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What is actually a bribe?  
Bribery is a subject of great interest as can be seen in the recent media attention 
given to cases involving bribery, the most recent example being the JAS-case.  
However, what is considered a bribe is not always clear. This will be the main 
topic of the essay. 
 
An inappropriate benefit is said to be the same as a bribe and what is an 
appropriate benefit can be considered a natural and healthy guideline in the 
workplace. To determine what is appropriate versus inappropriate demands that 
one considers all the various circumstances involved in each specific case. Due to 
this fact, the results of different cases of bribery cannot be compared to one 
another. 
 
The relevant participants in these contexts are receiver/bribe recipient and the 
giver/briber who can be judged for accepting and offering bribes respectively. 
Criminal liability is applicable when the bribe recipient requests or encourages a 
bribe and, in the case of the briber, when a bribe is offered verbally or in writing. 
However, criminal liability can be avoided if the bribery request or offer is 
refused. 
 
Employees in both public and private sectors can be guilty of bribery. However, 
in practice employees in the public sector are judged more harshly than those in 
the private sector. Therefore, they ought to react very cautiously in situations 
which involve possible bribery. 
 
To find out what can actually be considered a bribe we have created and described 
a few different scenarios to which individuals actively working in the construction 
industry where asked to respond.  The same scenarios were sent to a repre-
sentative of Institutet Mot Mutor (IMM) whose answers where then compared to 
the original responses. 
 
There was a discrepancy between the responses which in many cases depended on 
the fact that the amount of money was given too much weight by those individu-
als working in the construction industry.  In some cases, the respondents did not 
take into account all the relevant circumstances given in a scenario and instead 
answered based on their own beliefs regarding whether a given case was appro-
priate/inappropriate.     
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Sammanfattning 
Mutor är något som enligt oss är ett intressant begrepp och som vi den senaste 
tiden tycker ha fått stor uppmärksamhet i media, nu senast i JAS-affären. Då vi 
upplever att det finns oklarheter kring vad som är att beteckna som en muta valde 
vi i vår uppsats att studera begreppet närmare. 
 
En otillbörlig förmån sägs vara samma sak som en muta och en tillbörlig förmån 
är något som kan anses vara ett naturligt och nyttigt led i verksamheten. För att 
kunna bedöma huruvida något är otillbörligt respektive tillbörligt krävs en 
sammantagen bedömning av de olika omständigheterna i det specifika fallet. 
Något som gör att utgången i olika fall av mutsituationer inte kan jämföras med 
varandra.  
 
De parter som är aktuella i detta sammanhang är mottagaren/mutkolven samt 
givaren/bestickaren vilka kan dömas för mutbrott respektive bestickning. 
Straffansvar inträder om mutkolven begär eller mottar en muta och för 
bestickaren då muta erbjudes antingen muntligen eller skriftligen. Ett straffansvar 
kan dock undgås genom att begäran eller erbjudandet om en muta avböjs. 
 
Personer som är arbetstagare i både offentlig och privat sektor kan göra sig 
skyldiga till mutbrott. I praktiken döms dock personer anställda inom offentlig 
sektor hårdare än inom privat sektor och de bör därför agera mycket restriktivt vid 
möjliga mutsituationer. 
 
För att ta reda på vad som egentligen kan uppfattas som en muta har vi satt 
samman ett par olika scenarier som personer aktiva inom den svenska bygg-
branschen har fått ta ställning till. Samma scenarier har sänts till en representant 
på Institutet Mot Mutor (IMM) vars svar senare jämförs med övriga 
respondenters. 
 
Vi har funnit att uppfattningarna skiljer sig åt och att det många gånger beror på 
att beloppen får för stor betydelse vid bedömningen. Respondenterna verkar i 
vissa fall sakna kunskap om att de olika omständigheterna kring ett scenario får 
betydelse vid ett avgörande och de har många gånger svarat utefter vad de har för 
sig/tror gäller. 
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Definitioner 
 
Muta; Otillbörlig belöning, gåva, förmån 
 
Tillbörlig; Belöning, gåva, förmån som kan anses som ett naturligt och nyttigt led 
i mottagarens tjänsteutövning 
 
Mutkolv; Mottagaren av en muta 
 
Bestickare; Givaren av en muta 
 
Mutbrott; Det brott mottagaren begår vid ett mottagande av en muta 
 
Bestickning; Det brott givaren begår vid erbjudandet, givandet av en muta 
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1. Inledning 
 
 
Nedan introduceras läsaren till vårt ämnesval via historik och information kring 
ekonomisk brottslighet. Vidare ges förklaring till varför byggbranschen fått en 
central roll i uppsatsen. 
  
 

1.1 Problembakgrund med tillhörande problemdiskussion 
Ett begrepp som enligt oss har kommit att bli mer använt är mutan, kanske 
mycket på grund av vad som den senaste tiden har uppmärksammats kring 
Systembolaget, Telia och nu JAS-affären. Möjligt är att det också kan ha bidragit 
till att företagen valt att vidareutveckla och förtydliga sina affärsetiska regler. Har 
företagen lyckats med att definiera vad en muta är, lyckats på ett sådant sätt att 
den anställde vet vad som är otillbörligt eller inte? 
 
Ett straffansvar för mottagandet av mutor är något som funnits med sedan medel-
tiden, de som berördes av straffansvaret var domare, länsmän och fogdar. Fram 
till 1919 så var det endast straffbart att ta emot en muta men det blev nu även 
straffbart att muta/besticka någon. Efter 1976 utsträcktes mutansvaret till att gälla 
alla offentliganställda och först 1978 kom det att gälla även privata sektorn. Det 
som beskrivs här visar också på att det finns två sidor av mutan, där finns dels en 
givarsida och en mottagarsida. Något som vidare leder in på olika korruptions-
transaktioner med olika typer av straffansvar. Straffansvar kan inträda både då 
någon mutar respektive mottar en muta men transaktionen behöver dock inte full-
bordas. Med det senare menas exempelvis att en muta erbjuds men den tänkta 
mottagaren avvisar den, något som ändå kan leda till att givaren döms för 
bestickning. 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) lämnar information kring ekonomisk brottslighet 
vilket är ett samlingsbegrepp som omfattar många typer av brott. Hit räknas bland 
annat bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolös-
het mot huvudman och mutbrott. Enligt Brå är de flesta som begår den typen av 
brott medelålders män, brotten begås oftast inom en näringsverksamhet (Brå, 
2007). Brå uttalar sig också särskilt om ekonomisk brottslighet i byggbranschen, 
där talar de om att byggbranschen är en betydande del av den svenska ekonomin 
och att det därför finns misstankar om att brottsligheten här är stor.  
 
Något som kan vara till hjälp vid bedömningen av vad som kan vara en muta är 
Institutet Mot Mutors (IMMs) vägledande etiska regler. Reglerna har utformats 
för att användas i näringslivets egenåtgärder, affärsetiska policys. Tanken är även 
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att reglerna skall kunna utgöra en rättskälla för domstolar och myndigheter då 
gällande lagstiftning tillämpas. Att biträda vid utredningar av konkreta korrup-
tionsfall ingår inte i IMMs uppgifter. I IMMs egna häfte från 2006, Farliga 
Förmåner, uttalar de sig om att en utgångspunkt är att ha en frihet att påverka. De 
menar att alla är ständigt utsatta för någon slags påverkan och att vi också utsätter 
andra för påverkan. Enligt våra grundlagar har vi som medborgare yttrandefrihet 
och tryckfrihet vilket betyder att vi har rätten att påverka andra, men samtidigt har 
vi lagar som syftar till att hindra och motverka påverkan. �Det känns bra att kunna 
vara frikostig i umgänget med andra. Det är också trevligt att få förmåner av olika 
slag� (Institutet Mot Mutor, 2006 sid. 3).  
 
I en undersökning från 2005 som Brå har gjort angående otillåten påverkan fram-
kommer att det vanligaste bakomliggande motivet för otillbörliga erbjudanden 
oftast är ekonomiska, följt av tacksamhet och till sist för att skydda egen kriminell 
verksamhet.  
 
En bransch som enligt oss har visat sig särskilt omtalad när det gäller mutor är 
byggbranschen. Något som Brå:s uttalande ovan angående ekonomisk brottslighet 
vittnar om. Dock är det oftast bestickningen som har diskuterats i media men är 
det inte som så att även det omvända förhållandet förekommer? Ett exempel kan 
vara byggherrar som får en gåva tillsänt sig av en underentreprenör vilken har ett 
intresse av att få bli en del i deras byggprojekt. Ett arbete som för under-
entreprenören kan bli helt avgörande för att överleva. Med anledning av detta har 
vi valt ut byggbranschen som objekt till vår uppsats. Vi tror att det är stor risk att 
den typen av bransch blir utsatt för bestickning med underentreprenörernas 
konkurrensförhållande som det stora argumentet. Därigenom tror vi även att 
mottagandet av mutor är vanligare än vad som görs gällande. När det gäller 
mottagandet av en muta är det enligt vår uppfattning troligtvis inte så många som 
har klart för sig att den �gåva� de tar emot faktiskt är en muta. Något som leder 
oss in på vår problemformulering. 
 

1.2 Problemformulering 
Vad bör uppfattas som en muta och vad kan ligga till grund för uppfattningen?  
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka olika personers, aktiva inom den svenska bygg-
branschen, kunskap kring vad som är att uppfatta som en muta. Vi vill även för-
söka hitta förklaringar till eventuella avvikelser i uppfattningarna. 
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1.4 Intressenter 
Vår ambition har varit att skriva en uppsats som vänder sig till allmänheten men 
möjligt är att den bäst lämpar sig till dem som har någon form av ekonomisk 
anknytning, antingen via studier eller via anställning. Vår förhoppning är att upp-
satsen skall förtydliga begreppet muta samt att innehållet leder till att läsaren 
iakttar större försiktighet vid framtida mottagande av gåvor, resor, middagar eller 
liknande. 
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2. Metod 
 
 
I metodkapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga och vilka metoder som 
ligger till grund för uppsatsen, det vill säga det synsätt vi har haft för att kunna 
genomföra undersökningen.  
 
 

2.1 Ämnesval 
Mutor är för oss ett intressant och laddat ämne. Den osäkerhet som vi själva och 
andra med oss känner kring användandet av begreppet muta gjorde att vi ville 
försöka förtydliga det hela. Anledningen till att vi valt att inte undersöka för-
hållandet kring bestickning beror på att vi ansåg det som något som är ännu mer 
känsligt. Något som i sin tur skulle kunna leda till svårigheter att få respons ifrån 
byggföretagen.  
 

2.2 Sökmetoder 
Information söktes inledningsvis på Internet och de sökord som användes var 
bland annat muta, bestickning, korruption och affärsetik. Det gäller dock att vara 
källkritisk när man söker information på Internet av den orsaken att det är lätt för 
�vem som helst� att publicera material. Vidare valde vi att leta efter annan 
lämplig information såsom olika typer av publikationer. Vi har även studerat 
tidigare examensarbeten som behandlat mutbegreppet som en form av inspiration. 
 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Kvalitativ forskning handlar om att samla in riklig information med få under-
sökningsenheter där en viktig punkt är att undersöka på djupet i stället för på 
bredden som görs vid kvantitativ metod. Kvalitativ metod behandlar forskarens 
uppfattning eller tolkning av information och dessutom att ge en helhetsbild i 
relation till frågeställningen (Magne Holm & Krohn Solvang, 1991). 
 
En av de avgörande faktorerna för om vi använder oss av kvantitativ eller kvali-
tativ metod beror på hur problemfrågeställningen utformas. Vilken kunskap söker 
vi och vad är det vi vill veta? Om vi i första hand är intresserade av frågorna 
�Var�?, �Hur�? och �Vilka skillnader�? är det kvantitativ metod som står i fokus. 
Ställs istället frågorna �Vad är detta�? och �Vilka är de underliggande mönstren�? 
bör kvalitativ metod användas som handlar om att tolka och förstå exempelvis 
människors upplevelser (Patel & Davidson, 1991). Härigenom har vi kommit 
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fram till att, utefter vår problemformulering och de frågor vi söker svar på, 
använda oss av en kvalitativ metod. 
 

2.4 Primär- och sekundärdata 
Det finns två olika sätt att samla in data på, primär- och sekundärdata. Fakta som 
redan finns kallas sekundärdata, såsom bland annat information från böcker och 
artiklar. Data som måste samlas in, av till exempel forskaren, benämns primärdata 
och ett sätt att samla in information på är via intervjuer och enkäter (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
Vi har använt oss av sekundärdata för att få kunskap inom vårt valda ämne, vi 
studerade böcker, artiklar samt uppsatser inom väsentligt område. Vi har också 
använt oss av primärdata som samlats in genom enkäter. 
 

2.5 Urval och enkät 
När det gäller urvalet av respondenter valde vi att ta kontakt med sex olika 
personer vilka har någon form av beslutsposition inom byggbranschen. Med 
anledning av att de enligt oss i realiteten skulle kunna vara möjliga mottagare till 
en muta, så kallade mutkolvar. Vi har utöver dessa personer valt att även ta kon-
takt med en representant för Institutet Mot Mutor för att få deras syn på de olika 
scenarierna. Åsikter som kommer att jämföras med de svar som lämnas av 
personer med bygganknytning.  
 
Vi tog först kontakt med utvalda personer för att fråga om det var möjligt att få 
maila dem en enkät innehållande frågor som berörde uppfattningen kring vad en 
muta är. I samband med förfrågan om deltagande i undersökningen lovades full 
anonymitet för företagen likväl som för personerna. I vår enkät är frågorna ut-
formade med olika fallscenarier där respondenten inte enbart ska svara Ja/Nej 
utan också motivera sitt svar. På så sätt är enkäten utformad med öppna svar och 
det är då möjligt att fånga respondentens uppfattning enligt vad Lantz (1993) 
rekommenderar. Scenarierna har vi utformat med hjälp av den fakta som finns i 
teoriböckerna kring vad som är tillbörligt respektive otillbörligt, relevanta rätts-
fall1 har också studerats. Det som vi sedan har funnit vara utmärkande har fått 
utgöra grunden i våra scenarier. 
 
Anledningen till att vi använde oss av enkäter var att respondenterna i lugn och ro 
kan besvara frågorna. Nackdelen kan vara att respondenterna känner sig osäkra på 
vissa frågor och svaren kan då bli �felaktiga�. Vi har dock uppmuntrat respon-
denterna att kontakta oss om något skulle vara oklart. Innan vi skickade ut vår 

                                                
1 NJA 1981 s.477, RH 1981:13, B 122-96/1997, DB 175/1984, R136-85/1986, DB 252/1989, 
Dom år 2003 av Hovrätten för Övre Norrland 
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enkät till respondenterna lät vi några testpersoner läsa igenom enkäten och där-
efter uttala sig om scenarierna kändes otydliga. Något som ledde till att vissa för-
tydliganden gjordes. 
 
När det gäller valet av metod för insamling av empiriskt material diskuterades 
utöver enkät både telefon- och personlig intervju. Vi kom dock fram till att det 
fanns en risk att respondenterna inte skulle få samma typ av information då följd-
frågor kunde bli avgörande för den slutliga tolkningen av scenariot. Troligt är att 
det då skulle ha påverkat svaren vilket vidare lett till att vi inte fått samma 
möjlighet att på ett rättvisande sätt ställa svaren mot varandra i analysen. 
 
Återrapportering till respondenterna från byggbranschen sker genom att uppsatsen 
mailas över till dem efter sista opponeringstillfället. Anledningen till att vi väntar 
in den slutliga opponeringen är för att eventuella ändringar i uppsatsen skall 
kunna göras. 
  

2.6 Fallstudie 
Då ett fåtal objekt undersöks i en mängd olika avseenden görs en fallstudie. 
Objekten kan exempelvis vara företag, branscher eller beslutssituationer (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2006). En fallstudie används för att nyansera, fördjupa och 
utveckla begrepp och teorier. Den kan även användas för att illustrera och stärka 
hypoteser (Nationalencyklopedin).  
 
Eftersom vår studie endast innefattar en enda bransch och ett mindre antal 
respondenter ser vi det som att ett begränsat antal objekt har undersökts och att 
vår uppsats därigenom är byggd på en fallstudie. Vid en djupare undersökning ges 
möjlighet till att få information om bland annat respondenters uppfattningar, 
något som i allra högsta grad blir aktuellt för oss då vi vill se vad respondenterna 
har för uppfattningar kring vad som är och vad som inte är en muta. 
 

2.7 Tillvägagångssätt 
Ett av de centrala problemen inom vetenskapligt arbete är hur man skall relatera 
teori och verklighet till varandra. Induktion som vi har använt oss utav känne-
tecknas av att forskaren inte har förankrat undersökningen i en tidigare teori, utan 
arbetar, enligt författaren Carlsson (1991), med att först samla in data, analysera 
och först därefter ställa upp hypotesen. Många kvalitativa undersökningar är base-
rade på ett induktivt sätt (Carlsson 1991).  
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2.8 Tillförlitlighet 
För att säkerställa tillförlitligheten i vår undersökning har vi, före enkäterna nått 
respondenterna, använt oss av testpersoner för att se om eventuella ändringar 
behövde göras. Vi meddelade även att vi fanns tillgängliga via mail om respon-
denterna skulle tycka att något var oklart. Vidare har det introduktionsbrev som 
mailades ut tillsammans med scenarierna varit vårt sätt att säkerställa att respon-
denterna fått samma information och att inget skulle behöva vara oklart. De svar 
som vi sedan fått in visar på att inget har varit otydligt och vi har fått den typen av 
svar som vi önskat, ett Ja eller Nej med tillhörande motivering. 
 

2.9 Källkritik 
Vi har försökt att begränsa oss till så oberoende källor som möjligt i den litteratur 
som har använts. Bland annat så har vi byggt upp delar av uppsatsens teoretiska 
referensram på Institutet Mot Mutors, som benämns som opartiskt organ, egna 
material. Vi har även använts oss av information som ges i kurslitteratur kring 
beskattning vilket vi ser som neutral information. 
 
De rättsfall som finns på området är från 1970-, 1980-talet och framåt. Några 
dagsfärska rättsfall har vi inte funnit men eftersom vi bara har varit ute efter att få 
tips och idéer till att utforma våra scenarier har vi inte sett det som ett problem.  
 
När det gäller utländsk litteratur har vi inte funnit att det skulle tillföra uppsatsen 
något mer. Anledningen till det är att vi i vårt arbete utgår ifrån vad som gäller 
enligt svensk lagstiftning och vi vill ej att det blandas ihop med något annat lands 
lagstiftning. Något som har diskuterats och godkänts av vår handledare.  
 
Användandet av Internet har vi försökt hålla någorlunda restriktivt. Det har 
begränsats till ett nyttjande av sidor från företag och myndigheter som enligt oss 
kan anses vara allmänt pålitliga. 
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3. Teori 
 
 
Här kommer  begreppet muta med tillhörande brottshandlingar att tydliggöras 
utifrån information som ges i relevant litteratur, skatterekommendationer samt 
svensk lagstiftning.  
 
 

3.1 Vad är en muta? 
En muta förklaras enligt nationalencyklopedin som en �gåva som överlämnas för 
att givaren i gengäld skall erhålla en förmån av något slag�� (www.ne.se). Cars 
(2001, sid. 49) skriver däremot att �mutan behöver inte vara förbunden med något 
uttryckligt eller underförstått villkor�. Cars (2001, sid. 49) skriver vidare att �med 
muta förstås en belöning, förmån eller gåva�. Olika exempel på belöningar, 
förmåner eller gåvor är bland annat kontanter, byggnads- reparationsarbeten, 
upplåtelse av fjällstuga, teater- och nattklubbsbesök med mera. En förmån 
behöver nödvändigtvis inte, för att tolkas som en muta, ha något ekonomiskt 
värde för mottagaren. En muta kan lika väl vara något som tillfredställer 
mottagarens ärelystnad, fåfänga etc. (Cars, 2001). 
 

3.1.1 Otillbörlig förmån 
Otillbörlig förmån och muta sägs vara samma sak och båda benämningarna finns 
med i lagtexten. Anledningen till att båda förekommer är att de historiskt sett 
utgjort två olika typer av brott, där ett tagande av muta sågs som det allvarligaste. 
När det gäller otillbörlig så saknas direkt definition med anledning av att det har 
ansetts vara omöjligt att finna någon sådan definition som skulle kunna täcka alla 
de skiftande omständigheter under vilka frågan om mutansvar kan aktualiseras. 
Det har istället blivit så att vad som är otillbörligt får bestämmas på basis av en 
samlad bedömning av alla omständigheter som är av särskild betydelse i det 
enskilda fallet (Cars, 2001). Det är extra viktigt att vara försiktig när förmåner ges 
till vänner. Enligt IMM medför det en större mutkänslighet, dessutom kan 
vänskap i sig utgöra påverkan. Det viktiga är att det inte blir någon form av bero-
endeförhållande för en part (IMM, 2006). 
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3.1.2 Tillbörlig förmån 
Vad som kan anses vara tillbörligt är det som kan ses som ett naturligt och nyttigt 
led i mottagarens tjänsteutövning, exempelvis arbetsluncher och studieresor om 
de sker i legitimt syfte (www.eunetwork.se). Återhållsamma uppvaktningar vid 
jämna födelsedagar och vid sjukdom, mindre varuprover samt olika typer av 
prydnadsföremål utan större marknadsvärde är ytterligare exempel på vad som 
normalt kan anses vara tillbörligt (www.institutetmotmutor.se). Något förenklat 
kan sägas att förmåner värda tvåsiffriga belopp i regel är tillbörliga medan förmå-
ner värda mer än fyrsiffriga belopp normalt får anses vara otillbörliga, om inte 
förmånerna kan anses utgöra ett naturligt och nyttigt led i mottagarens tjänste-
utövning. Vid osäkerhet vid vad som är tillbörligt respektive otillbörligt kan de 
skatterättsliga rekommendationerna användas för viss vägledning, se SKV A 
2004:5 och SKV M 2004:4 (Cars, 2001). 
 

3.1.3 Parterna 
Inom ämnesområdet korruption finns det normalt tre direkt berörda parter; 
mottagaren/arbetstagaren eller uppdragstagaren/mutkolven, dennes huvudman 
samt givaren/bestickaren. När det gäller bestickning � givandet av muta � så 
räcker det med att muntligen alternativt skriftligen erbjuda en muta för att ett 
straffansvar skall inträda, någon direkt avsikt behöver inte vara uttryckt. Bestick-
ningsbrottet regleras i 17 kap 7 och 17 §§ brottsbalken med påföljder på upp till 
två års fängelse2. När det gäller mottagaren/mutkolven så kan denne antingen be-
gära, ta emot eller avböja en muta. De två första är brottsliga handlingar där straff 
följer för mutbrott enligt 20 kap 2 § brottsbalken, brott som kan ge upp till sex års 
fängelse3. Vidare kan straffansvar undgås bland annat vid sådana situationer då 
mutkolven avböjer mutan. Om däremot mottagaren inte uppfattar att det handlar 
om att bli mutad kan personen inte avböja (Cars, 2001). �De yttre förhållandena 
kanske är sådana att löftet måste uppfattas som ett skämt eller som �fyllesnack� 
(Cars, 2001, sid. 38).  
 

3.2 Institutet Mot Mutor (IMM) 
IMM grundades 1923 av Stockholms Handelskammare, Sveriges Industriförbund 
och Sveriges Köpmannaförbund med syftet att kunna ge sakkunnig information 
och rådgivning av ett opartiskt organ. Från 1994 ingår även Svenska Arbetsgivar-
föreningen i IMM. En av IMMs huvuduppgifter är att sprida information till 
företag, organisationer, myndigheter och massmedier om lagstiftning angående 
bestickning, mutbrott och korruptiv marknadsföring. Vanliga frågor som ställs till 

                                                
2 SFS 2004:404 
3 SFS 2004:404 
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IMM är angående julgåvor, uppvaktningar, måltider och konferensarrangemang 
samt frågor som rör korruptiv marknadsföring (IMM, 2006). 
 

3.3 Tillåten och otillåten påverkan 
Det gäller att vara försiktig både med vad som ges bort och vad som tas emot i 
samband med affärer eftersom en förmån lätt kan bli otillbörlig. Vi människor blir 
ideligen utsatta för påverkan samtidigt som vi utsätter andra för påverkan utan att 
ens reflektera över det. Det har utformats olika slags regler för att förhindra och 
motverka påverkan. Var gränsen går mellan tillåten och otillåten påverkan fram-
kommer dels av lagstiftningen, men också av de etiska regler som främst närings-
livet har utarbetat (IMM, 2006). 
 

3.4 Vem bär ansvaret och vem gör sig skyldig till bestick-
ning respektive mutbrott? 
Enligt brottsbalken 17 kap 7 § kan en privatperson, företagare eller en person som 
är anställd privat eller i offentlig verksamhet göra sig skyldig till bestickning. 
Personen utlovar, lämnar eller erbjuder då en muta eller annan otillbörlig belöning 
till en arbets- eller uppdragstagare vars syfte är att påverka personen. En juridisk 
person kan alltså aldrig besticka någon utan det är alltid en fysisk person som 
utför handlingen och blir därmed den som gör sig skyldig till bestickningen. 
Förmåner som lämnas till anställda utöver ordinarie lön inom företaget kan aldrig 
utgöra en muta, även om det kan vara otillbörligt ur till exempel skattesynpunkt 
(Cars, 2001).  
 
Alla fysiska personer som är arbetstagare i offentlig eller privat sektor kan göra 
sig skyldiga till mutbrott (IMM, 2006). För att inte riskera att bli dömd för mut-
brott måste arbetstagaren tacka nej till eventuella erbjudanden (Cars, 2001). I 
brottsbalken görs det ingen skillnad mellan bestickning och mutbrott inom den 
offentliga eller privata sektorn. I verkligheten döms dock dessa brott strängare 
inom den offentliga sektorn (IMM, 2006). Mutansvaret gäller också en person 
som inte är anställd i näringsverksamhet, till exempel barnflickor, trädgårds-
mästare, betjänt eller privatsekreterare men också deltidsanställda och vikarier för 
arbetstagare. En förmån kan också ges till make, sambo, barn eller annan närstå-
ende person till arbetstagaren, vars syfte är att givaren vill påverka mottagaren av 
någon anledning. Dock måste arbetstagaren ha känt till förmånen och inte försökt 
att avstyra denna. Personen som tar emot mutan behöver inte alls vara i en beslut-
position inom företaget utan det kan vara en person som indirekt har inflytande. 
Det vanligaste är att personen som blir mutad har en ledande position i företaget 
eller personen ifråga kan bestämma vad som till exempel ska köpas in i företaget. 
En egenföretagare som har sin verksamhet som enskild firma eller 
enmansaktiebolag betraktas inte som anställd utan istället som arbetsgivare. Som 
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arbetsgivare kan du inte dömas för mutbrott men däremot för bestickning (Cars, 
2001).  

3.5 Vad gäller enligt svensk skattelagstiftning 
Grunderna för avdragsrätten för representation återfinns i 16 kap 2 § inkomst-
skattelagen (IL), här anges bland annat att avdraget inte får överstiga vad som kan 
anses skäligt samt att kvittning ej är tillåtet. Till begreppet representation kan 
räknas utgifter som avser mat, dryck, teaterbiljetter, hotellrum och liknande. 
Representationen kan vända sig antingen utåt mot den skattskyldiges affärs-
förbindelser eller också inåt mot företagets personal (SKV M 2004:4). 
 
Representationen bör ingå som ett led i förhandlingarna, antingen i syfte att inleda 
eller bibehålla en affärsförbindelse (Rabe & Melbi, 2006). Vid ofta återkom-
mande representation mot en och samma person eller grupp av personer skall för-
siktighet iakttas, inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt kan före-
ligga. Representation på annan ort än verksamhetsorten skulle kunna vara ett 
tecken på att omedelbart samband saknas varför försiktighet skall iakttas då val av 
representationsort görs (SKV A 2004:5). 
 
För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per 
person och måltid (exklusive moms). Det är endast kostnaden för de i affärsför-
handlingarna direkt deltagande personerna som är avdragsgilla, avdrag som avser 
kostnaden för medföljande familjemedlemmar godkänns inte (Rabe & Melbi, 
2006). Vid representation som avser andra måltidsutgifter kan avdrag tänkas 
medges med högst 60 kronor per person (SKV M 2004:4). Såvida vin och sprit 
ryms inom avdragsramen så är det också avdragsgillt (Rabe & Melbi, 2006). 
 
Om företaget som ett led i sin PR-verksamhet bjudit in kunder för att göra tek-
niska nyheter eller liknande känt kan avdrag som avser enklare förtäring medges. 
Ett avdrag på 60 kronor exklusive moms per person under förutsättning att ett 
omedelbart samband mellan representationen och företagets verksamhet finns 
(SKV M 2004:4).  
 
När det gäller teaterbiljetter så är en skälig avdragsgill utgift 180 kronor exklusive 
moms och samma belopp gäller för representationsgåvor (SKV M 2004:4). För att 
avdrag skall medges för gåvor krävs att de lämnas uteslutande i syfte att inleda 
eller bibehålla affärsförbindelser, gåvans värde skall heller inte vara allt för bety-
dande. Gåvor som ges i samband med begravningar eller personliga högtidsdagar 
är ej avdragsgilla med anledning av att de anses ha karaktär av personliga kostna-
der (Rabe & Melbi, 2006). 
 
Lyxbetonad representation såsom arrangerade jaktutflykter, hållande av lustjakter 
eller lantställen för representationsändamål och särskilt arrangerad underhållning 
är inte avdragsgill enligt praxis. Även villor och andra byggnader som huvud-
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sakligen får anses avsedda för representation hör till den lyxbetonade kategorin 
(SKV A 2004:5). 
 
För att olika typer av konferensresor skall anses vara avdragsgilla gäller att minst 
sex timmar per dag eller 30 timmar under en femdagarsperiod avsätts till arbete 
eller studier. Om ett studiebesök skulle förläggas till utlandet bör det vara sakligt 
motiverat, ett exempel skulle kunna vara att det inte funnits lämpligt studieobjekt 
på en närmare plats. Skulle det vara så att även familjemedlemmar bjuds med är 
förmånen i regel otillbörlig (Cars, 2001). 
 

3.6 Finns bestämda beloppsgränser enligt praxis gällande 
gåvor? 
I en intervju som Brå låtit göra med en hos dem anställd person vid namn Monika 
Karlsson lämnas svar på vad det kan finnas för anledning till att det inte finns 
några bestämda beloppsgränser för vad som kan anses tillåtet vad gäller gåvor. 
Svaret som Brå får i sin intervju är att det kan bli väldigt lätt att kringgå lagen om 
exakta belopp uttrycks. Ett svar som av Monika exemplifieras med om gränsen 
för en gåva låg på 200 kronor skulle en bestickare kunna ge mottagaren varor 
värda strax under 200 kronor dagligen under en period. Då får beloppsgränsdrag-
ningen motsatta effekter, vilket inte skulle vara till någon nytta (www.bra.se). Det 
är i stället viktigt att en prövning av samtliga omständigheter uppmärksammas 
exempelvis gåvans karaktär, beslutsposition eller om det är en upphandlingssitua-
tion på gång (www.institutetmotmutor.se). Både Cars (2001) och IMM (2006) 
rekommenderar att det är viktigt att vara försiktig vad gäller gåvor. Julgåvor bör 
hålla sig under en procent av prisbasbeloppet per givare inom den offentliga 
sektorn och något högre för den privata sektorn, vilket motsvarar i dagsläget cirka 
400 kronor. En huvudregel vid bedömning av huruvida en gåva är tillbörlig eller 
inte är att gå utefter ett belopp som kan anses vara skäligt. Ett exempel på något 
som går utöver detta är att en fruktkorg inte skall innehålla delikatesser såsom 
gåslever, kaviar, lax och ål. Korgen bör heller inte fyllas ut med vin- och sprit-
flaskor. Femtio- och sextioårspresenter av representationskaraktär bör rimligtvis 
inte överstiga tre procent av prisbasbeloppet inom den offentliga sektorn, cirka 
1200 kronor idag. Däremot är det svårare att ge en rekommendation om vilket 
belopp som är rimligt för privata sektorn eftersom det i de fall som prövats har 
varit väsentliga belopp och tveksamhet inte alls förelegat. Möjligen kan en slut-
sats dras att det är att betrakta som en muta om gåvan överstiger ett femsiffrigt 
belopp (Cars 2001). Offentlig sektor är som representanter för allmänheten utsatta 
för en hårdare granskning vilket gör att ett iakttagande av större försiktighet 
rekommenderas (IMM, 2006). 
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3.7 Vad gäller enligt brottsbalken? 
Bestickning och mutbrott är konstruerade kring samma rättsliga mönster. Samma 
domstol dömer både bestickning och mutbrott. Rättegångsreglerna är desamma 
och straffen är av samma slag. Mottagaren förutsätts också i båda fall handla på 
någon annans vägnar. I brottsbalken står det skrivet om både bestickning och 
mutbrott men i två olika kapitel, 17 kap och 20 kap. I 17 kap under rubriken �Om 
brott mot allmän verksamhet m.m.� finns lagtexten om bestickning som handlar 
om givarens otillbörliga handlande. Under rubriken �Om tjänstefel m.m.� i 20 kap 
finns lagtexten om mutbrott som beskriver mottagarens handlande. Dessa två 
kapitel utgör i princip varandras spegelbilder. Samma personer som kan bli före-
mål för bestickning kan även göra sig skyldiga till mutbrott. Orsaken till att det 
finns två spegelvända straffbestämmelser är att en person kan straffas för bestick-
ning utan att mottagaren har tagit emot mutan, mutbrott kan också förekomma 
utan bestickning till exempel genom att mottagaren begär en belöning men be-
stickaren avvisar begäran (IMM, 2006). 
 
Enligt brottsbalken 17 kap föreligger bestickningsbrott om en person, privatper-
son, företagare eller anställd lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan 
otillbörlig belöning till en person som handlar för sin arbetsgivare/ 
uppdragsgivares räkning. Mutan lämnas för någon slags tjänsteutövning där inte 
någon annan förklaring till förmånen finns än att den hör samman med mot-
tagarens tjänst. En förklaring till att förmånen inte är att betrakta som en muta kan 
vara att det handlar om extratjänster eller vänskap (IMM, 2006). 
 
I 20 kap brottsbalken handlar det om när ett mutbrott föreligger. Om en person 
som är arbetstagare/uppdragstagare tar emot, inte tackar nej till en erbjuden för-
mån eller själv begär en förmån uppfattas det som en muta eller annan otillbörlig 
belöning för tjänsteutövningen. Det räcker med att givaren och mottagaren har 
eller har haft kontakt med varandra i tjänsten, det räcker till och med att de kan 
tänkas få kontakt med varandra i framtiden (IMM, 2006).  
 
Cars (2001) säger att det kan vara en direkt kontakt, personlig kontakt eller av 
mer indirekt slag. Det kan ifrågasättas om en förmån är otillbörlig även om mot-
tagare och givare inte har något direkt samband i tjänsten eller om givaren låter 
sig vara anonym för mottagaren. Det kan också förhålla sig så att mottagaren mer 
eller mindre är anonym för givaren. Ett exempel är om givaren skickar en gåva till 
hela inköpsavdelningen på ett företag, inte till en specifik person, för att givaren 
har eller räknar med att få en relation till företaget. Det kan då komma att bli 
straffbart både för givaren likväl som för mottagaren. Straffbart är det också om 
någon av parterna är anonyma. Det går inte att dölja sig bakom en anonymitet för 
att slippa straff. Enbart den händelsen att förmånen tas emot med arbetsgivarens 
vetskap gör inte att handlingen är tillbörlig enligt Cars (2001). 
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3.8 Syftet med givandet och förklaringen till mottagandet 
av gåvan/mutan 
Enligt Brülde och Strannegård (2007) tycker många inom affärsvärlden att det är 
fel med mutor då det kan urholka den fria konkurrensen. Ett exempel kan vara att 
en säljare lyckas muta en inköpare på ett företag vilket gör att säljaren ror hem 
kontraktet och att det endast beror på att vissa fördelar har erbjudits. Det är där-
igenom inte alltid tillräckligt att produkten är av bra kvalitet eller har ett bra pris. 
De andra konkurrerande företagen får då inte samma förutsättningar att lyckas få 
kontraktet, förutsatt att inte de också mutar. Däremot tycker många inom affärs-
världen att det är fullt acceptabelt att ta emot eller ge gåvor till dem de gör affärer 
med, normalt är deras avsikt inte att påverka den andre. Problemet kan i stället 
ligga hos mottagaren som kan bli påverkad varken han/hon vill eller inte. Det är 
lätt som mottagare att bli välvilligt inställd till personen som gav gåvan, vilket kan 
medföra att mottagaren känner tacksamhetsskuld. Vidare poängteras att det är 
viktigt att ställa sig frågan �hur� man ska gå tillväga när till exempel inköp görs. 
Likaså är det viktigt att ställa sig frågan till vilken grad det är acceptabelt att ta 
emot gåvor innan det räknas som en muta. Diskussioner förs även kring inköp och 
att personer ibland drar fördel av andra människors utsatta situation för att själva 
få en fördel. Ett exempel skulle kunna vara att företaget får ett bättre pris på en 
vara som köps in (Brülde & Strannegård, 2007).  
 
En muta kan åsyfta till att göra mottagaren mer vänligt inställd mot givaren och 
på så sätt underlätta en förhandling eller för att i framtiden behålla affärs-
kontakten. Det är väldigt svårt eller omöjligt att bevisa att mutan verkligen har 
påverkat mottagaren, om det ens var meningen att påverka. Därför är det viktigt 
att givaren tänker på att gåvan inte är för värdefull och att gåvan inte ges i smyg, 
utan hellre �offentligt�, eventuellt skulle det kunna leda till att mottagaren undvi-
ker att hamna i en intressekonflikt (Cars 2001). Vissa menar att det är säkrast att 
aldrig ge några gåvor mellan företag för att helt undvika mutmisstankar. Självklart 
är inte all påverkan otillbörlig, till exempel så avser säljverksamhet att påverka 
människor att köpa vilket inte är att anse som att muta (Brülde & Strannegård, 
2007). 
 
Många som blir anklagade för att ha tagit emot en muta kommer med bort-
förklaringar och ursäkter (Cars, 2001). Journalisten Ericsson (1998) återger i 
artikeln �Korruption är något helt annat� olika förekommande förklaringar � Men, 
det var ingen muta, det var... angenäma arbetsformer... goda relationer... ingen 
risk för påverkan ... tradition ... det var provision, kompensation för övertid� en 
kul grej� och så vidare. 
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4. Empiri 
 
 
I avsnittet redovisas de etiska reglerna som gäller för byggbranschen och vissa 
nyckelord ur de olika företagens affärsetiska regler som respondenterna 
representerar. Vidare redovisas den undersökning som vi gjort gällande uppfatt-
ningar kring vad en muta är. Det ställda scenariot följs av en sammanfattande 
text som avser de sex svar som respondenterna från byggföretagen gett. 
Avslutningsvis redovisas svaret vi fått från representanten för IMM undantaget 
sista frågan, �Har du någon gång upplevt att du har blivit mutad/utsatt för 
mutor��. Anledningen är att IMMs svar enbart får rollen som vägledning till vad 
som enligt Institutet Mot Mutor bör/skall räknas som otillbörligt samt tillbörligt. 
Här har det alltså inte varit aktuellt med svar som bygger på personens egen 
uppfattning till scenariot.   
 
 

4.1 Byggsektorns Etiska regler 
�Byggsektorns etiska regler syftar till att få medlemsföretagen att uppträda och 
handla på ett sådant sätt att byggsektorn utgör en respekterad del av svenskt 
näringsliv� (www.byggsektornsetiskaregler.se). De byggnadsetiska reglerna 
utarbetades under våren 2006 av representanter från Sveriges Byggindustrier, 
Byggmaterialindustrierna, STD Svensk Teknik och Design, Installatörerna samt 
ByggherreForum. Nyss angivna utgör det så kallade Byggsektorns Etiska råd 
vilka prövar anmälningar om överträdelser av byggsektorns etiska regler. 
Anonyma anmälningar prövas ej och krav finns på att anmälan skall vara skriftlig. 
Skulle Etiska rådet finna att en medlem brutit mot uppsatta etiska regler under-
rättas styrelsen för den berörda organisationen. Det beslut som rådet sedan 
kommer fram till publiceras i tidningen Byggindustrin eller liknande spridd 
branschtidning. Förutom de skriftliga inkomna anmälningarna kan rådet även på 
eget initiativ pröva om en medlem brutit mot reglerna 
(www.byggsektornsetiskaregler.se).  
 
De Etiska reglerna består av sju punkter, bland annat finns en som säger att 
�Medlemsföretag ska inte åtaga sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfatt-
ning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Medlems-
företag ska verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed� 
(www.byggsektornsetiskaregler.se). Vidare i en av punkterna sägs att �Medlems-
företag ska inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i 
form av t.ex. otillbörliga gåvor och resor� (www.byggsektornsetiskaregler.se). 
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4.2 De involverade företagens affärsetiska regler 
I de olika företagens affärsetiska regler lämnas information om att största försik-
tighet bör iakttas i samband med erbjudande och mottagande av gåvor, resor samt 
middagar. Dock betonar företagen att det är viktigt med goda affärsrelationer och 
att relationerna skall kunna underhållas så länge de anställda håller sig inom vad 
som får anses tillhöra normal affärsverksamhet. De affärsetiska reglerna vänder 
sig till såväl anställda som kunder och leverantörer. I de här skrifterna trycker de 
på att de vill uppfattas som pålitliga och hederliga aktörer. 
 
Den anställde skall inte sätta sig i sådana situationer som kan leda till intresse-
konflikter likväl ska den anställde inte utnyttja affärsrelationer för egen vinning. 
Om en anställd erbjuds någon form av aktivitet är sakligt innehåll avgörande för 
om den skall accepteras eller ej. Vidare informerar företagen om att personer med 
chefsposition givits särskild utbildning inom mutor och bestickning enligt vad 
som gäller i svensk lagstiftning. Företagen är också noga med att poängtera att de 
gör kontinuerliga uppföljningar och att de vidtar nödvändiga åtgärder. 
 

4.3 Redovisning av fallscenarier 
Totalt har sex representanter från olika svenska byggföretag samt en representant 
från IMM medverkat i vår undersökning. Svaren från de olika respondenterna 
vävs samman och IMMs uttalande redovisas separat. De olika svaren återges efter 
varje scenario, diskussion kring de olika förs senare i vår analysdel. 
 
 
1. Föreställ dig att du lagom till jul får en korg av en fönsterleverantör, en korg 
innehållandes matvaror som passar till ditt stundande julbord. Korgen innehåller 
godsaker såsom lax, ål och sill, och vad vore sill utan nubbe, givaren har givetvis 
också tänkt på att lägga med en flaska Skåne Aquavit. Till julen hör även lite god 
choklad, frukt och nötter varför det också packats ner i julkorgen.  
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
I det här scenariot menar två av sex att det som beskrivits är att uppfatta som en 
muta. Det som i deras fall har varit avgörande är att beloppet är för högt men 
också att korgen innehåller starksprit. 
 
De resterande fyra respondenterna vilka inte upplevt det beskrivna som någon 
muta har använt sig av argument som att det ligger på gränsen men får ändå anses 
vara OK, att det är en gåva som är att betrakta som ett tack för gott samarbete 
samt att ge julklappar är något som är och har varit vanligt förekommande. 
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IMMs uttalande: Generellt går det inte att säga att de är/inte är en muta/ 
otillbörlig förmån för tjänsteutövningen dock är risken för att det skulle vara en 
otillbörlig förmån större i offentlig sektor. Vidare är risken större om en sådan 
gåva skulle ges till någon enstaka person medan övriga får en sedvanlig julklapp. 
Viktigt är dock att alltid se till de olika omständigheterna i varje specifikt fall. 
 
 
 
 
2. Föreställ dig att du och dina närmaste kollegor blir bjudna på en studieresa till 
Fredrikshamn av Dörrbolaget AB för att få en demonstration av deras special-
tillverkade dörrar. Ni kommer att åka med Stena Line från Göteborg tidigt en 
måndag morgon och ni serveras frukost på båten. Väl framme i Fredrikshamn tas 
ni direkt till företagets produktionslokaler med inhyrd minibuss. Studiebesöket tar 
sju timmar inkluderat tid för lättare lunch på 45 minuter. Efter avslutat besök 
transporteras ni tillbaka till färjan i Fredrikshamn och väl på den serveras ni varm 
mat från buffén. Måltiderna betalas av Dörrbolaget AB. 
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Ingen av de tillfrågade uppfattar scenariot som att det skulle vara en muta. En av 
anledningarna som anges är att det här är OK eftersom möjlighet ges till att få se 
en ny produkt vilket också ger leverantören ett försäljningstillfälle. Viktigt är 
dock att demonstrationen av dörrarna medför ökad kunskap vid mottagning, 
montage och själva brukandet av dörrarna. Ytterligare skäl till att det inte är att 
betrakta som en muta är just för att demonstrationen är belägen på en sådan plats, 
dörrbolagets egna lokaler, som får anses mest lämplig. Att man bjuds på en lättare 
lunch och sedan en buffé på båten hem anses inte vara något överdåd.  
 
IMMs uttalande: För att studieresan skall anses vara seriös får programinnehållet 
stor betydelse. Är den seriös kan också en enklare måltid vara okej att bjuda på. 
Inbjudan bör ställas till företaget vilka i sin tur får avgöra vilka som skall följa 
med på resan. För offentlig sektor kan det även vara som så att de själva betalar 
för resa, måltider och uppehälle, allt för att minska risken för otillbörlig påverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Empiri 
 
 

   
 
 

24 
 

Andréa Johansson och Annika Källermark 
  

3. Föreställ dig att du och din närmaste chef får, av en av er flitigt använd bad-
rumsleverantör, en personlig inbjudan att åka till Paris för att vara med på en bad-
rumsmässa. Besöken på mässan är inbokade på torsdag och fredag, er flygbiljett 
hem är ställd till söndagen. I Paris bor ni på ett medelklasshotell där frukost ingår, 
middagar utanför mässbesöken bekostar ni själva. I inbjudan har ni även fått 
möjlighet att ta med er respektive.  
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Här har alla respondenter svarat att scenariot är att uppfatta som en muta. Mycket 
på grund av att respektive är medbjuden men också att det finns utrymme till 
fritid. En fritid som till viss del är betald i form av boende. Det upplevs inte heller 
som en ren arbetsresa utan där finns vissa inslag av nöjesresa. En av 
respondenterna har också kommenterat att resan går till just Paris utan vidare 
motivering. Risken för att scenariot klassas som en muta kan enligt en annan 
respondent minimeras genom att resan enbart avser perioden torsdag till fredag 
dock lämnas ingen information, som varit tydlig för oss, om respektive får följa 
med eller inte under denna kortare period. 
 
IMMs uppfattning: Även i detta scenario är det viktigt att betrakta skillnaderna 
mellan offentlig och privat sektor. När det gäller privat sektor kan det vara okej 
om huvudmannen godkänner resan samt accepterar en löneförmån för respektive 
och för ledig tid. I offentlig sektor bör däremot respektive aldrig följa med på 
uppdragsgivarens bekostnad. Alla kringaktiviteter bör betalas av den enskilda 
personen. 
 
 
 
 
4. Föreställ dig att du får din årliga inbjudan till älgjakt av din nära vän men också 
externa samarbetspartner. Vännen i fråga lärde du känna för sex år sedan då ert 
företag anlitade honom i egenskap av rörmokare. Vännens rörmokeri anlitas fort-
farande av ditt företag då behov finns. Under älgjakten bekostas enkel kost och 
logi av vännens firma. Kött från de eventuella älgar som fälls tillfaller 
arrendatorn/vännen.  
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Hälften av respondenterna har klart uttryckt att det är en muta med motiveringar 
som att det är för generöst samt att det saknar koppling till verksamheten och är 
att betrakta som rent nöje.  
 
Vidare har två av respondenterna svarat att det inte är en muta då det ses som en 
ren privat tillställning och något som inte bör påverka förhållandet till vännens 
firma och verksamhet. En av respondenterna menar också att man i ett sådant 
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scenario redan är insyltad i en gråzon om man känner varandra väl men att en 
älgjakt varken skulle göra till eller från.  
 
Slutligen har en av respondenterna valt att lämna ett delat svar. Respondenten 
bedömer situationen som en muta om det sker under arbetstid. Är det däremot så 
att det istället sker utanför ordinarie arbetstid/semester är det inte att uppfatta som 
en muta. 
 
IMMs uppfattning: Trots personlig vänskap verkar det vara en otillbörlig förmån 
för tjänsteutövningen. Tjänsteutövningen är det som är grunden till relationen i 
större omfattning än själva vänskapsförhållandet. I privat sektor ska muttagarens 
arbetsgivare anmäla detta till åtal.  
 
 
 
 
5. Föreställ dig att du och din kollega bjuds i samband med en affärsuppgörelse på 
en trerätters middag på en av stans finare restauranger. Den som bjuder är en av 
stadens fastighetsbolag som ni framöver väntas samarbeta med. Före middagen 
serveras ni ett glas champagne i baren och till måltiden serveras ni rött vin och 
sedan en cognac till kaffet. Kvällen avslutas med ett teaterbesök. 
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Beskriven middag är av hälften att betrakta som en muta. Mycket med anled-
ningen av att det anses vara för mycket � framför allt teaterbesöket. En av respon-
denterna har ställt sig frågande till hur stadens fastighetsbolag kan anordna något 
sådant. Vidare har en av de tre, trots ett svar om att scenariot är att betrakta som 
en muta, talat om att han/hon skulle ha tackat Ja till ett sådant erbjudande då det 
kan vara bra för att skapa ett nära och bra förhållande till kund.  
 
De resterande tre uppfattar det inte som en muta utan det skulle kunna vara en 
normal representationskväll � respondenten som svarat så säger vidare � �vårt 
företag tar ibland ut kunder på detta sätt�. En annan av de som inte tycker att det 
är en muta menar att det skall vara möjligt att ha en diskussion om framtida 
arbeten under trevliga former. 
 
IMMs uppfattning: I detta scenario är det en person från offentlig sektor som 
bjuder vilket gör att risken är betydligt större för otillbörlig påverkan. Det skulle 
även kunna vara otillbörligt efter att affärsuppgörelsen är klar. I lagtexten talas 
om otillbörlig belöning som kan tolkas som �tack för hjälpen�. 
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6. Föreställ dig att du håller på att renovera ditt hus och det är tänkt att du skall 
byta ut alla gamla elledningar. Du blir erbjuden att få arbetet utfört av en bekant 
på den elfirma som företaget du arbetar på brukar anlita. Detta tackar du ja till 
efter att ha fått ett vettigt prisförslag. När väl betalning skall ske tar elektrikern 
inte emot den sedelbunt som är överenskommen utan säger istället till dig att 
tjänster föder gentjänster och sedan beger han sig därifrån med ett litet leende. 
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
I detta scenario är alla överens om att det är en muta, någon uttrycker sig som att 
det är en klassisk muta. En annan säger �Man skall aldrig, aldrig göra privata 
affärer med firmor som man arbetar med�. En anledning till detta är att man kan 
hamna i en tacksamhetssituation trots att betalning erläggs. Det kan finnas bak-
tankar såsom att den som erbjuder förväntar sig att få jobb i framtiden. Om en 
sådan privat affär ändå görs säger en annan att man ska se till att betala den över-
enskomna summan via bank- eller postgiro. 
 
IMMs uppfattning: Det är en uppenbar mutsituation både i privat som offentlig 
sektor.  
 
 
 
 
7. Föreställ dig att du fyller 50 år och du blir på din mottagning uppvaktad av en 
av dina underentreprenörer. Den gåva som överlämnas till dig är ett presentkort 
på 2000 kronor till valfri resa, vilket av dig är uppskattat då du och makan 
planerar att åka på en sommarsemester. 
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Fem av sex tycker att det här är en muta. Dels är det ett för stort belopp, särskilt 
från en underentreprenör. En respondent svarar att ett maximivärde ges på 1000 
kronor. Ett svar som också lämnas är att det kan vara svårt att direkt under 
mottagningen göra något åt saken.  
 
Den sjätte respondenten lämnar ett delat svar där han/hon anser att det rent eko-
nomiskt är att betrakta som en muta. Rent känslomässigt är det inte en muta då det 
är en födelsedagspresent. Respondenten menar att det kan vara så att entreprenö-
ren tagit pengarna till presenten ur egen ficka och därigenom har den inte bekos-
tats av entreprenörens firma.  
 
IMMs uppfattning: Ett sådant scenario är att jämföra med pengar och dessutom 
som semesterförmån vilket alltid är otillbörligt. 
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8. Föreställ dig att du får ett erbjudande om att låna en av dina underentreprenö-
rers privata fjällstuga i Sälen under en vecka i februari. Personen som du får er-
bjudandet av känner du flyktigt, ni har arbetat ihop ett par gånger i samband med 
olika byggnadsprojekt. Du diskuterar erbjudandet med din familj och ni tycker 
alla att det låter som en god idé, särskilt med tanke på priset, 1000 kronor, så ni 
tackar ja till fjälltrippen.  
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
När det gäller fjällstugan så är tre stycken eniga om att det är en muta eftersom 
hyran är för låg i förhållande till marknadshyran. Frågan kring huruvida baktankar 
finns med ett sådant erbjudande väcks också hos respondenten/erna. 
 
Resterande ser inte erbjudandet som en muta, blandat annat för att betalning fak-
tiskt erläggs även om det förvisso bara är till �självkostnadspris�. Det finns heller 
ingen uttalad motprestation. 
 
IMMs uppfattning: Enligt IMMs egna etiska regler är den typen av scenario 
alltid att bedöma som en otillbörlig förmån för tjänsteutövningen.  
 
 
 
 
9. Föreställ dig att du och några av dina närmaste kollegor får i samband med ett 
avslutat projekt varsin teaterbiljett till en känd föreställning. Biljetterna får ni från 
ett företag som ni byggt kontor åt. Biljetterna kostar 480 kronor styck. Företaget 
du jobbar på tycker givetvis att ni även skall få äta en god middag och fira att 
projektet fallit väl ut. Efter teaterbesöket bjuds ni därför av ert företag på en tre-
rättersmiddag. 
Uppfattar du situationen som att du tagit emot en muta? 
 
Ett av svaren som har inkommit menar att det är en muta dock saknas motivering. 
 
Övriga fem tycker inte att det är en muta då biljetten anses ha en rimlig kostnad. 
En av respondenterna har angett att han/hon har för sig att gåvor upp till ett värde 
av 400 kronor är acceptabelt. Då det egna företaget står för middagen får det 
ingen betydelse för en eventuell mutsituation. Ett annat argument som förs fram 
är ��uppskattning efter avslutat projekt låter bara trevligt�. 
 
IMMs uppfattning: Detta skulle helt klart kunna vara en förmån som av domstol 
betraktas som otillbörlig belöning. Även här är risken större om givare och/eller 
mottagare finns i offentlig sektor. 700 kronor är något som Hovrätten sagt är 
otillbörligt. 
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10. Har du någon gång upplevt att du har blivit mutad/utsatt för mutor. Om så är 
fallet beskriv då gärna hur situationen såg ut.  
 
Fyra av sex säger sig inte ha blivit mutad i sin arbetsroll varför ingen situation kan 
beskrivas. En av respondenterna har på denna fråga svarat �min roll i byggandet 
är ganska styrd�. 
 
Två respondenter medger att erbjudande om mutor har förekommit. En av dem 
svarar att erbjudanden om resor med företag har givits som är rena mutresor. Men 
av svaret att döma har respondenten tackat nej och mutbrott har undvikits. 
Respondenten visar på stor medvetenhet just vad gäller att personer i den typen av 
bransch och ställning är intressanta objekt. Den andre som svarat ja har till och 
med erkänt att han/hon tagit emot en muta. För att återge situationen på rätt sätt 
har vi valt att citera hela svaret: �Ja! För några år sedan klappade min värmepanna 
ihop mitt i vintern. För att få värme i huset ringde jag en duktig elektriker som då 
var engagerad på det bygge jag arbetade som arbetsledare. Elektrikern kom och 
fick efter några timmars arbete igång pannan. När jag sedan ville betala för 
hjälpen fick jag svaret �Nej, nej det löser vi� och jag fick aldrig betala. Jag tog 
med andra ord emot en muta på samma sätt som beskrivits ifråga sex�inte bra!! 
Idag har jag en ny värmepanna och den är köpt av en firma som jag aldrig har 
använt /träffat på i jobbet�. 
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5. Analys 
 
I analysen sätter vi samman delar av den teori som är relevant för scenarierna 
och de tillhörande svaren från respondenterna, IMMs representant exkluderat. 
Vidare ges våra egna kommentarer till hur vi uppfattar de svar som undersök-
ningen gett. Vi försöker också utläsa vad respondenterna grundat sina svar på. 
 
 
När det gäller svaren till det första scenariot, julkorgen, har större delen svarat att 
det inte är att betrakta som en muta. Som tidigare nämnts i teorin finns det dem 
som skulle kunna se den här typen av gåva som en belöning vilket även kan be-
tyda ett tack för gott samarbete, något som även våra respondenter uttryckt. Ett 
annat argument till att det inte skulle vara en muta har varit att givandet av jul-
klappar är något som har varit och är vanligt förekommande dock ser vi inte det 
som en �godtagbar ursäkt� till att en sådan gåva mottages. Den typen av ursäkt är 
något som stämmer överens med det som Cars (2001) också beskriver.  
 
Julkorgen ska enligt andra ha uppgått till ett för högt belopp varför de skulle vara 
att betrakta som en muta. Men som tidigare redovisats så finns i lagen inga exakta 
belopp för gåvor uttryckta, så vad grundas svaren på egentligen? Möjligt är att 
man gått utefter de belopp som enligt praxis rekommenderas, 1 % av prisbas-
beloppet för offentlig sektor och något högre för privat. Procenttal som motsvarar 
strax över 400 kronor. Dock har det inte av alla uppmärksammats att lyxbetonade 
gåvor såsom lax, ål samt vin- och spritflaskor bör undvikas, möjligt är att det 
totala värdet av korgen skulle kunna överstiga rekommenderat belopp bara med 
tanke på uppräknade varor. 
 
Demonstrationen som beskrivs i vårt andra scenario stämmer relativt överens med 
skatteverkets rekommendationer kring vad som gäller för studieresor. Vi tänker 
då på antalet timmar, relevant programinnehåll, en visning som är belägen på en 
nödvändig plats samt att måltiderna håller sig inom �godkänd� ram. Det här har 
även våra respondenter hållit med om och ingen har upplevt det som en muta.  
 
I ett liknande scenario som ovan, vilket gäller badrumsmässan, har vi dock över-
drivit erbjudandet något. Bland annat så bör inte respektive medbjudas enligt vad 
som beskrivs i teorin då givaren kan ha som syfte att påverka arbetstagaren via ett 
sådant erbjudande. Om respektive ändå får möjligheten att följa med så är det bäst 
att personen själv betalar för resa, boende och måltider just för att undvika en 
mutsituation. I vårt scenario är det även lite väl tilltaget vad gäller fritiden för att 
det skall anses vara en studieresa. Om vistelsen i Paris hade avslutats efter mäss-
besöket på fredagen och ovan vad gäller respektive hade varit uppfyllt så kanske 
det inte hade varit att anse som otillbörligt. För respondenterna som alla varit 
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eniga om att det är att betrakta som en muta har just frågan kring respektive och 
fritiden fått stor betydelse. Respondenterna ser det inte som en ren arbetsresa utan 
istället mer som en nöjesresa. 
 
I scenariot som beskriver älgjakten råder det delade meningar kring om det är en 
muta eller ej. Som vi tidigare i uppsatsen har nämnt så behöver en förmån inte ha 
något direkt ekonomiskt värde för att det skall betraktas som en muta. Även i ett 
sådant här fall gäller det att se till omständigheterna samt ifrågasätta om det har 
med verksamheten att göra. Vänskap i sig kan utgöra en viss påverkan och det är 
inte alltid som vi människor reflekterar över sådant. De respondenter som 
uppfattat scenariot som en muta har tryckt på att det just saknar koppling till verk-
samheten och att det därför bör betraktas som ett rent nöje. Här har även kom-
menterats att det är för generöst och förmodligen syftar man på arrangemanget 
runtomkring älgjakten med både kostnadsfri kost och logi. Just när det gäller den 
biten kan man också ställa sig frågan om rörmokerifirman försöker få igenom 
dessa kostnader som avdragsgilla i deklarationen. Något som inte borde gå 
igenom då aktiviteten saknar koppling till verksamheten, dessutom finns det 
möjlighet att det skulle kunna vara att betrakta som lyxbetonad representation 
vilket aldrig ger rätt till avdrag. Det som nu beskrivits verkar inte vara något som 
har funnits i tankarna på de respondenter som svarat att de inte tycker att det är 
någon muta. De har tyckt att det här är en ren privat tillställning vilket inte skulle 
påverka förhållandet till vännens firma och verksamhet. Här verkar responden-
terna inte ha reflekterat över att vänskap i sig kan utgöra en påverkan samt att det 
kan finnas en baktanke med arrangemanget. Det är i alla fall inget som har 
kommenterats av dem. 
 
För möjlig avdragsrätt vid den typen av middagsbjudningar som beskrivs i nästa 
scenario krävs att middagen ingår som ett led i förhandlingarna samt att kostnaden 
per person inte överstiger 90 kronor exklusive moms, vin och sprit inkluderat. Det 
här är dock inget som direkt gör att middagen kan anses otillbörlig men oftast är 
det som är avdragsgillt också att anse som tillbörligt eftersom skattelagstiftningen 
inte skulle uppmana till något som enligt brottsbalken är straffsanktionerat. I vårt 
fall bör kostnaderna överstiga detta belopp väsentligt med tanke på vad som 
serveras. Ser vi sedan till teaterbiljetterna så är 180 kronor exklusive moms 
avdragsgillt. Kombinationen middag på en av stans finare restauranger med väl 
tilltagen middag och dryck tillsammans med teaterbiljetterna får enligt oss 
sammantaget ses som en otillbörlig förmån. Just med tanke på generositeten i 
detta fall har hälften av de tillfrågade ansett det vara en muta medan övriga 
hälften ser det som en normal representationskväll. Vad de definierar som en 
normal representationskväll framgår dock ej. Även här ser vi exempel på möjliga 
ursäkter såsom att: �det skall kunna vara möjligt att föra en diskussion om 
framtida arbeten under trevliga former�. Att det sedan är stadens fastighetsbolag 
(offentlig sektor) som bjuder borde ha blivit en varningssignal för respondenterna 
då det i sådana här fall finns större risk för otillbörlig påverkan enligt teorin. 
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I renoveringsscenariot erbjuds en tjänst slutligen kostnadsfritt mot en trolig gen-
tjänst. Som vidare beskrivs så beger sig elektrikern därifrån utan att ha tagit emot 
pengarna. Här skulle mottagaren enligt teorin ha insisterat på betalning eftersom 
mutbrott föreligger om en person tar emot och inte avböjer en erbjuden otillbörlig 
förmån. Viktigt att tänka på är också att det kan räcka med att givaren och motta-
garen har eller har haft kontakt med varandra i tjänsten. I ett sådant här fall stäm-
mer det överens med Cars (2001) påstående om att försiktighet är viktigt då för-
måner ges till vänner och om inte försiktighet iakttas kan det leda till någon form 
av beroendeförhållande. Våra respondenter har varit helt eniga om att det här är 
en mutsituation. Även om betalning erläggs menar en av dem att det kan uppstå 
en tacksamhetssituation trots allt varför den typen av affärer helt bör undvikas, 
något som vi håller med om fullt ut.  
 
Femtioårspresenter av representationskaraktär bör enligt praxis inte överstiga tre 
procent av prisbasbeloppet inom den offentliga sektorn, cirka 1200 kronor idag, 
privat gäller något högre belopp. Men en sådan present anses enligt skatterekom-
mendationer ha karaktär av personliga kostnader och därför är den ej avdragsgill, 
dock är det inget som säger att gåvan är otillbörlig. Frågan är nu om responden-
terna svarat utefter skatterekommendationer, praxis eller eget tyckande. De svar vi 
har fått tyder på att praxis spelat stor roll vid bedömningen av att situationen är att 
bettrakta som en muta. Bland annat så har en av dem svarat att maximivärdet lig-
ger runt 1000 kronor och då lagtexten inte anger några exakta belopp kan svaret 
omöjligt ha grundats på någon sådan lagtext. Den enda respondenten som varit 
tveksam menar att det inte skulle vara en muta om underentreprenören tagit 
pengar till presenten ur egen ficka. 
 
Just erbjudande om lån/hyra av fjällstugor kan enligt Cars (2001) beskrivas som 
en typisk belöning. En belöning som vidare kan komma att betraktas som en 
muta. När ett sådant erbjudande ges bör mottagaren uppmärksamma att 1. Hyran 
för stugan är inte att anse som marknadsmässig, 2. Fjällstugan nyttjas för privat 
bruk vilket därigenom ger familjen en möjlighet till en billigare semester, 3. Det 
finns ingen direkt koppling till verksamheten. Det som nu räknats upp borde 
kunna ligga till grund för ett antagande om att någon form av baktanke finns och 
trolig gentjänst kan komma att utkrävas. Hälften av respondenterna som inte har 
upplevt det som en muta anger skäl som att de faktiskt har betalat för sig även om 
priset kan jämföras med ett �självkostnadspris�. Men vad är det som säger att en 
mutsituation undviks bara för att man betalar för sig? I teorin finns inget som 
stödjer ett sådant uttalande utan alla omständigheter skall istället beaktas. 
 
I det sista scenariot om teater och middag har två av respondenterna uppmärk-
sammat att intern representation, som i detta fall utgörs av middagen, inte kan 
utgöra en muta. Den interna representationen kan ha fått betydelse vid respon-
denternas bedömning av huruvida det uppfattas som en muta eller inte. Den 
person som lämnat ett svar som menar att det är en muta saknar motivering vilket 
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gör att vi inte kan uttala oss om vad som ligger till grund för ställningstagandet. 
Kanske har personen sett scenariot som att både middag och teaterbiljett erbjudits 
av det företag som kontoret byggts åt vilket fått betydelse för det sammanlagda 
beloppet. De som däremot svarat att det inte är en muta har tyckt att biljetten har 
haft en rimlig kostnad samt att �uppskattning efter avslutat projekt låter bara 
trevligt�. Här kan man fråga sig vad definitionen på rimlig kostnad är och vad den 
grundas på. Den är troligtvis inte grundad på skattelagstiftningen för vad som 
krävs för avdragsgilla kostnader då den avdragsgilla summan för teaterbiljetter är 
180 kronor exklusive moms. Möjligt är att respondenterna mer gått utefter eget 
tyckande än något som direkt har uttryckts i rekommendationer, lagtext etc. 
 
På vår sista fråga som handlade om huruvida respondenterna upplevt att de ham-
nat i en mutsituation eller ej svarade fyra personer att de inte hade upplevt något 
sådant. Om dem svarat nej på grund av upplevd kunskap eller kanske till och med 
av okunskap kring vad en muta egentligen är går inte att spekulera i men visst 
väcker frågan ett visst intresse. Likadant är det när det gäller frågan kring graden 
av sanningsenlighet. När sedan två av våra respondenter vågat erkänna att mutor 
både erbjudits och mottagits gav det helt klart lite extra kryddning till uppsatsen.  
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6. Slutsatser 
 
I nedanstående avsnitt kommer vi att försöka besvara vår 
problemfrågeställning och utefter det se om vi har kunnat uppfylla vårt syfte. 
 
 
För att kunna besvara den ena delen i vår problemfrågeställning som gäller vad 
som bör uppfattas som en muta har IMMs uttalande fått agera �facit� till de olika 
scenarierna. Anledningen är att vi inte anser oss ha tillräcklig kunskap för att göra 
en sådan bedömning. För att sedan kunna ge förklaringar till de avvikelser som vi 
har funnit i uppfattningarna har vi försökt att ta ut den teori som bäst stämmer 
överens med deras motiveringar. 
 
Vi har utefter ovanstående dragit slutsatser som att en uppenbar mutsituation är en 
sådan som beskrivits i scenario sex (elektrikern som bytte ut elledningarna). Vi 
tror också att just den här typen av mutsituation är något som gemene man 
associerar till då det talas om mutor. En ytterligare uppenbar mutsituation är en 
sådan som gäller 50-årspresenten men här verkar inte respondenterna ha 
uppmärksammat att det väsentliga är att förmånen är att likställa med pengar och 
semesterförmån, något som gör att det alltid är otillbörligt. 
 
Mer tveksamma situationer verkar utefter respondenternas svar vara sådana som 
fjällstugan och älgjakten. Situationer som enligt IMMs egna etiska regler alltid/ 
oftast är att bedöma som otillbörliga.  
 
Studieresan som gick till Danmark uppfattar ingen som en muta mycket på grund 
av att innehållet uppfattas seriöst och att inga större överdåd erbjuds, vilket 
stämmer överens med IMMs uttalande. 
 
Till övriga scenarier som gällde julkorgen, �lyxmiddagen med teater� samt teater-
biljett med middag som betalades av det egna företaget går svaren isär. Vi tror att 
det som har beskrivits i dem är vanligt förekommande med tanke på hur respon-
denterna har motiverat sina svar. Större delen av respondenterna har svarat att det 
inte är att betrakta som en muta samtidigt som vi har uttalande från IMM som i 
stort sett säger det motsatta. En av respondenterna hade till och med skrivit att de 
ibland bjöd ut sina kunder på ett sådant sätt. 
 
Det som många gånger har blivit avgörande för respondenterna vid bedömningen 
av vad som är en muta eller inte är beloppen. Då det inte finns några bestämda 
beloppsgränser uttryckta i lagtexten har svaren troligtvis istället grundats på vad 
som är brukligt enligt praxis, �egen uppfattning� eller så har man haft avdrags-
gilla kostnader som grund till vad som är att anse som tillbörligt och allt därutöver 
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har blivit otillbörligt. Om så är fallet menar vi att respondenterna saknar kunskap 
om att det inte är beloppen i sig som fäller själva avgörandet i en mutsituation. 
Det som de borde ha lagt större vikt vid är just vilka omständigheter som finns i 
varje enskilt fall och att de sammantaget kan leda till att situationen bedöms som 
en muta. 
 
Vi tror vidare att Byggsektorns etiska regler tillsammans med företagens affärs-
policys lagt viss grund till den baskunskap respondenterna visar i sådana fall som 
studieresan till Danmark, elfirman som ordnar med elledningarna samt mässan i 
Paris där respektive fick följa med. Dock har ingen hänvisning till sådana regler 
gjorts i deras svar. 
 
Utöver det som redan tagits upp har troligtvis även skillnad i kunskap och allmän 
försiktighet fått betydelse för avvikelserna. 
  
Sammantaget drar vi den slutsatsen att det verkar finnas en �gråzon� för vad som 
är tillåtet och otillåtet. Något som troligtvis beror på att svensk lagstiftning inte 
med exakthet kan beskriva vad som är att betrakta som en muta eller inte. Något 
som bidrar till avvikelserna i de olika uppfattningarna. 
 
Med tanke på det som nu har redovisats anser vi har besvarat vår problemfråge-
ställning och därigenom även vårt syfte.  
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7. Avslutning 
Vi tycker att vi har fått en större förståelse för själva begreppet muta. Undersök-
ningens resultat har också visat att det kan vara väldigt svårt att bedöma vad som 
är att anse som en muta eller ej. Tydligt är att ett flertal olika faktorer ligger till 
grund för bedömningen, vissa mindre relevanta än andra. 
 
Efter att ha skrivit vår uppsats kan vi ge följande förslag till kommande examens-
arbeten inom vårt område: 
 
• Har kunskapen kring vad en muta är ökat sedan �företagen� utvecklat sina 

affärspolicys.  
• Skiljer sig uppfattningarna och kunskapen åt mellan olika typer av branscher 

och vad kan det i så fall bero på.  
• Undersöka huruvida uppfattningarna skiljer sig åt beroende på responden-

ternas befattningsnivå och vad eventuella avvikelser beror på.  
• Efterlevs anmälningsplikten som arbetsgivaren inom privat sektor har.
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Bilaga 1 
 
 

 
 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som studerar sista året på Ekonomprogrammet, Högskolan i 
Skövde. Just nu skriver vi på vårt examensarbete inom området företagsekonomi.  
Vår uppsats kommer att behandla begreppet mutor och vi har valt att se över för-
hållandet kring mutor i byggbranschen.  
 
Vi vill direkt poängtera att denna uppsats inte kommer att beröra bestickning samt 
att full anonymitet i uppsatsen garanteras. Detta gäller både dig som person samt 
det företag du representerar. Dock måste vi för att uppsatsens innehåll skall kunna 
verifieras visa upp vår mailkonversation med dig både för vår handledare och för 
vår examinator. Personer som givetvis har tystnadsplikt. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är inte att gräva fram några skandaler utan vi vill se hur 
begreppet muta uppfattas rent juridiskt men även hur det uppfattas inom bygg-
branschen. Härav anledningen till att vi tar kontakt med dig. 
 
Vi vore tacksamma om du ville ta dig tid att läsa igenom de olika scenarier som 
bifogats i mailet. Detta för att sedan ge oss din bedömning på huruvida du upple-
ver det som beskrivits som en muta eller inte med en tillhörande motivering. 
 
Det vore uppskattat om vi kunde få tillbaka ditt svar senast den 20/4-07 för att vi 
skall kunna bearbeta materialet. 
 
Stort tack på förhand och vänligen hör av dig till oss om något skulle vara oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Andréa Johansson  Annika Källermark 
d01andjo@student.his.se  b04annko@student.his.se  
 


