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Om utdraget

Institutet Mot Mutor (IMM) har som uppgift att motverka korruption och 
underlätta för samhällets aktörer att hantera korruptionsrisker. IMM har ända 
sedan sin tillkomst 1923 verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption 
i samhället. IMM:s Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) bildar 
tillsammans med IMM:s Etiknämnd institutets självreglering. Med effektiv 
självreglering kan en trygghet skapas för näringslivet i fråga om vad som är tillåtet, 
samtidigt som den bidrar till att samhället kan ha förtroende för att näringslivet 
agerar på en hög etisk nivå. 

Denna skrift är ett utdrag ur koden fastställd av IMM:s styrelse den 10 juni 2020 och 
giltig från den 14 augusti 2020, och innehåller vad som anges i avsnitt D Förmåner.

Nedan anges för läsningen av avsnittet om förmåner relevanta utdrag 
från avsnitt A Om koden.

  Koden som självreglering
  

Kodens utgångspunkt är brottsbalkens bestämmelser om mutbrott. Ett förfarande 
som strider mot lagen är inte heller förenligt med koden. Koden syftar också till 
att förmåner inte ska ges på sådant sätt att det skadar förtroendet för vissa särskilt 
skyddsvärda aktörer samt att förmåner inte ska ges till andra aktörer på ett sätt som 
inte är förenligt med den etik som bör gälla i näringslivet. Koden etablerar därmed 
en etisk standard för dessa situationer som i vissa avseenden ställer andra krav än de 
straffrättsliga reglerna, se illustration nedan. Genom att ansluta sig till koden åtar 
sig företagen att handla så att kodens syften främjas. 

Koden ska hjälpa företag att bedöma vad som är en tillåten förmån respektive vad 
som kan utgöra en otillåten förmån. Reglerna är med nödvändighet allmänt hållna 
och innebörden belyses med exempel. Bedömningen i det enskilda fallet är beroende 
av de faktiska omständigheterna. Företag kan begära att Etiknämnden uttalar sig i 
ett enskilt fall.

Affärsoetiska förmåner

Förtroendeskadliga förmåner 

Mutbrott



2

  Etiknämnden 

Etiknämnden inrättades av IMM år 2013. Etiknämnden har till uppgift att genom 
bl.a. uttalanden verka för god sed inom det område som omfattas av koden. 
Genom Etiknämndens beslut kan kodens bestämmelser konkretiseras i enskilda 
fall. Etiknämndens beslut i anonymiserad form samt information om nämnden och 
kontaktuppgifter till nämnden finns på IMM:s hemsida: 
www.institutetmotmutor.se/etiknamnden

  Internationella förhållanden 

Koden är i fråga om förmåner i första hand skriven för svenska förhållanden. 
De etiska riktlinjer som uttrycks i koden bör normalt vara tillämpliga även i en 
internationell kontext. Vid bedömning i enskilda fall kan också lokala seder och 
bruk liksom vedertagna former för internationellt umgänge få betydelse.

Om utdraget
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 1. Vad är en förmån? 

En förmån ska ha ett materiellt eller immateriellt värde för mottagaren. Förmåner 
kan ha många olika former såsom kontanter, presentkort, varor, tjänster, rabatter, 
resor, lån av pengar eller saker, biljetter till evenemang, sponsring, provision, 
anställning eller uppdrag, förtur i en kö eller en prestigefylld utmärkelse.  

För att det ska vara en förmån enligt koden ska den ges till en arbetstagare eller 
uppdragstagare från någon annan än arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

 Exempel: En arbetsgivare har förhandlat fram rabatter hos ett företag för 

arbetsgivarens anställda. Rabatten utgör inte en förmån enligt denna kod 

 för de anställda. 

Det ska också vara något som arbetstagaren eller uppdragstagaren skulle ha stått 
kostnaden för själv.

 Exempel: Ett företag anlitar en representant från en annan verksamhet för att  

 hålla en utbildning på annan ort än där representanten är verksam. Det utgör  

 inte en förmån om företaget betalar normala och nödvändiga resekostnader  

 för den som håller utbildningen.

Givandet av förmånen ska ha samband med utförandet av arbetstagarens arbete 
eller uppdragstagarens uppdrag (tjänstesamband). Förmåner som ges mellan t.ex. 
vänner utan att det finns någon koppling till en anställning eller ett uppdrag 
omfattas alltså inte. För att förmånen ska undantas ska den ha sin grund 
uteslutande eller i allt väsentligt i något annat förhållande än tjänstesambandet.

 Exempel: A och B är barndomsvänner. B arbetar i ett företag som levererar 

tjänster till A:s arbetsgivare. På grund av vänskapsbandet bjuder B på sin 

födelsedag A på middag. Middagen är ingen förmån enligt denna kod. 

En förmån kan ges direkt till en arbetstagare eller uppdragstagare, men en förmån 
kan även ges till någon annan eller genom någon annan.

 Exempel: A ansvarar för genomförandet av en upphandling. A ber en potentiell 

anbudsgivare om sponsringspengar till A:s barns idrottslag. Upplägget utgör en 

förmån till A. 

D. Förmåner
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Som förmån räknas inte sådant med obetydligt värde som förekommer vid 
normalt arbetsrelaterat umgänge, t.ex. kaffe och kaffebröd/frukt i samband med 
ett arbetsmöte. 

I koden används uttrycken ge respektive ta emot en förmån. Är det otillåtet att ge 
respektive att ta emot en förmån, får förmånen inte heller erbjudas eller utlovas 
respektive begäras eller accepteras. När uttrycken ge respektive ta emot används i 
koden avses alla nyss nämnda situationer. 

 2. Hur kan förmåner ges och tas emot? 
 

 2.1 Olika situationer
Bedömningen av om det är tillåtet att ge eller ta emot en förmån skiljer sig beroende 
på tillfälle och vem som är mottagare. 

Koden gör skillnad mellan tre slags situationer som behandlas under olika avsnitt 
i koden.  

2.2   Mottagare vid myndighetsutövning och offentlig upphandling (s. 5)

2.3   Mottagare inom offentlig sektor och inom offentligt finansierad   
         verksamhet i andra fall än vid myndighetsutövning och offentlig       
        upphandling (s. 6)

2.4   Mottagare inom privat sektor (s. 9) 

Förmåner

D
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 2.2 Mottagare vid myndighetsutövning och offentlig upphandling 

Det är förbjudet att ge respektive ta emot en förmån vid myndighetsutövning 
eller vid genomförande av en offentlig upphandling. Det har ingen betydelse om 
en förmån ges eller tas emot före eller efter det att ett beslut har fattats. Förbudet 
att ge eller ta emot förmåner gäller i förhållande till mottagare som direkt fattar 
beslut om eller har möjlighet att påverka, även indirekt, myndighetsutövningen eller 
genomförandet av den offentliga upphandlingen. 

 Exempel: Myndighetsföreträdare genomför inom ramen för ett tillsynsärende  

 ett platsbesök hos ett företag. Ett stort antal handlingar ska gås igenom vid 

besöket och myndighetsföreträdarna kommer att vara på företaget över lunchtid.  

 Det är inte tillåtet att företaget bjuder myndighetsföreträdarna på ens en 

enklare lunch.

När förmåner ges till mottagare som arbetar med myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling i situationer som inte har någon koppling till myndighetsutövning eller 
offentlig upphandling gäller i stället vad som står i avsnitt 2.3.

 Exempel: En myndighetsanställd som har bland sina arbetsuppgifter att 

 utöva myndighet har bjudits in av en organisation för att tala på en konferens. 

 Den myndighetsanställde är inte involverad i ett pågående ärende rörande 

organisationen. Som tack för genomfört talaruppdrag får den myndighetsanställde  

 en blombukett. Blombuketten omfattas inte av förbudet mot förmåner eftersom det  

 saknas samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Tillåtligheten  

 att ta emot blombuketten får i stället prövas enligt avsnitt 2.3. 

Med myndighetsutövning avses detsamma som i allmänhet enligt lag. Begreppet 
omfattar beslut om förmåner och skyldigheter som meddelas enligt lag eller 
förordning och är bindande för enskilda personer och organisationer. Exempel på 
myndighetsutövning är beslut om serveringstillstånd och bygglov. I de flesta fall 
meddelas besluten av myndigheter, men privata företag kan genom lag anförtros att 
utöva myndighet, t.ex. bilbesiktning. 

Med offentlig upphandling avses åtgärd enligt lagarna om offentlig upphandling.

Förmåner 

D
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 2.3 Mottagare inom offentlig sektor och inom offentligt 
	 	 finansierad	verksamhet	i	andra	fall	än	vid	myndighetsutövning 
  och offentlig upphandling  

2.3.1 Kategorier av mottagare
Anställda och uppdragstagare inom offentlig sektor och offentligt finansierad 
verksamhet förvaltar ett förtroende från allmänheten. Verksamheten bedrivs i 
medborgarnas intresse och den ska skyddas mot korruption. Det får inte uppstå 
tvivel om att beslutsfattandet har skett på sakliga och objektiva grunder. Av 
domstolsavgöranden framgår att skyddsintresset för mutbrott inom den offentliga 
sektorn är förvaltningens integritet samt att allmänheten ska kunna förlita sig på 
att det offentliga bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet.  
Utgångspunkten är därför att det ska råda försiktighet vad gäller förmåner till 
denna mottagarkategori. 

Med offentlig sektor menas den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten som 
drivs av det allmänna samt företag som ägs av staten, kommuner eller regioner. 

Med offentligt finansierad verksamhet menas sådan verksamhet där det allmänna 
ger ekonomisk ersättning till själva driften. Exempel på offentligt finansierad 
verksamhet är verksamhet som bedrivs i privat regi inom vård, skola och omsorg. 

Mottagare som arbetar med myndighetsutövning eller offentlig upphandling 
omfattas av detta avsnitt när avsnitt 2.2 inte gäller.

För att en förmån som ges till eller tas emot av en mottagare i offentlig sektor eller 
offentligt finansierad verksamhet ska vara tillåten gäller följande. 

2.3.2 Otillåtna förmåner 
En förmån är otillåten om den påverkar eller riskerar att påverka mottagarens 
beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter, t.ex. en gåva av inte obetydligt 
ekonomiskt eller personligt värde för mottagaren. Bedömningen får göras från 
fall till fall. 

Förmåner

D
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a. penninggåva och lån av pengar,

b. testamentariska förordnanden, 

c. varor och tjänster för privat ändamål och privata rabatter på varor 
 och tjänster, 

d. rätt att använda fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk,

e. nöjes- eller semesterresa, 

f. köp av sexuella tjänster eller besök på stripp- och porrklubb, och

g. förmåner som kan medföra att givaren får en hållhake på mottagaren.

Följande slag av förmåner är på grund av sin beteendepåverkande natur otillåtna:

Förmåner som inte är otillåtna enligt den här bestämmelsen ska prövas mot kraven 
på öppenhet och måttfullhet.

2.3.3 Förmåner ska ges öppet
Förmåner ska ges öppet. Det innebär att en förmån ska riktas direkt till mottagarens 
arbets- eller uppdragsgivare eller vara förenlig med dennes etablerade policy i fråga 
om förmåner. 

Ett godkännande från mottagarens arbetsgivare att ta emot en förmån är inte 
tillräckligt för att det ska vara tillåtet att ge respektive ta emot förmånen utan 
förmånen måste också vara måttfull.   

2.3.4 Förmåner ska vara måttfulla 
Huruvida en förmån är måttfull avgörs i första hand av förmånens ekonomiska 
eller personliga värde för mottagaren. Om flera förmåner erbjuds till en och samma 
anställd eller uppdragstagare ska dessa förmåner bedömas i ett sammanhang. En 
förmån som sedd för sig är måttfull är alltså inte måttfull om den tillsammans med 
andra förmåner riktade till samma mottagare ökar risken för att mottagaren ska 
påverkas i sitt arbete eller uppdrag. 

När det ska bedömas om en förmån är måttfull ska följande omständigheter beaktas.

           — Mottagare

Det är betydelsefullt vilken anställning eller vilket uppdrag mottagaren av förmånen 
har. Vissa tjänsteställningar har särskilt höga krav på skydd för integriteten. Detta 
gäller t.ex. personer som arbetar med eller kan fatta beslut rörande myndighets-
utövning, offentlig upphandling, inköp och avtalsförvaltning. Även vissa sektorer har 
särskilt höga krav på skydd för integriteten, t.ex. vård och omsorg.

Förmåner   |   Offentlig sektor 

D
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Mottagarens position i förhållande till givaren är också av betydelse. Det är en 
varningsflagga om en förmån ges till en mottagare i nära anslutning till beslut 
som berör givaren. 

            — Förmånen

Risken för att en förmån ska bedömas som otillåten ökar med förmånens 
ekonomiska eller personliga värde liksom med antalet förmåner till samma 
mottagare. I allmänhet ska därför försiktighet iakttas när det gäller förmåner 
av inte obetydligt värde, förmåner som förekommer frekvent och förmåner med 
personligt värde. 

 Exempel: I ett rättsfall har det ansetts utgöra mutbrott att bjuda en 

offentliganställd på lunch och på café med hänvisning till att det förekommit 

 vid flera tillfällen. 

           — Arbetskoppling

Risken för att en förmån ska bedömas som otillåten ökar om förmånen är av ett 
sådant slag att den saknar anknytning till mottagarens arbetsuppgifter. Det är 
därför av betydelse om förmånen har ett tydligt samband med och ingår som ett 
naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete. 

 Exempel 1: Det är i allmänhet tillåtet att bjuda på en måltid i samband med ett  

 möte där arbetsrelaterade frågor diskuteras, eller att arrangera en studieresa  

 där arbetsrelaterade programpunkter utgör ett väsentligt inslag. 

 Exempel 2: Mingel eller annan sammankomst som en bred krets av personer  

 bjuds in till och som anordnas i syfte att skapa kontakt, informera om verksamhet  

 och liknande och där arbetskopplingen är i fokus är i allmänhet tillåtet även om det  

 bjuds på förtäring.

Det är som utgångspunkt inte tillåtet att den anställde eller uppdragstagaren bjuds 
in till evenemang tillsammans med medföljande, t.ex. en anhörig eller vän. I vissa 
fall kan dock ett arrangemangs karaktär motivera en annan bedömning. 

Förmåner   |   Offentlig sektor

D
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 2.4 Mottagare inom privat sektor  
           

2.4.1 Skyddsintressen
Inom privat sektor är de huvudsakliga skyddsintressena att anställda och 
uppdragstagare ska agera lojalt mot sin arbets- respektive uppdragsgivare samt att 
företag ska konkurrera på lika villkor utan användning av förmåner på ett oetiskt 
sätt. Det finns också ett allmänt intresse av att främja sunda affärsmetoder och i 
förlängningen ett förtroende från allmänheten gentemot det privata näringslivet. 

Vissa aktörer inom privat sektor förvaltar därutöver ett särskilt förtroende 
från allmänheten som behöver skyddas. Det gäller t.ex. banker, finans- och 
försäkringsföretag, skiljemän, offentligt utsedda rättsliga biträden och ombud, 
journalister, revisorer samt företag inom certifiering och kontroll. 

För att en förmån som ges till eller tas emot av en mottagare i privat sektor ska 
vara tillåten gäller följande. 

2.4.2 Otillåtna förmåner
En förmån är otillåten om den påverkar eller riskerar att påverka mottagarens 
beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter, t.ex. en gåva av högt ekonomiskt 
eller personligt värde för mottagaren. Bedömningen får göras från fall till fall.  

a. penninggåva och lån av pengar,

b. varor och tjänster för privat ändamål och privata rabatter på varor 
 och tjänster, 

c. rätt att använda fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk,

d. nöjes- eller semesterresa, 

e. köp av sexuella tjänster eller besök på stripp- och porrklubb, och

f. förmåner som kan medföra att givaren får en hållhake på mottagaren.

Följande slag av förmåner är på grund av sin beteendepåverkande natur otillåtna: 

Förmåner som inte är otillåtna enligt den här bestämmelsen ska prövas mot kraven 
på öppenhet och måttfullhet.

Förmåner

D
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2.4.3 Förmåner ska ges öppet 
Förmåner ska ges öppet. Det innebär att en förmån ska riktas direkt till 
mottagarens arbets- eller uppdragsgivare eller vara godkänd av denne eller 
vara förenlig med dennes etablerade policy i fråga om förmåner.

2.4.4 Förmåner ska vara måttfulla 
Huruvida en förmån är måttfull avgörs i första hand av förmånens ekonomiska 
eller personliga värde för mottagaren. Om flera förmåner erbjuds till en och samma 
anställd eller uppdragstagare ska dessa förmåner bedömas i ett sammanhang. 

När det ska bedömas om en förmån är måttfull ska följande omständigheter beaktas.

           — Mottagare 

Det är betydelsefullt vilken anställning eller vilket uppdrag mottagaren av förmånen 
har. I fråga om mottagare hos aktörer som enligt ovan förvaltar ett särskilt förtroende 
från allmänheten ska förmåner ges respektive tas emot med större försiktighet än inom 
privat sektor i övrigt. Sådana mottagare är särskilt känsliga i integritetshänseende.

 Exempel: En särskild roll intar mottagare som har avgörande inflytande på  

 beslut, t.ex. i fråga om beviljande av lån och skadereglering. Inga förmåner ska  

 ges till dessa mottagare vid sådana beslut.

Även i övrigt ska det råda större försiktighet vad gäller förmåner till mottagare 
som har avgörande inflytande på beslut för givaren eller givarens företag, t.ex. i 
fråga om inköp.

           — Förmånen 

Risken för att en förmån ska bedömas som otillåten ökar med förmånens 
ekonomiska eller personliga värde liksom med antalet förmåner till samma 
mottagare. I allmänhet ska därför försiktighet iakttas när det gäller förmåner av 
högre värde, förmåner som förekommer frekvent och förmåner med personligt 
värde, t.ex. varor eller tjänster som kan utnyttjas privat. 

 Exempel: I rättspraxis har det ansetts utgöra mutbrott att erbjuda 

inköpsansvariga vid företag möjlighet att välja en present av privat natur till  

 ett värde av några hundralappar, om den inköpsansvarige beställer produkter  

 från det erbjudande företaget.

Förmåner   |   Privat sektor

D
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           — Tillfälle 

Vid pågående affärsförhandlingar med mottagarens arbets- eller uppdragsgivare 
eller under pågående uppdrag ska särskild försiktighet iakttas. En förmån som 
annars skulle vara tillåten kan vid sådant tillfälle bedömas som otillåten.

 Exempel: Det är inte tillåtet att under pågående avtalsförhandling bjuda 

motparten på julbord eller annat liknande evenemang. 

           — Affärsmässighet 

Förmåner ska ha en affärsmässig relevans. Evenemang ska ha koppling till den 
inbjudande organisationens verksamhet och får inte vara extravaganta. Inbjudan av 
medföljande, t.ex. anhörig eller vän, gör att den affärsmässiga kopplingen riskeras.

 Exempel: Det är som utgångspunkt tillåtet att förena ett i övrigt affärsmässigt 

evenemang med en nöjesbetonad del, förutsatt att den affärsmässiga delen är  

 det centrala.   

 3. Redovisning av förmåner som riskerar att strida mot koden  

Om arbets- eller uppdragstagaren bedömer att en erbjuden förmån kan vara 
otillåten, ska denne antingen avvisa den direkt eller - innan den tas emot - hänskjuta 
bedömningen till närmaste chef eller annan som företaget har hänvisat till. 

I oförutsedda eller plötsligt uppkomna situationer, där ett omedelbart avböjande 
av förmånen inte kan komma i fråga då det skulle kunna skada arbets- eller 
uppdragsgivarens relation till den som erbjuder förmånen eller medföra en 
säkerhetsrisk för arbets- eller uppdragstagaren, ska mottagaren så snart 
omständigheterna tillåter redovisa förmånen för arbets- eller uppdragsgivaren.

Förmåner   |   Privat sektor

D
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Frågor och beställning av material 

För mer information om IMM:s skrifter och material,  

besök www.institutetmotmutor.se.

Om du vill veta mer om IMM:s arbete eller är intresserad av 

att bli stödjande medlem kan du vända dig till vårt kansli.

IMM:s kansli finns hos Stockholms Handelskammare. 

Adress: Box 16050, 103 21 Stockholm 

Tel: 08-555 100 45

E-post: info@institutetmotmutor.se 

Webb: www.institutetmotmutor.se 

 

 


