomiska 

föreningar 6 kap Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).  

81 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016, s. 51. 
82 Se bl.a. Brå Rapport 2007:21 s. 57 om att huvudmannen inte alltid är medveten om att deras mellanmän eller 

arbetstagare är inblandade i korruption. 
83 Se bla SOU 2010:38 s. 39 om att användandet av uppdragstagare och samarbetspartners är att ses som 

varningsflaggor för förekomst av korruption och mutor. 

84 Se kapitel 2.2 om brottet ”Givande och tagande av muta”.  

85 Se kapitel 2.2 om brottet ”Givande och tagande av muta”. 

86 Se bl.a. Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, 2011, s. 27, samt Ramberg & Ramberg, 2016, s. 29. 

87 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 27. 

88 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 29. 
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följer av allmänna rättsgrundsatser.89 Utöver denna princip finns även andra 

ogiltighetsregler som kan tänkas bli aktuella då en part vill ogiltigförklara ett 

mutavtal.90 

Efter att Sverige år 2004 anslöt sig till Europarådets civilrättsliga konvention om 

mutor gäller den som svensk rätt. Den behandlar bland annat avtals ogiltighet till 

följd av mutor.91 I propositionen till införandet Europarådets civilrättsliga 

konvention om mutor diskuterades lagreglerna 33 § avtalslagen samt 36 § 

avtalslagen som tänkbara grunder för den part som önskar få ett mutavtal 

ogiltigförklarat i domstol. Även principen om pactum turpe ansågs vara aktuell för 

domstolen att ex officio ta hänsyn till om två parter yrkar på fullgörelse av ett 

mutavtal.92 Här följer en överskådlig framställning av dessa paragrafer samt 

principen om pactum turpe för att ge läsaren en avtalsrättslig bakgrund, innan den 

djupare analysen av mutor ur ett civilrättsligt perspektiv följer i nästa kapitel. 

3.3.1 33 § avtalslagen 

Den 33 § avtalslagen är den första av avtalslagens två generalklausuler och reglerar 

förfaranden som strider mot tro och heder. När denna paragraf infördes i lagen var 

det i syfte att täcka in ett större område än de övriga ogiltighetsgrunderna i 28-32 

§§ avtalslagen.93 Dock är den för att vara generalklausul förhållandevis snävt 

utformad och har sedan den infördes används med varsamhet av domstolarna.94   

33 § avtalslagen95 är begränsad till att endast omfatta omständigheter vid själv 

avtalets uppkomst. Vad som sedan skett efter bundenheten är inte relevant i 

bedömningen enligt 33 § avtalslagen.96 Utöver detta måste medkontrahenten antas 

ha ägt vetskap om dessa omständigheter då rättshandlingen företogs. Vad 

                                                 
89 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298ff. 

90 Se Prop. 2003/04:70, s. 46 om att 33 § samt 36 § avtalslagen kan vara tänkbara paragrafer att åberopa för en 

part som vill ogiltigförklara ett mutavtal. Se även kapitel 3.3 ”Avtalsrättens ogiltighetsregler” i denna uppsats.  

91 SÖ 2004:14, s. 5. 

92 Prop. 2003/04:70, s. 46. 

93 SOU 1974:83 s. 32. 

94 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen - en kommentar, 2010, s. 224f.  
95 33 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område: Rättshandling, som 

eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att 

det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken 

rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap. 

96 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 224f. 
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medkontrahenten senare insåg är inte relevant för bedömningen. 97  Det krävs vidare 

inte att motparten har framkallat rättshandlingen med ett otillbörligt förfarande, 

utan det är att motparten åberopar rättshandlingen trots vetskap om 

omständigheterna som är otillbörligt.98    

Vad som anses ohederligt är en bedömning som får göras av domstolen i det 

enskilda fallet, med utgångspunkt från principen om att avtal ska hållas.99 Även om 

omfattningen av 33 § avtalslagen redan från början var tänkt att preciseras närmare 

genom rättspraxis, gavs i motiven till ändringen av avtalslagen ett par exempel då 

den kunde vara tillämpbar.100 Båda exemplen innefattar situationer då en part 

utnyttjar en annan parts ålder, sjukdom, berusning, oförstånd eller obekantskap på 

ett område vid rättshandlingens utförande och trots vetskap om detta vill göra 

rättshandlingen gällande. En avvägning i domstolens bedömning görs mellan en 

parts frihet att få göra en bra affär, och ett ohederligt förfarande.101 

Möjligheten att kunna åberopa 33 § avtalslagen då en part vill ta sig ur ett avtal som 

utgörs av en muta var något som diskuterades i propositionen till införandet 

Europarådets civilrättsliga konvention om mutor.102 Som nämnts i beskrivningen 

av paragrafen är den för att vara generalklausul förhållandevis smal och träffar 

endast ganska specifika fall. Då det inte är själva avtalet som ska anses strida mot 

tro och heder, utan omständigheterna vid avtalsslutet som är sådana, kan det 

ifrågasättas vilken praktisk relevans denna paragraf har för parter som vill 

ogiltighetsförklara ett avtal om mutor, där det istället är själva avtalsinnehållet som 

får anses vara otillbörligt.103   

3.3.2 36 § Avtalslagen 

36 § avtalslagen brukar kallas för avtalslagens stora generalklausul.104 Denna 

klausul omfattar såväl enskilda avtalsvillkor som hela avtal vilka bedöms som 

oskäliga och ger en stor möjlighet för domstolen att ingripa i parters 

                                                 
97 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 280f.  

98 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 284. 

99 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 281. 

100 Prop. 1975/76:81 s. 13. 

101 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 228f.  
102 Prop. 2003/04:70, s. 46, se även Cars, 2012 s. 159 som också anser att 33 § avtalslagen kan vara tillämplig 

för part som vill ogiltighetsförklara ett avtal som utgörs av en muta.  

103 Se kapitel 2.2.3 ”Mutan” denna uppsats om att en förmån blir en muta om den är otillbörlig.  

104 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 237. 
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avtalsförhållande.105 Rättsföljden av att ett avtal eller avtalsvillkor anses oskäligt är 

antingen att det lämnas utan avseende, eller att det jämkas av domstolen till en icke 

oskälig nivå.106 Detta skiljer sig från den ovannämnda 33 § avtalslagen, där den 

enda rättsföljden är ogiltighet. En annan viktig skillnad är att 36 § avtalslagen inte 

bara innefattar omständigheter som inträffade vid rättshandlingens ingående, utan 

även omständigheter som inträffade innan eller efter.107 För 36 § avtalslagen är inte 

heller motpartens onda tro av avgörande betydelse, utan ett avtal kan anses oskäligt 

även om motparten befunnit sig i god tro vid rättshandlandet.108 På grund av 36 § 

avtalslagens omfattande användningsområde täcker den många gånger in de fall 

som omfattas av 33 §. Vilken som tillämpas beror då främst på parternas yrkanden 

och grunder.109  

Fördelen med denna breda och vagt formulerade generalklausul är att den omfattar 

många omständigheter och fall.110 Vid oskälighetsbedömningen enligt 36 § 

avtalslagen betraktas avtalet och avtalssituationen i dess helhet. Detta innefattar 

själva avtalsinnehållet, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt.111    

Oskälighetsbedömningen sker av domstolen utifrån de omständigheter som 

parterna har åberopat. Om parterna ingått ett avtal som strider mot lag och goda 

seder, eller har ett uppenbart syfte att försöka kringgå tvingande bestämmelser bör 

det anses oskäligt oavsett vilka övriga omständigheter som föreligger.112  

Rättsföljden av att ett avtal eller avtalsvillkor anses oskäligt är som tidigare nämnts 

antingen jämkning eller att det lämnas utan avseende, det vill säga att det blir 

ogiltigt.113  

                                                 
105 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 310, Se även Adlercreutz & Mulder, Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt, 

2013, s. 99f.  

106 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 310f. 

107 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 312. 

108 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 138. 

109 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 281f.  

110 Ramberg & Ramberg 2016, s. 135. 

111 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 310. 

112 Prop. 1975/76:81 s. 111. 

113 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 277f. 
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Även 36 § diskuterades i propositionen till införandet av Europarådets civilrättsliga 

konvention om mutor som en tänkbar paragraf för en part som vill ogiltigförklara 

ett avtal som denna ingått och utgörs av en muta.114 Då det även i förarbetena till 

denna paragraf nämns att den kan användas för att ogiltigförklara avtal som anses 

strida mot lag och goda seder,115 kan den troligtvis även omfatta mutavtal.  

3.3.3 Pactum turpe 

I dagsläget finns ingen uttrycklig lagregel som föreskriver att avtal i strid med lag 

och goda seder är ogiltiga.116 I propositionen till införandet av 36 § avtalslagen 

diskuteras behovet av en sådan lagregel, men ett sådant behov ansågs vid den 

tidpunkten inte föreligga.117 Detta innebär inte att avtal i strid med lag och goda 

seder är giltiga, utan att svaret får sökas utanför den direkta lagtexten. Svensk rätts 

förhållningssätt till dessa avtal har varit förhållandevis liberalt då de inte behandlas 

som icke-existerande. Följden är istället att de inte kan drivas igenom med 

rättsordningens hjälp, som annars legala och moraliskt riktiga avtal kan.118 Vill en 

part genomdriva ett avtal som strider mot lag och goda seder ska domstolen beakta 

principen om pactum turpe ex officio119 efter omständigheterna i det enskilda 

fallet.120 

Principen om avtalsfrihet i Sverige begränsas i viss mån genom direkt lagstiftning 

som inskränker personers rätt att ingå avtal.121 Utöver de lagstadgade området är 

det mer osäkert hur domstolen ska och väljer att agera.122  Frågan behandlades i 

NJA 1997 s.93 som avsåg ersättning för arbete utfört av en underentreprenör som 

vid tillfället för utförandet var ålagd näringsförbud. Underentreprenören fick inte 

den ersättning av beställaren han ansåg sig ha rätt till och yrkade på betalning. HD 

konstaterade att svaret på hur detta yrkande ska behandlas får sökas i allmänna 

rättsgrundsatser. HD ansåg även att avtal som strider mot lag inte automatiskt är 

                                                 
114 Prop. 2003/04:70, s. 46. 

115 Prop. 1975/76:81 s. 111. 

116 Munukka, 2009 s. 125. 

117 SOU 1974:83 s. 42. 

118 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298. 
119 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298, se även HDs uttalande i NJA 1997 s. 93 om att ogiltigheten ska beaktas 

ex officio om det motiveras av ett allmänt intresse.  

120 SOU 1974:83 s. 42. 

121 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 218. 

122 Munukka, 2009, s. 126f. 
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ogiltiga om det inte utrycks direkt i lagtexten, utan en bedömning får göras i varje 

enskilt fall. Omständigheter som ska beaktas är syftet med lagregeln som 

överträddes, behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera överträdelsen av 

lagregeln och de olika konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra. Finns 

godtroende medkontrahenter ska det tas med i bedömningen.  

Det är inte självklart att ett avtal som förklaras ogiltigt saknar rättsverkan, vilket 

också konstateras av HD i NJA 1997 s.93. I fall då ena parten redan hunnit prestera 

kan i vissa fall en uppgörelse i domstol låtas ske, trots avtalets otillbörliga syfte. 

Detta är dock något som får avgöras i det enskilda fallet.123   

Enligt Europarådets civilrättsliga konvention om mutor ska konventionsländerna i 

sin nationella rätt införa att avtal som tillåter korruption är ogiltiga.124 Någon 

uttrycklig lagregel om detta infördes aldrig i Sverige.125 I tidigare fall där parter har 

yrkat på fullgörelse av avtal som strider mot lag har principen om pactum turpe 

betraktats ex officio av domstolen126, vilket troligtvis också blir fallet för mutavtal.    

                                                 
123 Jmf Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298-301. Se även NJA 1989 s. 768 där arrangören av en pokerturnering 

blev återbetalningsskyldig till deltagarna. Se även SOU 1974:83 s. 42. 

124 SÖ 2004:14, s.5. 

125 Se prop. 2003/04:70 s. 41–47. 

126 Se bl.a. NJA 1997 s.93. 
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4. Mutor ur ett civilrättsligt 

perspektiv 

4.1 Giltighet av mutavtalet 

 

 

I föregående kapitel har mer specifika avtalsrättsliga aspekter på mutor behandlats. 

Här följer en bredare analys utifrån ett mer övergripande civilrättsligt perspektiv 

där även sådana frågor som mellanmän behandlas.  

Bilden ovan speglar ett exempel av ett mutavtal mellan parterna P1 och P2, det vill 

säga ett löfte om att P1 ska överlämna en otillbörlig förmån till P2, för att uppnå 

vinning för egen eller annans del. Under rubriken ”Mutavtal och pactum turpe” 

analyseras rättsläget om någon av parterna i domstol vill yrka på fullgörelse av ett 

avtal som består av en muta. Rubriken efter, ”Mutavtal och ogiltighet”, behandlar 

möjligheterna för någon av parterna som ingått ett mutavtal att få det 

ogiltigförklarat i domstol.   

4.1.1 Mutavtal och pactum turpe 

Det finns i dagsläget ingen uttrycklig lagregel som föreskriver att avtal i strid med 

lag och goda seder är ogiltiga, utan bedömningen av dessa avtal vilar istället på 

principen om pactum turpe.127 Principen innebär att avtal som strider mot lag och 

goda seder inte kan genomdrivas med rättsordningens hjälp.128 Ett mutavtal strider 

mot svensk strafflagstiftning. Dock är det varken nämnt i lag eller förarbeten till 

mutbrottslagstiftningen att mutavtal i sig skulle vara ogiltiga,129 utan frågan om 

ogiltigheten är att bedöma utifrån allmänna rättsgrundsatser.    

                                                 
127 Munukka, 2009 s. 125f., se även kapitel 3.3.3 ”Pactum turpe” i denna uppsats  

128 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 216f. 

129 Se 10 kap 5a-5e §§ Brb samt prop. 2011/12:79 och SOU 2010:38. 

P1 P2 
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Efter att Sverige anslöt sig till Europarådets civilrättsliga konvention om korruption 

gäller den som tidigare nämnts numera som svensk rätt. Konventionen behandlar 

avtals ogiltighet till följd av mutor i artikel 8.1 och 8.2. Artikel 8.1 lyder enligt 

följande: 

”Varje part skall i sin nationella rätt föreskriva att avtal eller avtalsvillkor som 

tillåter korruption är ogiltiga.” 

Ett avtal eller avtalsvillkor som tillåter korruption är således ogiltigt enligt 

konventionen. Definitionen av ordet ”korruption” i artikeln motsvarar enligt 

propositionen till konventionen den svenska strafflagstiftningens mutbrott.130  

Ett mutavtal kan enligt propositionen om införandet av Europarådets civilrättsliga 

konvention om mutor inte genomdrivas på rättslig väg utan ska betraktas som 

ogiltigt ex officio av domstolen.131 I propositionen hänvisas det inte till principen 

om pactum turpe,132 men dock till ett rättsfall som i doktrinen är omskrivet som 

sådant.133 Målet som är ett tingsrättsavgörande handlar om en mäklare som med 

domstolens hjälp ville fullborda ett provisionsavtal som förelåg mellan mäklaren 

och ett fastighetsbolag. Provisionen visade sig dock delvis utgöra mutor för att 

mäklaren skulle påverka spekulanter att höja buden på de fastigheter som var ute 

till försäljning.134 I detta fall ogillades mäklarens talan med följande motivering: 

”avtalet är sådant att det saknar rättsordningens gillande och stöd. Till följd härav 

vägrar TR sin medverkan till att käranden med stöd av detsamma erhåller en dom 

på fullgörelse i enlighet med den förpliktelse som svaranden i och för sig må ha 

åtagit sig.”135 Domen överklagades inte och prövades därmed aldrig av hovrätten 

eller högsta domstolen.  

Som nämndes under rubriken 3.3.3 om pactum turpe, är inte avtal i strid med lag 

automatiskt ogiltiga. Som HD konstaterade i det tidigare refererade rättsfallet, NJA 

1997 s.93, får frågan om ett avtals ogiltighet bedömas utifrån omständigheterna i 

det särskilda fallet. Om ingen uttrycklig lagregel finns som föreskriver ogiltighet 

                                                 
130 Se SÖ 2004:14, s.3 samt Prop. 2003/04:70 s. 42. 

131 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

132 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

133 Cars, 2012, s. 159. 

134 Stockholms tingsrätt mål avd 8, DT 199/1995. 

135 Se Cars, 2012, s. 159 fotnot 3.  
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ska följande beaktas: ”en analys av syftet med lagregeln, behovet av en 

ogiltighetspåföljd för att sanktionera den och de olika konsekvenser som en sådan 

påföljd kan medföra, t ex för godtroende medkontrahenter.”136  

Enligt NJA 1997 s.93 gäller att ogiltigförklaring av ett avtal normalt endast sker på 

yrkande av part. Alternativt kan avtal ogiltigförklaras ex officio om otillbörligheten 

tydligt framgår i avtalet. Avtalets otillbörliga syfte måste ”stå klart” för att en 

avvisning eller ogiltigförklaring ska ske. I NJA 1997 s.93 bedömdes det inte ha 

gjort det utan fallet blev återförvisat till tingsrätten för behandling. Historiskt sett 

har Sverige en förhållandevis tolerant och liberal inställning för avtal som utgör 

pactum turpe.137 Vad som gäller specifikt angående mutavtal är svårt att säga då 

rättspraxis från HD saknas, men troligtvis gäller principen från NJA 1997 s.93 även 

för dessa. Något skydd för godtroende medkontrahenter är dock knappast aktuellt i 

fråga om mutavtal då båda parter varit aktiva i överenskommelsen om den 

otillbörliga förmånen.  

En svårbedömd situation i pactum turpe-fall, är om någon av parterna redan har 

utfört sin del av avtalet. Ett exempel skulle kunna vara att P2 utlovar P1 en 

befordran om P1 betalar P2 en viss summa och P1 därefter betalar, men aldrig får 

sin befordran. Frågan blir här om P2 bör åläggas att betala tillbaka pengarna enligt 

principen om otillbörlig vinst138 eller om talan bör avvisas eller ogillas då den 

grundar sig på ett lagstridigt avtal. Enligt NJA 1997 s.93 har i vissa fall den 

presterande parten rätt att återfå det som utgetts, och bedömningen ska här ske 

utifrån omständigheterna i det särskilda fallet.  

4.1.2 Mutavtal och ogiltighet 

Europarådets civilrättsliga konvention om mutor föreskriver att alla 

konventionsländers lagstiftning ska innefatta möjligheten för parter som ingått ett 

mutavtal att få det ogiltigförklarat i domstol.139 Det kan tyckas osannolikt att två 

parter först ingår ett mutavtal och sedan vill få avtalet ogiltigförklarat genom att 

erkänna avtalets otillbörliga syfte för domstolen. Dock kan det föreligga en 

situation när ena parten vid avtalets ingående inte varit medveten om att det var en 

                                                 
136 Se NJA 1997 s. 93. 

137 Munukka, 2009, s. 127. 

138 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 218. 

139 SÖ 2004:14, s. 5. 
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muta som togs emot eller gavs. Som framgått ovan140 kan en parts straff mildras 

eller helt utgå, om denne omedelbart efter att insikten infunnit sig ångrar sitt 

agerande och söker få mutan att återgå.141 Vägrar då den ena parten kan den andra 

kräva att få avtalet ogiltigförklarat i domstol. Enligt propositionen till Sveriges 

införande av konventionen skulle det vara 33 § avtalslagen om förfaranden i strid 

med tro och heder, eller 36 § avtalslagen som skulle bli aktuell.142  

Som framgått ovan143 omfattar 33 § avtalslagen fall där omständigheterna vid 

rättshandlingens tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med 

vetskap om omständigheterna göra rättshandlingen gällande. Det innebär att det vid 

åberopandet av 33 § vid ett mutavtal inte är själva innehållet i avtalet som bedöms 

som stridande mot tro och heder, utan det måste vara omständigheterna vid avtalets 

ingående som är sådana. Motparten måste även vara i ond tro om att dessa 

omständigheter föreligger.144 Exempel på fall som kan omfattas av 33 § avtalslagen 

är att en part, utan att för den delen ha agerat svikligt, på ett ohederligt sätt har 

utnyttjat att motparten inte kände till de faktiska förhållanden som förelåg.145 För 

att sätta det i ett sammanhang med mutor kan paragrafen möjligtvis appliceras på 

fall där ena parten har erbjudit eller begärt en muta på ett sådant sätt att motparten 

inte var medveten om att det rörde sig om en otillbörlig förmån. Något 

domstolsavgörande där 33 § avtalslagen har använts för att ogiltigförklara ett 

mutavtal är i dagsläget inte känt. Generellt har 33 § avtalslagen på andra områden 

hittills använts restriktivt av domstolarna.146  

Den stora generalklausulen i 36 § avtalslagen var också uppe till diskussion i 

propositionen om införandet av Europarådets civilrättsliga konvention om 

korruption.147 Avtalslagens stora generalklausul omfattar fler omständigheter än de 

som förelåg vid avtalets ingående. Enligt propositionen till 36 § avtalslagen anses 

avtalsvillkor som strider mot lag som oskäliga, oavsett övriga omständigheter. 148 

                                                 
140 Se kapitel 2.2.2 ”Handlingen” i denna uppsats. 

141 Cars, 2012, s. 55f. 

142 Prop. 2003/04:70 s. 46. Se även Cars, 2012, s. 159 som också nämner 33 § avtalslagen som tillämplig. 

143 Se kapitel 3.3.1 ”33 § avtalslagen” i denna uppsats. 

144 SOU 1974: 83, s. 42. 

145 Prop 1975/76:81, s. 14. 

146 Grönfors & Dotevall, 2010, s. 225. 

147 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

148 Prop. 1975/76:81 s. 111. 
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Detta antyder att 36 § avtalslagen är användbar för dem som i efterhand vill ta sig 

ur ett mutavtal, om det av domstol anses att avtalet är lagstridigt eller anses vara i 

strid med goda seder. I dagens läge finns det inte heller för 36 § avtalslagen något 

domstolsavgörande avseende mutavtals giltighet. Så hur rättsläget avseende 

tillämpningen av 33 § avtalslagen och 36 § avtalslagen faktiskt förhåller sig rörande 

mutavtal är ännu osäkert.  

4.2 Huvudavtalets giltighet 

I ovanstående avsnitt behandlades giltigheten av själva mutavtalet som ingåtts 

mellan två parter. I detta avsnitt är det istället huvudavtalet som står i centrum för 

analysen, det vill säga det avtal som har kommit till stånd som ett resultat av att en 

muta har utväxlats.  

Den omständigheten att juridiska och fysiska personer använder sig av mellanmän 

för att sluta avtal ökar risken för förekomst av korruption, speciellt då 

mellanmännen drivs av provision.149 Det föreligger också en svårighet för 

huvudmännen att övervaka agerandet av mellanmännen och dess handlande.150 I 

följande text kommer giltighet av huvudavtal som ingås i mellanmansformerna 

fullmakt, kommission och handelsagent att behandlas.  

4.2.1 Fullmakt 

 

 

 

Exemplet ovan tar upp situationen då säljare S och köpare K har var sin 

representant, R1 och R2, som genom fullmakt sluter ett avtal i huvudmännens 

namn. R1 och R2 kommer överens om att en otillbörlig förmån ska utväxlas för att 

huvudavtalet ska komma till stånd. Detta huvudavtal skulle inte ha slutits om inte 

                                                 
149 Brå Rapport 2007:21, s. 11 om risken med provisionbaserad ersättning, se även s. 47 angående risken att 

handla via mellanhänder.  

150 Business Sweden. Antikorruption. https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/utbildningar-och-

guider/guider-om-exportregler/csr-guiden/1.-analysera-mojligheter-och-risker/antikorruption/. [Hämtad: 

2018-04-18] 

S K 

R1 R2 

https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/utbildningar-och-guider/guider-om-exportregler/csr-guiden/1.-analysera-mojligheter-och-risker/antikorruption/
https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/utbildningar-och-guider/guider-om-exportregler/csr-guiden/1.-analysera-mojligheter-och-risker/antikorruption/
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förmånen hade utväxlats. Risken med fall som detta är att företag sluter avtal på fel 

grunder och med fel parter, vilket i sig riskerar att snedvrida konkurrensen.151  

Artikel 8.2 i Europarådets civilrättsliga konvention om korruption föreskriver att 

konventionsländerna ska inneha följande i sin lagstiftning: 

”Varje part skall i sin nationella rätt föreskriva att alla parter i ett avtal vilkas 

samtycke har påverkats av korruption skall ha möjlighet att, utan hinder av deras 

rätt att yrka skadestånd, föra ärendet till domstol för ogiltigförklarande av 

avtalet”152 

Vid en ogiltighetsbedömning av denna typ av avtal ska en samlad bedömning av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet ligga till grund för domstolens 

avgörande. Detta innebär dock inte att avtalet automatiskt kommer bli förklarat 

ogiltigt, utan endast att möjligheten att få det prövat av domstol ska finnas i alla 

konventionsländer.153 Definitionen av korruption motsvarar även i detta fall 

mutbrotten tagande och givande av muta i 10 kap 5a-b §§ BrB.154 

Huruvida ett avtal som har slutits med hjälp av en fullmäktig är bindande för 

huvudmannen beror på om fullmäktigen har hållit sig inom fullmaktens gränser 

eller inte.155 Har R1 i exemplet ovan erbjudit R2 en muta och på det sättet fått till 

stånd ett avtal för huvudmannens räkning, har huvudmännen rätt att väcka talan om 

ogiltighet i domstol.156 Bedöms det att någon av representanterna har överträtt 

behörigheten genom sitt agerande har inget bindande avtal uppkommit för 

huvudmännen.157   

Även om huvudavtalet inte blir bindande för huvudmännen då representanterna 

överträtt sina behörigheter, föreligger fortfarande mutavtalet mellan R1 och R2 

kvar. Detta mutavtal kan inte på civilrättslig väg ogiltigförklaras av huvudmännen 

om det som i exemplet är separerat från huvudavtalet.158  

                                                 
151 Cars, 2012, s. 17ff. 

152 SÖ 2004:14, s. 5. 

153 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

154 Se SÖ 2004:14, s.3, jmf. prop. 2003/04:70 s. 42. 

155 Munukka, 2009, s. 129. 

156 SÖ 2004:14, s. 5. 

157 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 54f f. samt s. 64. 

158 Prop. 2003/04:70, s. 46. 
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En annan intressant situation uppkommer om huvudmännen i exemplet ovan väljer 

att godkänna huvudavtalet, det vill säga väljer att rehabitera159 det, trots vetskapen 

om mutpåverkan. Då uppkommer ett bindande avtal mellan huvudmännen, som 

bara kan förklaras ogiltigt av parterna själva då ingen utomstående tredje part kan 

väcka en sådan talan.160  

Det enda en utomstående tredje part i en sådan situation kan göra är att anmäla 

mellanmännen till polis för mutbrott.161 Straffrättsligt sett riskerar R1 och R2 då att 

bli fällda för tagande och givande av muta enligt 10 kap 5a-b §§ BrB. Givarens 

huvudman kan riskera att straffrättsligt bli dömd för vårdslös finansiering av 

mutbrott, om denne inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga den 

uppkomna situationen. Mottagarens huvudman går dock fri, då vårdslös 

finansiering bara omfattar näringsidkare vars representanter har varit givare av 

mutan.162 Även om mellanmännen blir dömda för tagande och givande av mutan, 

kommer huvudmännens avtal att bestå om parterna själva inte väljer att få det 

ogiltigförklarat.163 Det kan, i korruptionsbekämpande hänseende, tyckas märkligt 

att huvudmännen i slutänden kan tjäna på mellanmännens brottsliga gärningar 

genom ett avtal som varken en utomstående part eller domstol kan förklara ogiltigt.  

I NJA 1993 s.539 hade en försäljare av kontorsutrustning skickat ut ett erbjudande 

till 44 218 arbetstagare inom både den privata och offentliga sektorn. Erbjudandet 

innebar att försäljaren förband sig att skicka en freestyle-apparat i gåva, värd 298 

kr, till de arbetstagare som före ett visst datum beställde varor för sin arbetsgivares 

räkning till ett värde av minst 3290 kr. Fler än 100 personer uppfyllde detta krav 

och fick freestyle-apparaten i gåva från försäljaren. Företagets VD och 

marknadschef, samt företrädaren som hade utformat reklambroschyrerna åtalades 

och dömdes för bestickning, nuvarande givande av muta, medan mottagarna aldrig 

åtalades. Straffet för givarna personligen blev böter, men för företaget i sig var det 

en vinning att använda mutan. Även om företrädarna dömdes för mutbrott gällde 

                                                 
159 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 62f. 

160 Prop. 2003/04:70, s. 46. 

161 Anmälan från parterna själva är sällsynt då båda parterna har intresse att inte röja sin otillbörliga handling. 

Även anmälan från huvudman eller utomstående är sällsynt då korruption ofta sker utom synhåll från 

utomstående. En annan anledning att mutbrott sällan anmäls är att gärningsmännens huvudmän eller 

konkurrenter inte vill komma på ond fot med sina kontakter för framtida affärer. Se Cars, 2012, s. 132f.   

162 SOU 2010:38, s. 154. 

163 Prop. 2003/04:70, s. 46. 
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fortfarande huvudavtalen, det vill säga de extra 100 beställningarna som uppnåddes, 

som kanske inte hade skett om inte mutan hade erbjudits.  

Utöver att få hela avtalet ogiltigförklarat kan en part i Sverige yrka på partiell 

ogiltighet164 vilket kan bli aktuellt om ett avtal skulle kommit till stånd oavsett 

mutor, men att avtalets innehåll har blivit påverkat av mutor. Kan huvudmannen 

bevisa orsakssambandet mellan mutan och innehållet, är det möjligt att de 

påverkade delarna blir ogiltiga medan den opåverkade delen fortlöper giltigt. 

En annan intressant civilrättslig fråga är om en fullbordad muttransaktion måste 

föreligga mellan parterna för att talan om ogiltighet ska kunna väckas, eller om det 

räcker med att försök till mutpåverkan har förekommit. Europarådets civilrättsliga 

konvention om mutor definierar korruption motsvarande brotten tagande och 

givande av muta i brottsbalken. Översättningen till svenska lyder enligt följande:  

”…begäran, erbjudande, lämnande eller mottagande, direkt eller indirekt, av muta 

eller annan otillbörlig förmån eller förespegling om sådan förmån…”.165  

Ordalydelsen av artikel 8.2 skulle då innebära att även de parter som ingått avtal 

med förekomsten av mutförsök ska kunna väcka talan om ogiltigförklarande i 

domstol.  

4.2.2 Kommission och handelsagentur 

 

 

 

En annan vanligt förekommande mellanmansform är kommission. Huvudmannen 

benämns som kommittent(K) och mellanmannen för kommissionär(KM). 

Kännetecknande för kommission är att mellanmannen sluter avtal i eget namn men 

för huvudmannens räkning.166 Kommissionsavtalet mellan kommittent och 

                                                 
164 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298. 

165 SÖ 2004:14, s. 3. 

166 Prop. 2008/09:88, s. 21. 

K TM 

  KM 
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kommissionär regleras av kommissionslagen, medan avtalet mellan kommittent 

och motpart(TM) tar form av ett sedvanligt avtal.167   

Om kommissionären använt sig av mutor för att få till stånd en försäljning, är frågan 

vad huvudmannen har för möjligheter att ogiltigförklara avtalet. Enligt 

kommissionslagen har kommittenten rätt att avvisa avtal om kommissionären har 

handlat oredigt mot kommittenten eller om kommissionären har varit vårdslös vid 

avtalets ingående eller därefter och kommittentens intresse till följd av detta har 

eftersatts väsentligt.168 Om kommissionären ingår avtal under påverkan av mutor 

utan kommittentens samtycke kan detta nog anses vara att handla oredigt samt 

vårdslöst av kommissionären.  

En kommittent som vill avvisa ett avtal ska meddela kommissionären detta utan 

dröjsmål, vilket i normala fall är en förhållandevis kort frist.169 I fall där 

kommissionären har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder krävs 

dock ingen reklamation.170 Det kan ifrågasättas om det inte får anses grovt vårdslöst 

av en kommissionär att ingå ett avtal under påverkan av mutor.    

Även om kommittenten får möjlighet att avvisa avtalet, ligger det ändå kvar ett avtal 

mellan kommissionären och motparten, vilket huvudmannen inte kan påverka eller 

ogiltigförklara.171 I propositionen till införandet av Europarådets civilrättsliga 

konvention om korruption diskuterades om en utomstående tredje part skulle kunna 

väcka talan om ogiltigförklaring av ett avtal som tillkommit under påverkan av 

mutor. Detta blev dock inte propositionens förslag,172 utan det enda kommittenten 

kan göra i dagsläget är att avvisa det avtal som ingåtts med kommissionärens hjälp 

samt anmäla kommissionären för mutbrott. 

Även om kommittenten civilrättsligt har gjort vad denna har kunnat och avvisat 

avtalet som kommissionären ingått med påverkan av mutor, föreligger en risk för 

kommittenten att straffrättsligt dömas för vårdslös finansiering av mutbrott enligt 

                                                 
167 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 70 samt prop. 2008/09:88, s. 21. 

168 Se 22 § Kommissionslag (2009:865). 

169 Se 44 § 2 st Kommissionslag (2009:865). Se även Prop. 2008/09:88, s. 77f.  

170 Se 44 § 3 st Kommissionslag (2009:865). Se även Prop. 2008/09:88, s. 78. 

171 Prop. 2008/09:88, s. 51. 

172 Prop. 2003/04:70, s. 45f. 
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10 kap 5e § BrB.173 Bedöms det att kommissionären kan bli straffad för givande av 

muta, finns risken för kommittenten att denna inte anses varit tillräckligt 

omsorgsfull vid tillhandahållandet av finansiering till kommissionären.174 Det krävs 

inte att kommissionären faktiskt har blivit fälld för givande av muta, eller att någon 

skada har uppkommit, då detta brott är straffbart redan på det stadium att handlingen 

hade kunnat vara straffbar.175 

En annan vanligt förekommande mellanman är handelsagenten som sluter avtal i 

huvudmannens namn och för huvudmannens räkning. I likhet med kommissionären 

har handelsagenten rätt till provision för de avtal som sluts för huvudmannens 

räkning,176 vilket gör att även denna mellanman har att tjäna på att avtal kommer 

till stånd. Dock blir inte handelsagenten till skillnad från kommissionären själv del 

i avtalet.177 Sluter agenten ett avtal utanför sin behörighet, och huvudmannen inte 

vill godkänna avtalet måste huvudmannen utan oskäligt uppehåll, meddela 

motparten detta.178 Frågan är om huvudmannen, i fall då agenten använt sig av 

mutor, riskerar att bli bunden på grund av passivitet om meddelandet till tredje man 

inte sker utan oskäligt uppehåll.     

4.3 Bevisning 

I civilmål är det vanligtvis den som yrkar på ogiltighet av ett avtal som får 

bevisbördan för detta.179 Det innebär att den part som yrkar på ogiltighet på grund 

av att det ingångna avtalet utgör en muta också får kravet att bevisa att så är fallet. 

Har parterna däremot yrkat på fullgörelse av ett mutavtal, är det domstolen som ex 

officio avgör om talan ska avvisas eller ogillas på den grund att avtalet utgörs av 

pactum turpe.180  

Att grunderna för civilrättslig ogiltighet inte självklart bygger på samma rekvisit 

som för en straffrättslig dom var något som framhölls av HD i deras resonemang i 

                                                 
173 I de fall som kommittenten har erhållit pengar eller andra till kommissionären, vilket följer av 10 kap 5e § 

BrB.  

174 SOU 2010:38, s.165. 

175 Cars, 2012, s.51. 

176 Se 8-10 §§ Lag (1991:351) om handelsagentur; jmf. 11-13 §§ Kommissionslag (2009:865). 

177 Ramberg & Ramberg, 2016 s. 69. 

178 Se 18 § Lag (1991:351) om handelsagentur. 

179 Munukka, 2009, s. 133. 

180 Prop. 2003/04:70 s. 46. 
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det ovan refererade näringsförbuds-fallet.181 Vilken bevisning som krävs för 

civilrättslig ogiltighet angående mutavtal och avtal som kommit till stånd under 

påverkan av mutor är inget som nämns varken i Europarådets civilrättsliga 

konvention om korruption eller i Sveriges proposition avseende ratificeringen. Har 

en fullmäktig ingått ett avtal åt sin huvudman under påverkan av mutor är det 

huvudmannens uppgift att påvisa att fullmäktigen överskridit sin behörighet och att 

det inte har uppkommit ett bindande avtal.182 Det skulle innebära att huvudmannen 

måste bevisa att det faktiskt har förekommit mutor.  

Om det är bevisat att fullmäktige har använt sig av mutor är nästa fråga om det även 

måste bevisas att det föreligger ett orsakssamband mellan den otillbörliga förmånen 

och representantens tjänsteutövning, eller om det räcker med att den otillbörliga 

förmånen objektivt sett skulle kunna ha påverkat representanternas val att sluta 

avtal. För straffrättsligt ansvar enligt mutbrottslagsstiftningen räcker det med att 

mottagaren objektivt skulle kunnat bli påverkad i sitt handlande.183 Detta skedde 

bland annat i RH 2009:16 där 42 sjukhusanställda på en ortopedklinik åkte på en 

studieresa, till största delen finansierad av sponsorpengar från sju av 

ortopedklinikens leverantörsbolag. Leverantörsbolagens företrädare hade 

kontaktats av verksamhetschefen som också var ansvarig för inköpen till 

ortopedkliniken. Läkaren och en annan på ortopedkliniken som varit med och 

arrangerat resan blev dömda för tagande av muta medan leverantörsbolagens 

företrädare gick fria. I hovrättens domskäl betonades att det inte var nödvändigt att 

mottagarna faktiskt hade påverkats av mutan i sin tjänsteutövning vid inköp till 

kliniken. Att det objektivt förelåg en sådan risk var tillräckligt för att det skulle 

anses utgöra ett mutbrott. Om det är samma bedömning vid civilmål och 

ogiltighetsbedömning av avtal är oklart. Det vill säga om leverantörsbolagen hade 

kunnat få avtal som slutits med ortopedkliniken ogiltigförklarade på den grund att 

de objektivt kunnat vara påverkade av mutan som gavs till kliniken i form av 

sponsorpengar. För ett säkert svar på denna fråga krävs framtida 

domstolsavgöranden. 

                                                 
181 Se NJA 1997 s.93 referat under kapitel 3.3.3 ”Pactum turpe” i denna uppsats. 
182 Se Grönfors & Dotevall, 2010, s. 122f. samt 10 § 1 st Avtalslagen: Den, som åt annan givit fullmakt att sluta 

avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje 

man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn. 

183 Cars, 2012, s. 71ff. 
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Har en representant blivit straffrättsligt dömd för mutbrott underlättar det säkerligen 

bevisningen för den huvudman som vill ogiltigförklara ett avtal som uppkommit till 

följd av den otillbörliga förmånen.184 Även om ingen part straffrättsligen har eller 

kan komma att ställas till ansvar för mutan, kan troligtvis ändå civilrättslighet 

ogiltighet påkallas av huvudavtalet. I brottsmål är beviskravet högre än i civilmål, 

vilket gör att ogiltighet kan inträda på en lägre bevisgrad än vad som gäller för 

straffrättsligt ansvar.185  

I dagsläget finns det inte någon lag som ger möjlighet för en utomstående tredje 

part att påkalla ogiltighet inom avtalsrätten. Det krävs att någon av avtalsparterna 

väcker frågan om ogiltighet av avtal som är påverkade av mutor för att frågan om 

ogiltighet ska prövas i domstol.186 Undantaget är om parterna har yrkat på 

fullgörande och domstolen behandlar ogiltigheten ex officio, i de fall det är 

motiverat av ett allmänt intresse.187 Frågan om en utomstående part skulle kunna 

tillåtas att väcka talan om ogiltighet av ett avtal som uppkommit med hjälp av mutor 

behandlades av JO i sitt remissvar till den civilrättsliga konventionen. Det var dock 

inget som regeringen tolkade som nödvändigt för att ratificera konventionen.188 

Frågan är om det i korruptionsbekämpande syfte ändå skulle vara av intresse med 

införandet av en sådan möjlighet.  

4.4 Rättsverkningar  

Vilka rättsverkningar som följer av att ett mutavtal eller ett avtal som påverkats av 

mutor ogiltigförklaras är inget som framgår varken av Europarådets civilrättsliga 

konvention om korruption eller propositionen till införandet av denna.189  

Avvisas eller ogiltigförklaras parternas talan på grund av att domstolen bedömer 

avtalet som pactum turpe, blir följden att ingen av parterna kan förpliktas att på 

rättslig väg genomföra avtalet.190 Har ena parten redan presterat är frågan hur 

                                                 
184 Se bl.a. Prop. 1975/76:81 s. 111, om att 36 § avtalslagen kan användas för att ogiltigförklara avtal som 

strider mot lag. Har någon straffats för mutbrott är det bevisat att avtalet haft ett otillbörligt syfte.  

185 Munukka, 2009, s. 134. Se även Olsson, T, Aktuella frågor - Till frågan om bevisvärdering i brottmål, SvJT, 

2007, s.253 om att beviskravet i brottsmål är “bortom allt rimligt tvivel” att den tilltalade har gjort sig skyldig 

till gärningen, något som följer efter HDs uttalande I NJA 1980 s. 725.  

186 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

187 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298. 

188 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

189 Se SÖ 2004:14 s.1ff. samt Prop. 2003/04:70 s. 41ff.  

190 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 216f. 
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domstolen kommer ställa sig till detta. Det lär antagligen få avgöras av domstolen 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.191  

Själva huvudavtalet, som inte består av mutan utan endast har ingåtts under 

påverkan av mutor, kan parterna som nämnt få prövat i domstol.192 

Rättsverkningarna av att ett sådant avtal förklaras ogiltigt blir att bundenheten för 

avtalsparterna försvinner och plikterna att prestera faller bort. Detta innebär att om 

ingen av parterna har hunnit utföra sin prestation, blir situationen som om något 

avtal aldrig har ingåtts.193 Har någon eller båda parter redan hunnit att börja utföra 

sina förpliktelser enligt avtalet får ogiltigheten enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer retroaktiv verkan, det vill säga att effekten infaller ex tunc.194 Detta 

innebär att utförda prestationer ska återgå så att omständigheterna blir som innan 

avtalsbundenheten.195 I vissa fall är det omöjligt att få prestationerna att gå åter, 

exempel kan vara då avtalet innebär att en tjänst, resa eller entreprenad har utförts. 

Då får ogiltigheten istället framtida verkan, ex nunc,196 och den ena parten får 

ersättning för vad den andra har tillgodogjort sig så att båda hamnar i ett ekonomiskt 

läge som innan avtalet ingicks.197 Upptäcker en huvudman att dess fullmäktige har 

överträtt sin behörighet och på den grunden får avtalet ogiltigförklarat, kan 

huvudmannen ändå behöva betala det som varit huvudmannen till nytta.198 Hur det 

förhåller sig i avtal som kommit till stånd under påverkan av mutor är i dagsläget 

inte helt klart då ingen rättspraxis finns och får troligtvis bedömas utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

I Sverige finns även möjligheten att få ett avtal delvis ogiltigförklarat, så kallad 

partiell ogiltighet.199 Detta skulle kunna vara fallet för en huvudman som upptäckt 

att dess mellanman har ingått ett avtal under påverkan av en muta. Är endast delar 

                                                 
191 Se bla. NJA 1989 s. 768, NJA 2002 s. 322. I det senare rättsfallet konstaterar HD i enlighet med NJA 1997 

s. 93 att såväl vilken lagregel som överträtts, syftet med lagregeln och konsekvenserna av en ogiltigförklaring 

måste vägas in i en samlad bedömning i varje enskilt fall.  

192 Prop. 2003/04:70 s. 46. 

193 Ramberg & Ramberg, 2009, s. 139. 

194 Munukka, 2009, s. 130. 

195 Ramberg & Ramberg, 2009, s. 140. 

196 Hellner, Speciell avtalsrätt II – kontraktsrätt – 2 häftet. Allmänna ämnen, 2016, s. 201f. 

197 Ramberg & Ramberg, 2009, s. 140. 

198 Se 18:3 Handelsbalk (1736:0123 2). 

199 Adlercreutz & Gorton, 2011, s. 298. 
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av avtalet påverkat finns antagligen möjligheten att kunna ogiltigförklara detta, 

medan den resterande delen blir oförändrad och giltig.  

4.5 Skadestånd  

Som framgått av tidigare citerade artikel 8.2 i Europarådets civilrättsliga 

konvention om korruption200 har parter som önskar ogiltigförklara ett avtal på grund 

av korruption rätt att yrka skadestånd på grund av de skador som parten har lidit på 

grund av korruptionen. Detta framgår även av artikel 3.1 och 3.2 som lyder enligt 

följande:201 

” Varje part skall i sin nationella rätt föreskriva att personer som lidit skada till 

följd av korruption har rätt att väcka talan för att erhålla full ersättning för sådan 

skada.” 

” Skadeståndet kan gälla materiella skador, utebliven vinst och icke ekonomisk 

skada.” 

Då mutbrott i Sverige är straffrättsligt reglerat, kan den part som yrkar skadestånd 

för ekonomisk skada använda sig av 2 kap 2 § skadeståndslagen. Paragrafen 

föreskriver att den som orsakar ekonomisk skada genom brott ska ersätta skadan. 

Det krävs dock vid korruption att handlingen har blivit bedömd av domstol som 

brottslig för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas.202 Utöver att rekvisit för 

den brottsliga handlingen är uppfyllt måste även den som yrkar på skadestånd för 

ekonomisk skada kunna påvisa att det föreligger en adekvat kausalitet mellan den 

brottsliga handlingen och den uppkomna skadan.203 

Enligt Europarådets civilrättsliga konvention om korruption ska även den som 

drabbas av sakskada samt annan icke-ekonomisk skada till följd av en 

korruptionshandling ha rätt till ersättning.204 Även den som utsatts för kränkning i 

samband med korruption ska ha möjlighet till skadestånd.205 Grund för detta 

                                                 
200 Se kapitel 4.2.1 ”Fullmakt” i denna uppsats. 

201 SÖ 2004:14 s. 3f. 

202 Schultz. M, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd, SvJT, 2017, s. 821–821. 

203 Prop. 2003/04:70 s. 43. 

204 Se SÖ 2004: 14 s. 3f. artikel 3.2 samt prop. 2003/04:70 s. 43. 

205 prop. 2003/04:70 s. 44. 



 44 

återfinns i 2 kap 1 §206 samt 2 kap 3 § skadeståndslagen.207 208 Exempel på hur 

sakskada eller kränkning skulle kunna uppstå till följd av en korrupt handling är 

inget som framgår vare sig av konventionen eller proposition till införandet av 

konventionen. I resonemanget kring icke-ekonomisk skada, så kallad ideell skada, 

anges goodwill-skada som exempel, även om det enligt svensk skadeståndsrätt kan 

anses vara på gränsen till en ekonomisk skada.209  

I svensk skadeståndsrätt kan även den som är arbetsgivare riskera att stå ansvarig 

för sina arbetstagares skadande handlingar, 3 kap 1 § skadeståndslagen, vilket också 

kan bli fallet vid skador till följd av korruption.210 Även stat och kommun ansvarar 

för deras anställda och de skador som de vållar i tjänsten.211 Detta innefattar både 

personskada, sakskada, ekonomisk skada samt kränkning om skadan har 

uppkommit inom arbetstagarens myndighetsutövning.212 Detta ansvar föreligger 

om en arbetsgivare inte har vidtagit rimliga åtgärder för att hindra att den korrupta 

handlingen skulle kunnat ske.213 Vad som är tillräckliga åtgärder för att slippa 

sådant ansvar framgår inte av konventionen. Dock finns näringslivskoden214 som är 

utvecklad av svenskt näringsliv med riktlinjer för att företag ska kunna skydda sig 

mot att bli dömda för vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap 5e § BrB.215 

Om arbetsgivaren har sett till att följa denna kod, finns säkerligen ett starkt skydd 

även mot att bli skadeståndsansvarig. 

Har skadan i fråga uppkommit som ett resultat av korrupta handlingar från flera 

personer, kan dessa bli solidariskt ansvariga.216 Har den skadelidna varit 

medvållande eller genom sitt handlande förvärrat skadan kan skadeståndet komma 

att jämkas eller falla bort helt, vilket framgår av artikel 6 i Europarådets 

civilrättsliga konvention om mutor. 

                                                 
206 2 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207). 

207 2 kap 3 § Skadeståndslag (1972:207). 

208 Prop. 2003/04:70 s. 44. 

209 Prop. 2003/04:70 s. 44. 

210 Prop. 2003/04:70 s. 43. 

211 3 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207). Se även Prop. 2003/04:70 s. 45. 

212 Se vidare 3 kap 2 § Skadeståndslag (1972:207). 

213 Prop. 2003/04:70 s. 44. 
214 Institutet mot mutor, Näringslivskod - Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, 

tillgänglig: http://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/, 2014, hämtad: 2018-05-07. 

215 Se bl.a. Cars, 2012, s. 184f. 

216 6 kap 4 § Skadeståndslag (1972:207). 

http://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
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”Varje part skall i sin nationella rätt föreskriva att ersättningen med hänsyn till 

samtliga omständigheter kan nedsättas eller förvägras, om käranden genom sitt 

eget handlande har medverkat till uppkomsten av skadan eller till att den 

förvärras.”217 

 Detta stämmer överens med den allmänna principen om att den som drabbats av 

en skada har skyldighet att försöka begränsa den.218 

Skadeståndslagen reglerar utomobligatoriskt skadestånd, vilket innebär att det inte 

behöver föreligga något avtalsförhållande mellan skadevållaren och den skadelidna 

för att den senare ska kunna kräva ersättning. 219 Detta betyder att även tredje part 

som lidit skada, som till exempel konkurrenter skulle kunna väcka skadeståndstalan 

mot mutgivaren eller muttagaren. Exempel kan vara att konkurrenten hade fått till 

stånd ett avtal om inte den korrupta handlingen hade ägt rum. Det besvärliga i ett 

sådant fall är dock för den skadade att kunna bevisa vilken skada som denna lidit 

samt att denna skada orsakats av just den korrupta handlingen.220  

                                                 
217 SÖ 2004: 14 s. 4. 

218 6 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207). Se även prop. 2003/04:70 s. 45.  

219 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 246. 

220 Prop. 2003/04:70 s. 44, se även Cars, 2012, s. 160f. 
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5. Sammanfattning och slutsatser 

Då frågan om mutor framförallt tillhör straffrätten behandlas mutor främst i den 

straffrättsliga litteraturen. I denna uppsats har istället fokus varit på att analysera 

rättsläget för mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. I dagsläget finns ingen särskild 

civilrättslig lagstiftning som förbjuder avtal om mutor eller gör dem automatiskt 

ogiltiga, utan allmänna avtalsrättsliga principer gäller. Inte heller är ett avtal som 

bryter mot straffrättslig lagstiftning alltid civilrättsligt ogiltigt. Det har därför varit 

intressant att undersöka hur rättsläget förhåller sig avseende mutor ur ett 

civilrättsligt perspektiv.  

För att en otillbörlig förmån ska utgöra ett brott krävs att en eller flera parter har 

ställts till svars enligt brottsbalkens mutlagstiftning. Även om detta inte sker på 

grund av att brottet inte upptäcks, eller ingen kan fällas på grund av bristande 

bevisning kan fortfarande ett mutavtal föreligga. Det kan även föreligga ett mutbrott 

utan att ett mutavtal har kommit till stånd.  

Mutavtalet går inte att genomdriva med rättsordningens hjälp utan en sådan talan 

kommer antingen att ogillas eller avvisas, vilket ska ske ex officio av domstolen. I 

tidigare rättsfall angående principen om pactum turpe, har domstolens inställning 

varit att det måste ”stå klart” att avtalet är sådant att det strider mot lag eller goda 

seder för att det ska avvisas eller ogillas. Avtalets otillbörliga syfte har i dessa fall 

också tydligt behövt framgå av parternas yrkanden eller bevisningen i målet för att 

domstolen ska göra den bedömningen. Tidigare pactum turpe-fall har behandlats 

förhållandevis liberalt av domstolarna. Frågan är hur det förhåller sig i fall angående 

mutor. I dagsläget finns endast ett avgörande angående mutavtal där talan om 

fullgörelse ogillades, men på grund av dess låga prejudikatsvärde krävs fler domar 

innan det säkert kan sägas hur rättsläget förhåller sig.   

En part som ingått ett avtal som utgörs av en muta ska kunna få det ogiltigförklarat 

i domstol. Aktuella grunder för en sådan talan är 33 § avtalslagen eller 36 § 

avtalslagen. Frågan är vilken praktisk betydelse denna möjlighet har, i alla fall om 

båda parterna är införstådda i avtalets innehåll. I korruptionsbekämpande syfte är 
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det såklart av stor vikt att mutavtal kommer till rättsväsendets kännedom. Men det 

mest troliga i denna situation, när två parter med vetskap och vilja ingått ett avtal 

som innefattar en brottslig gärning, är att de fortsätter hålla det i det dolda.  

En större praktisk betydelse har troligtvis möjligheten för en part att ogiltigförklara 

ett avtal kommit till stånd under påverkan av mutor, det som i texten benämnts som 

huvudavtalet. Får en huvudman reda på att mellanmannen har slutit ett avtal under 

påverkan av mutor, utan huvudmannens medgivande, har huvudmannen möjlighet 

att få avtalets giltighet prövat i domstol. Att ett avtal som påverkats av mutor ska 

kunna ogiltigförklaras är av vikt för såväl huvudmannens rätt till ett avtal utan 

påverkan av otillbörliga förmåner, så som för det anti-korruptiva arbetet i samhället. 

Att det finns en rätt för huvudmannen att väcka talan på grund av förekomst av 

mutor, är dock ingen garanti för att avtalet sedan kommer att ogiltigförklaras av 

domstolen. Vilken bevisning som krävs för att huvudavtalet ska förklaras ogiltigt 

är något som i dagsläget inte är klart då ingen rättspraxis på området finns.  

Ytterligare en aspekt som i dagens läge är osäker är om det för ogiltighet krävs att 

huvudavtalet ska ha påverkats av ett fullbordat mutavtal, eller om det räcker med 

att huvudmannens representant har begärt eller fått begäran om en muta för att 

avtalet ska kunna förklaras ogiltigt.  

Det mest troliga är att det är en oskyldig part som väcker talan om ogiltighet. Har 

samtliga avtalspartner varit delaktiga i mutan lär troligtvis ingen av dem vilja röja 

sitt otillbörliga avtal för allmänheten. Resultatet blir istället med stor sannolikhet 

att parterna låter avtalet fortskrida utan att någon avtalspart väcker talan om 

ogiltighet. Så som Sveriges lagstiftning är utformad idag kan inte en utomstående 

tredje part väcka talan om ogiltighet. Detta begränsar även huvudmannen till att 

endast avvisa huvudavtalet, utan att kunna ogiltigförklara mutavtalet som 

representanten har ingått. Tvärt om kan en situation uppkomma där två 

representanter blir straffrättsligt fällda för muta, men att avtalen som tecknades till 

följd av att mutan utväxlades fortgår, då det bara är avtalsparterna själva som kan 

ogiltigförklara dessa.  

Vidare är det idag bara fysiska personer som straffrättsligt kan dömas för mutbrott. 

Om en representant använder sig av mutor för att sluta ett avtal kan alltså de fysiska 

personerna dömas för sin medverkan i mutavtalet, medan den juridiska personen 
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kan tjäna på avtal som kommit till stånd med hjälp av mutan. Straffrättsligt kan 

själva mutan förverkas, men huvudavtalet som uppkommit under påverkan av 

mutan fortskrider som giltigt. Det straffrättsliga sanktionssystemet kan möjligen ses 

som effektivt utifrån dess preventiva verkan för fysiska personer. Dock kan det 

utifrån ett korruptionsbekämpande hänseende ifrågasättas om systemet är 

tillräckligt effektivt när en mutatransaktion väl har ägt rum. Juridiska personer kan 

tjäna på den verkan mutan har på huvudavtalet, även om en fysisk person blir fälld 

för mutbrott.  

När Sverige 2004 antog Europarådets civilrättsliga konvention om korruption 

ansågs inte svensk lagstiftning vara i behov av några lagändringar för att en 

ratificering skulle kunna genomföras. Att Sverige anslutit sig till olika konventioner 

visar på vilja och engagemang att vara delaktig i bekämpandet av korruption. 

Genom uppsatsen har det konstaterats att ogiltighet tekniskt sett kan följa av 

avtalslagen och allmänna avtalsrättsliga principer, samt skadestånd genom 

skadeståndslagen. Det kan dock ifrågasättas om det praktiskt sett är en bra reglering 

för att åstadkomma en effektiv korruptionsbekämpning. Som framgått fäster den 

nuvarande civilrättsliga regleringen stor tillförsikt till att parterna själva agerar för 

att avtal påverkade av mutor ska bli ogiltiga. Man kan fråga sig om det ur ett 

korruptionsbekämpande syfte är den mest effektiva lösningen.   
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