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Sammanfattning 
Företag använder sig av olika former av representation för att främja affärsförhandlingar. 

Reglerna för rätt till avdrag för representation finns i 16 kap. 2 § IL. Enligt lagrummet skall 

det finnas ett omedelbart samband mellan utgiften och näringsverksamheten samt att det 

yrkade avdraget skall vara skäligt. SKV ger ut allmänna råd rörande representation vilka 

skall vara vägledande. Den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt i 16 kap. 1 § IL anger 

att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster skall vara avdragsgilla. Utgifter som har 

ett samband med inkomster räknas som omkostnad i näringsverksamhet. Bestämmelsen 

om representationsavdrag är sålunda restriktivare än den allmänna principen om avdrags-

rätt. Skattelag är komplicerad och det kan krävas tolkning av lagreglerna. För en ökad för-

utsebarhet för den skattskyldige används vissa tolkningsmetoder och tolkningsförfaranden 

vid komplettering av luckor i lag. SKV:s allmänna råd bidrar till ökad förutsebarhet och en-

hetlighet då deras anvisningar har en betydande roll vad gäller representationsavdrag. 

Personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla vilket framgår av 9 kap. 2 § IL. Bestämmel-

sen om representation i 16 kap. 2 § IL är inte heller tillämpbar på det som ses som person-

liga levnadskostnader då ett strikt krav på omedelbart samband med näringsverksamheten 

fordras. Vad som anses utgöra omedelbart samband med näringsverksamheten bedöms ut-

ifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid denna bedömning tas hänsyn till skillnader 

mellan företag, bedriven verksamhet, formen av representation samt vid hur många tillfäl-

len som representation har skett.  

Representation kan anta formen av mutor eller andra otillbörliga belöningar då det ligger i 

representationens natur att fungera som ekonomiskt smörjmedel vid affärsförhandlingar. 

Enligt 9 kap. 10 § IL får utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar inte dras av. 

 



 

Vad som avses med otillbörligt framgår inte vidare av de skatterättsliga reglerna. Praxis 

bakom de straffrättsliga bestämmelserna i 17 kap. 7 § BrB och 20 kap. 2 § BrB får istället 

användas för att förklara begreppet. En samlad bedömning av omständigheterna i det en-

skilda fallet måste göras vid bedömningen av otillbörlighet. 
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Abstract 
Companies use different forms of representation to promote business negotiations. The 

regulations for the right to deduction for the cost of representation are stated in Chapter 16 

section 2 of the Swedish Income Tax Act (IL). According to the law there must be an im-

mediate connection between the expenditure and the business practice and the claimed de-

duction must be reasonable. The Swedish tax authority publishes general recommendations 

regarding representation which are used as guidelines for the tax payer to follow. The gen-

eral provision about tax deduction can be found in Chapter 16 section 1 of the Swedish In-

come Tax Act (IL), stating that expenses to acquire or retain income shall be deductible. 

Expenses that have an immediate connection with incomes count as tax deductible ex-

penses in the business practice. The provision about deductible representation is in this 

manner more restrictive than the general principle in Chapter 16 section 1 of the Swedish 

Income Tax Act (IL). Taxation law is complicated and it may demand interpretation of the 

regulations. When gaps are present in regulations, certain interpretation methods and pro-

cedures can be applied in order to increase the foreseeability for the tax payer. The Swedish 

tax authority’s general recommendation contributes to an increased foreseeability and con-

formity since their instructions play a significant role regarding deduction for representa-

tion. 

Personal living costs are not deductible according to Chapter 9 section 2 of the Swedish 

Income Tax Act (IL). The provision about representation in Chapter 16 section 2 of the 

Swedish Income Tax Act (IL) is not applicable on personal living costs since a strict de-

mand for an immediate connection between the expenditure and business practices is re-

quired. What is considered as an immediate connection between the expenditure and busi-

 



 

ness practices is a matter of judgement on the basis of the circumstances in each individual 

case. The circumstances that need to be considered are differences between companies, 

type of movement, the form of representation and at how many occasions representation 

has occurred. 

Representation can adopt the form of bribes or other improper rewards as it lies in the na-

ture of representation to function as an economic lubricant. According to Chapter 9 sec-

tion 10 of the Swedish Income Tax Act (IL), expenses for bribes or other improper re-

wards are not deductible. The meaning of improper is not further defined in the taxation 

regulations. Case law emanating from the criminal regulations in Chapter 17 section 7 and 

Chapter 20 section 2 of the Swedish Penal Code (BrB) may instead be used to clarify this 

conception. A judgement of all the circumstances in each individual case must be made to 

determine what is considered as improper. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den ursprungliga lagstiftningen rörande representation kom till 1963 och var en följd av att 

det från lagstiftarens sida ansågs föreligga ett stort missbruk av den allmänna rätten till av-

drag för representationskostnader.1 Missbruket förutsågs vara tilltagande vilket stärkte upp-

fattningen att en reglering av avdragsrätten för representation var absolut nödvändig.2 Att 

visa generositet inom näringslivet har i det närmaste blivit en självklarhet och god affärssed 

vilket måste ses som helt naturligt då den personliga kontakten mellan parterna är ytterst 

viktig.3 Syftet med att bevilja representationsavdrag till viss del är att det fortfarande skall 

vara tillåtet att visa generositet gentemot sina affärskontakter då det är motiverat utifrån af-

färsmässiga skäl. Representation förekommer i flertalet olika former såsom gåvor, middagar 

och resor vilka används som ekonomiska smörjmedel vid affärsförhandlingar.4  

Lagregeln för representationsavdrag finns upptagen i 16 kap. 2 § IL5 under inkomstslaget 

näringsverksamhet, främst beroende på att den har störst koppling till det inkomstslaget.6 

Hänvisning till bestämmelsen finns dock även i de två övriga inkomstslagen, tjänst och ka-

pital.7  

Utgifter för representation har nära koppling till utgifter som har karaktär av personliga 

levnadskostnader.8 Kopplingen framkallar svårigheter vid bedömningen av avdragsrätten 

då det som är personliga levnadskostnader inte får dras av enligt 9 kap. 2 § IL. Dessutom 

måste representationsutgiften anses ha ett omedelbart samband med affärsverksamheten 

                                                 
1 Prop. 1963:96, s. 8, se även SOU 1962:42, s. 16. Tidigare användes den allmänna regeln om rätt till avdrag, 

idag motsvarande 16 kap. 1 § IL, för att göra avdrag för representationskostnader. 

2 Prop. 1963:96, s. 48. 

3 SOU 1962:42, s. 50 f, se vidare Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 12 för 
en klargörande diskussion. 

4 Enbart extern representation beaktas i uppsatsen, se avsnitt 1.4.  

5 Inkomstskattelag (SFS 1999:1229). Se bilagan för lagrum. 

6 Prop. 1999/2000:2, s. 193. 

7 Se 12 kap. 1 § IL samt 42 kap. 2 § IL. Se bilagan för lagrum. 

8 Prop. 1963:96, s. 51.  
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vilket också kan utgöra svårigheter vid tillämpningen av 16 kap. 2 § IL. Vad gäller exempel-

vis då ett företag bjuder kundrepresentanter på middag och deras respektive är medbjudna? 

Hur görs då gränsdragningen mellan representation och levnadskostnader? När anses en 

middag ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten? 

I samband med införandet av den ursprungliga bestämmelsen om representation diskutera-

des inte bara kopplingen till personliga levnadskostnader utan dessutom gränsdragningen 

mellan representation och muta eller annan otillbörlig belöning. Utredningsarbetet åsyftade 

de situationer då det kan ifrågasättas huruvida representation istället är av sådan art att den 

är att hänföra till otillbörlig påverkan eller försök till otillbörlig påverkan.9 Mutor eller andra 

otillbörliga belöningar inverkar inskränkande på den fria marknaden, dolda intressen påver-

kar verksamheter och marknaden agerar inte längre öppen och saklig.10

Representation förekommer i hög grad inom näringslivet vilket belyses ovan. Lagstiftarnas 

motiv med bestämmelserna om representationsavdrag är dock inte att sätta stopp för re-

presentation utan att förhindra missbruk av rätten till avdrag.11 En inskränkning av av-

dragsrätten görs dock i 9 kap. 10 § IL som stadgar förbudet mot avdrag för muta eller an-

nan otillbörlig belöning.  

Lagreglerna mot muta eller annan otillbörlig belöning i BrB12 avser att skydda förhållandet 

mellan huvudman och anställd eller uppdragstagare, men framförallt tredje man d.v.s. all-

mänheten.13 Kan den ovan nämnda middagen under några förutsättningar anta formen av 

en muta eller annan otillbörlig belöning? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att i görligaste mån utreda var gränsen går mellan när avdragsgill 

representation, enligt 16 kap. 2 § IL, övergår till att bedömas som icke avdragsgill muta eller 

annan otillbörlig belöning enligt 9 kap. 10 § IL. 

                                                 
9 SOU 1962:42, s. 53 f. 

10 Prop. 1998/99:32, s. 37.  

11 Prop. 1963:96, s. 51 ff.  

12 Brottsbalk (SFS 1962:700).  

13 Prop. 1975/76:176, s. 37. 
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1.3 Metod 

Vid utredandet av uppställt syfte beaktas i första hand relevant lagtext genom en objektiv 

lagtolkningsmetod. Därefter granskas förarbeten till lagtexten för att ta reda på lagstiftarens 

motiv med bestämmelserna, en s.k. subjektiv tolkningsmetod, och för att finna eventuella 

gränsdragningar mellan representation och muta eller annan otillbörlig belöning. Efter detta 

undersöks praxis i syfte att finna ytterligare bidrag till gällande rätt beträffande nämnda skil-

jelinje. Vidare granskas doktrinens inställning beträffande den aktuella frågeställningen. Så-

ledes använder vi oss av den rättsdogmatiska metoden. 

Vid val av rättsfall har vi primärt utgått från fall som avgjorts av högsta instans då dessa 

skapar prejudikat. Sekundärt har vi använt oss utav lägre instanser för en ökad förståelse då 

dessa avgöranden varit vägledande och informativa. Vidare har vi använt de fall, oavsett 

tvistefrågan, som tar upp ämnen av intresse för uppställt syfte. Detta för att undersöka hu-

ruvida det finns ett konsekvent resonemang hos domstolarna.  

SKV:s allmänna råd rörande representation är en betydelsefull rättskälla då råden använder 

sig av lag, förarbeten och praxis samt anger egna synpunkter. Detta komplicerar placering-

en av de allmänna råden rörande inom den rättsdogmatiska metoden vilket förklarar skill-

naden i de olika avsnitten vad gäller vår användning av SKV:s allmänna råd rörande repre-

sentation.  

Institutet mot mutor, IMM, har utgivit skrifter avseende otillbörlighet. Skrifterna förklarar 

lagreglernas syfte och innehåll vilket bidrar till att skapa en ökad förutsebarhet och enhetlig 

rättstillämpning. Syftet är att främja en hög etisk standard inom området.14 Då mycket vid 

bedömningen av otillbörlighet beror på enskilda omständigheter i de specifika fallen kan 

IMM:s skrifter ses som vägledande för domstolar och företag. 

1.4 Avgränsning 

Då uppsatsen är inriktad på att i görligaste mån utröna den skatterättsliga gränsen av när 

avdragsgill representation övergår till att bedömas som muta eller annan otillbörlig belöning 

beaktas inte de straffrättsliga bestämmelserna mer än vad som är nödvändigt för att besvara 

uppställt syfte. 
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Intern representation, d.v.s. representation inom ett företag, berörs ej då detta inte har nå-

got med avdragsrätt rörande muta eller annan otillbörlig belöning att göra. Mutor eller 

andra otillbörliga belöningar kan inte förekomma inom ett och samma företag utan endast 

vid representation gentemot externa affärsförbindelser, s.k. extern representation. 

Inkomstslagen tjänst eller kapital behandlas inte vidare i uppsatsen då endast avdragsrätt i 

näringsverksamhet beaktas. 

Vi bortser från mervärdesskattefrågor då dessa inte är relevanta för uppställt syfte. Ur ett 

inkomstskatterättsligt perspektiv påverkar inte mervärdesskatten frågan om avdragsrätten 

för ett företag.        

Uppsatsen behandlar enbart svenska regler och förhållanden inom ramen för uppställt syf-

te. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för tolkningsregler inom skatterätten. Det inleds med en genomgång av 

olika tolkningsmetoder varefter följer en uppräkning av tolkningsförfaranden. Vidare följer 

en genomgång av SKV:s allmänna råd och IMM. Kapitlet är viktigt för att senare kunna 

genomföra fördjupande analyser. 

Den allmänna avdragsrätten diskuteras i kapitel 3 genom att gå igenom rätten till avdrag en-

ligt 16 kap. 1 § IL. Representation behandlas i kapitel 4. En djupare genomgång av 16 kap. 

2 § IL genomförs genom en successiv nedbrytning av ordalydelsen i bestämmelsen till 

mindre delar för att klargöra när avdragsrätt enligt bestämmelsen är tillåten. En fördjupan-

de analys av representation avslutar kapitlet. I kapitel 5 behandlas innebörden av begreppet 

mutor och andra otillbörliga belöningar enligt 9 kap. 10 § IL och en genomgång av den 

straffrättsliga innebörden av begreppet otillbörligt följer. Kapitlet avslutas med en samlad 

analys kring mutor eller andra otillbörliga belöningar. 

En hypotetisk fallstudie presenteras i kapitel 6, vilken fungerar som en samlad analys av ka-

pitel 4 och 5. Slutsatserna rörande uppställt syfte läggs fram i kapitel 7.  

 
                                                                                                                                               
14 Syftet framgår av skrifterna Farliga förmåner - Tillbörlig förmån eller muta?, s. 2 samt Vägledande etiska 

regler för kontakt och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet, avsnitt 1.1.    
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2 Tolkning av skatterätt 

2.1 Inledning 

När en lagregels innebörd är klar skall den följas, men så är inte alltid fallet. Tolkning an-

vänds i skatterätten för att fylla ut innebörden av lagtexten då denna inte heltäckande kan 

behandla alla tänkbara situationer.15 Således är syftet med tolkningen att om möjligt ge lag-

tolkaren möjlighet att applicera lagregeln på ett konkret fall. 

Det kan sägas finnas flera olika övergripande mål med tolkning av skattelag.16 Däribland de 

här nedan nämnda om förutsebarhet, legalitetsprincipen och likhetsprincipen. Vad som är 

de lege lata, gällande rätt, inom skatterätten kan därför bero på de olika tolkningsmetoder 

och tolkningsförfaranden som kortfattat förklaras nedan i avsnitt 2.3 och 2.4. SKV:s all-

männa råd har en vägledande funktion och används därigenom för att fylla ut skattelag, se 

avsnitt 2.6. I sista avsnittet 2.7 behandlas IMM:s rättskällestatus och funktion. 

2.2 Lagen, förutsebarhet, legalitets- och likhetsprincipen 

Lagen är den primära rättskällan och den är bindande om inte annat särskilt framgår av lag.  

Detta är viktigt att poängtera för att undvika missförstånd om lagens rättskällestatus vid 

tolkning.  

Det enskilt kanske mest betydelsefulla ändamålet med tolkning av skatterätt är förutsebar-

heten.17 Förutsebarhet innebär att den skattskyldige på förhand skall kunna förutse följder-

na av sitt handlande.18 De tolkningsmetoder och de tolkningsförfaranden som tas upp ned-

an bidrar till ökad förutsebarhet för den skattskyldige.19

                                                 
15 Rabe, Gunnar, Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 542.  

16 Kellgren, Jan Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 34. 

17 Kellgren, Jan Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58. 

18 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, Del 2, s. 601 f. 

19 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, Del 2, s. 601 f. 
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Legalitetsprincipen kommer till uttryck i 1 kap. 1 § 3 st. RF som lyder ”den offentliga makten ut-

övas under lagarna.”20 Satsen nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag, kan sägas samman-

fatta den skatterättsliga legalitetsprincipen genom ett krav på att skatt normalt måste ha 

stöd i lag.21  Legalitetsprincipen har därför stor betydelse för förutsebarheten inom skatterät-

ten. 

Likhetsprincipen är stadgad i 1 kap. 9 § RF och innebär kort att lika fall skall prövas lika av 

domstolar och förvaltningsmyndigheter.22 Även denna princip bidrar till en ökad förutse-

barhet för den skattskyldige. Det som kan utgöra svårigheter är att avgöra när fallen skall 

bedömas lika eller olika.23 Principer kan krocka med varandra när likartade fall skall bedö-

mas lika enligt likhetsprincipen, men det saknas stöd i lag för en sådan bedömning enligt legali-

tetsprincipen.24   

2.3 Tolkningsmetoder 

2.3.1 Allmänt om tolkning 

Med tolkning avses mycket förenklat att man avser att finna betydelsen av en ordalydelse 

m.m.25 Lagtolkning utgår från den primära rättskällan, lagtexten, men även de sekundära 

rättskällorna, förarbeten, praxis samt doktrin används vid lagtolkning. Det finns inte en ge-

nerell metod för tillvägagångssättet för hur lagtolkning skall gå till utan domstolarna använ-

der olika metoder i sina avgöranden.26 Inom skatterätten finns olika tolkningsmetoder för 

att finna omfattningen, betydelsen eller bådadera av en lagtext. Vid tolkandet av innebör-

den av en lagregel finns inga begränsningar i den mån att endast en tolkningsmetod får an-

                                                 
20 Hultqvist, Anders Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73, se bilagan för fullständigt lagrum. 

21 Hultqvist, Anders Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 74, se även 8 kap. 3 § RF, vilken finns in-
tagen i bilagan, för ett krav på att föreskrift om skatt till staten skall meddelas i lag samt Hultqvist, Anders Le-
galitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. 112 f för mer utförligt resonemang. 

22 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 155, se bilagan för lagrum. 

23 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 60. 

24 Rabe, Gunnar, Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 543. 

25 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 429. 

26 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 87. 
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vändas.27 Att använda sig utav flera tolkningsmetoder är alltså ingen nackdel utan snarare 

ett måste i vissa situationer. Jan Kellgren anger i sin avhandling ”Mål och metoder vid tolk-

ning av skattelag” vad som åligger domstolen i fråga om tolkning: 

”Domstolarna bör eftersträva den tolkning som, med beaktande av rättstillämpningens samhällsfunktion 

och särskilda förutsättningar, utgör den vid en samlad bedömning mest rimliga lösningen av en konkret 

situation.”28

Av yttrandet framgår att en samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall av vad som 

kan anses utgöra den mest rimliga lösningen för val av metod vid tolkning. Som påvisats 

ovan finns inget bestämt tillvägagångssätt vid användandet av tolkningsmetoderna. Objek-

tiv, subjektiv och teleologisk tolkning förklaras ingående i de nästkommande avsnitten. 

2.3.2 Objektiv tolkning  

Denna tolkningsmetod utgår från ordalydelsen i lagtexten.29 Vid användandet av en objek-

tiv tolkning är det således den språkliga innebörden av lagtexten som hamnar i fokus. Alltså 

är de sekundära rättskällorna inte av betydelse. Positiva effekter vid tillämpandet av denna 

metod är att rättssäkerheten och förutsebarheten torde öka då all lagtolkning utgår från lag-

texten.30 Det negativa med ett strikt användande av denna tolkningsmetod är att den redan 

mycket omfattande och ständigt föränderliga skatterätten skulle behövas utökas och ändras 

ytterligare.31 Sålunda är metoden en bra startpunkt vid lagtolkning. Den kan dock behöva 

kompletteras då en strikt tillämpning av metoden skulle ställa oproportionerligt höga krav 

på lagstiftarna.  

                                                 
27 Melz, Peter Skattenytt 1992, Lagtolkningsmetoder – synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv 

skattskyldighet för ränteintäkter, s. 615. 

28 Kellgren, Jan Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 28. 

29 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, Del 2, s. 596.  

30 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 142.  

31 Rabe, Gunnar, Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 543. 
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2.3.3 Subjektiv tolkning 

Metodens utgångspunkt är att genom lagförarbeten finna syftet med lagregeln.32 Således är 

det lagstiftarens motiv som spelar den avgörande rollen vid lagtolkningen. Det positiva 

med användandet av metoden är att förarbetena oftast har vägledning att ge angående lag-

textens avsedda syfte. Problem med ett strikt användande av en subjektiv tolkningsmetod 

föreligger då det inte finns någon vägledning att få i förarbetena om det avsedda syftet med 

lagtexten. Lagtolkaren tvingas då själv uttolka ett av honom hypotetiskt syfte ur förarbete-

na.33 Det är då stor risk att lagtolkaren lägger in sina egna värderingar i tolkningen vilket 

måste betraktas som en brist på förutsebarhet för de skattskyldiga då olika lagtolkare kan ha 

olika värderingar. 

2.3.4 Teleologisk tolkning 

Det finns både mer objektiva och mer subjektiva varianter av en teleologisk tolkningsme-

tod.34 I avsnittet redovisas enbart den av Per Olof Ekelöf framtagna metoden då den i Sveri-

ge blivit tongivande.35 Denna teleologiska tolkningsmetod utgår från ändamålet med en lag-

regel när dess tillämpning skall bestämmas.36  

Ändamålet med en lagregel skall särskiljas från det i förarbetena tilltänkta syftet med lagre-

geln, ändamålet är istället den funktion som en lagregel faktiskt anses inneha i samhället.37 

Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod är således att betrakta som en objektiv tolkningsme-

tod.38 Lagtolkaren använder då inte i första hand förarbeten utan istället lagtext och fram-

förallt praxis för att kunna avgöra vad som är ändamålet medan en mer subjektiv variant 

skulle i varierande grad förespråka större hänsyn till förarbeten. 

                                                 
32 Kellgren, Jan Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 24.  

33 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 454. 

34 Melz, Peter Skattenytt 1992, Lagtolkningsmetoder – synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv 
skattskyldighet för ränteintäkter, s. 614.  

35 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 143, se även Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En 
lärobok i allmän rättslära, s. 480 för ytterligare resonemang. 

36 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik Rättegång, Första häftet, s. 79 ff. 

37 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 144. 

38 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 481. 
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Enligt Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod är klara fall de fall som med fullkomlig säkerhet 

hamnar inom en lagregels kärnområde.39 Ändamålet med de klara fallen skall läggas till 

grund för bedömningen av de säregna fallen för att praktiskt kunna avgöra ändamålet med 

lagregeln och på så sätt åstadkomma ett överensstämmande helhetsresultat.40 Även om 

man i de klara fallen har en utgångspunkt för tolkningen kan det fortfarande vara proble-

matiskt att bestämma lagens exakta ändamål, lagtolkaren kan alltid lägga in sina egna per-

sonliga åsikter.41

Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod kan ge en mer rättvis prövning i det enskilda fallet ef-

tersom den förespråkar en fri tolkning. Förutsebarheten kan dock bli lidande då domsto-

larna inte är bundna till förarbetena.42 En sådan objektiv teleologisk tolkningsmetod som 

Ekelöf förespråkar bör anses accepterad inom skatterätten.43  

2.4 Tolkningsförfarande 

2.4.1 Allmänt om tolkningsförfarande 

Då lagen inte kan täcka in alla tänkbara situationer, som nämns ovan i avsnitt 2.1, finns det 

tillfällen då det krävs en friare bedömning av lagtexten. De förfaranden som då brukligen 

används skapar vissa ramar i situationer där det inte borde finnas någon större förutsebar-

het, men tack vare dessa förfaranden skapas ändå en viss överskådlighet.44

Inom skatterätten är legalitetsprincipen viktig vilket visas i avsnitt 2.2 ovan. Detta tyder starkt 

på ett förbud mot analogislut inom skatterätten, d.v.s. att beslut tages om uttag av skatt fast-

än ingen lagregel uttryckligen stadgar att detta är tillåtet.45 Motsatsslut, även kallat (argumen-

tum) e contrario, föreligger när en lagregel ej tillämpas på en situation som lagregeln inte ut-

                                                 
39 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik Rättegång, Första häftet, s. 85.  

40 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik Rättegång, Första häftet, s. 84. 

41 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 493 f. 

42 Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem, s. 160 ff. 

43 RÅ 1993 ref 49 samt RÅ 1994 ref 31, se även Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, 
Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, Del 2, s. 599 f för ytterligare resonemang. 

44 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 457 f. 

45 Hultqvist, Anders Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 74 & 332. 
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tryckligen reglerar.46 En sådan tolkning bör anses förbjuden p.g.a. legalitetsprincipen när en 

lagregel är utformad som en förbudsregel då en tillämpning av motsatsslut i en sådan situa-

tion skulle få samma effekt som en tillämpning av analogislut på en ”vanlig” lagregel. Reduk-

tionsslut föreligger när en lagregel inte anses tillämpbar trots att situationen klart hamnar 

inom den språkliga betydelsekärnan för regeln.47 Därmed reduceras lagregelns tillämp-

ningsområde så mycket att det hamnar innanför den språkliga betydelsekärnan.48 Eftersom 

en tillämpning av reduktionsslut i de flesta fall bör innebära ett mindre skatteunderlag för 

staten är det inte troligt att den används i någon större utsträckning. Av det ovan sagda 

framgår att analogislut, motsatsslut och reduktionsslut är av liten praktisk betydelse vid tolkning 

av skatterätt. De tolkningsförfaranden som är klart tillämpbara inom skatterätten är exten-

siv och restriktiv tolkning varför de särskilt lyfts fram i nästkommande avsnitt. 

2.4.2 Extensiv och restriktiv tolkning 

Behovet av att tolka en lagregel kan uppstå rörande en situation som inte direkt kan hänfö-

ras till lagregelns språkliga betydelsekärna, men ändå anses falla innanför det yttersta språk-

liga betydelseområdet av lagregeln. Då kan ett extensivt eller restriktivt tolkningsförfarande 

klargöra om lagregeln är tillämpbar på situationen eller inte.49

En extensiv tolkning innebär att lagregelns tillämpningsområde blir mera vidsträckt, regeln 

anses tillämplig på alla fall som ligger inom det språkliga betydelseområdet. Motsatsvis in-

nebär en restriktiv tolkning att lagregelns tillämpningsområde inskränks. Regeln är tillämpbar 

endast på de fall som ligger inom den språkliga betydelsekärnan.50 Valet mellan dessa två 

förfaranden är svårt och måste avgöras grundat på varje enskilt fall där vägledning kan sö-

kas i andra rättskällor, t.ex. förarbeten eller rättspraxis.51

 

                                                 
46 Aleksander, Peczenik Juridikens metodproblem, s. 85 f. 

47 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 85. 

48 Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem, s. 74. 

49 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 463. 

50 Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem, s. 74 ff, samt Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämp-
ning, En lärobok i allmän rättslära, s. 462 f. 

51 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 463. 
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Figuren och begreppen är en sammanställning hämtad från flera olika källor.52 Den språkliga bety-

delsekärnan är alla de fall som otvivelaktigt kan tillämpas av lagregeln. Det språkliga betydelseområ-

det är den yttersta gränsen för vad som kan anses falla inom en lagregels språkliga innebörd. Exten-

sivt tillämpningsområde är en utvidgning av en lagregels naturliga tillämpningsområde. Restriktivt 

tillämpningsområde är en inskränkning av en lagregels naturliga tillämpningsområde.  

2.5 Rättsfallstolkning 

RR:s praxis har en betydande roll för lagtolkningen inom skatterätten för att rättstillämp-

ningen skall bli enhetlig och förutsebar.53 Vid tolkning av rättsfall används en objektiv tolk-

ning då texten i rättsfallet tolkas. Subjektiv tolkning, d.v.s. att domarnas mening med avgö-

randet vid den ursprungliga domen bedöms, används bara i vissa särskilda fall exempelvis 

då en dom är svårförståelig och det kan vara till hjälp att veta vad domarna avsåg.54

För att avgöra gällande rätt enligt praxis beaktar domstolen de enskilda faktorerna i varje 

fall och därmed måste försiktighet iakttas då en generell norm skall deriveras ur fallet.55 

Generaliseringen görs för att ur ett specifikt fall finna en rättsregel som kan användas för 

                                                 
52 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 82 ff, Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem, s. 74 ff samt 

Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 157 ff. 

53 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, Del 2, s. 603 f. 

54 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 105. 

55 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 70.  

   11



  
  

en viss typ av fall.56 Svårigheten är att hitta alla juridiskt relevanta fakta och samtidigt rensa 

bort de oväsentliga personliga fakta som finns i fallet.57

Vid tolkning av rättsfall är det säkrare om det finns flera olika rättsfall att bygga sitt anta-

gande på.58 Det kan vara riskabelt att försöka grunda en uppfattning om ett begrepp ur ett 

enskilt fall då det kan finnas små, men mycket viktiga, skillnader mellan olika fall. Två likar-

tade rättsfall kan få olika utgångar p.g.a. någon till synes liten skillnad dem emellan. 

I doktrin är det omdiskuterat huruvida referat och notismål skall anses ha samma prejudi-

katvärde vid rättsfallstolkning. Gunnar Rabe & Johan Bojs anger i sin bok ”Det svenska skat-

tesystemet” att referatmål skall ha ett tyngre prejudikatvärde än notismål.59 Däremot ut-

trycker Robert Påhlsson i ”Inledning till skatterätten” att prejudikatvärdet av referat- och no-

tismål inte kan generaliseras utan skall bedömas utifrån varje enskilt fall.60 De i uppsatsen 

använda rättsfallen är både referat- och notismål och någon skillnad i prejudikatvärde mel-

lan dem görs inte. 

2.6 SKV:s allmänna råd 

2.6.1 Syfte och definition 

SKV:s allmänna råd ersätter de tidigare utgivna rekommendationerna från RSV.61 Syftet 

med SKV:s allmänna råd är att vara vägledande och bidraga till ökad förutsebarhet och en-

hetlighet inom skatterätten.62 Rättskällestatusen är oförändrad, men dess funktion som väg-

ledande i det enskilda fallet har stärkts.63 

                                                 
56 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, Silfverberg, Christer Inkomstskatt – en läro- och handbok i 

skatterätt, Del 2, s. 605. 

57 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 105 f. 

58 Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s. 503 f. 

59 Rabe, Gunnar, Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 547. 

60 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 87 f. 

61 SKV bildades 2004 genom en sammanslagning av RSV och landets 10 regionala skattemyndigheter.  

62 Påhlsson, Robert Riksskatteverkets rekommendationer, Allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet, 
s. 86 ff. 

63 Påhlsson, Robert Skattenytt 2006, Skatteverkets styrsignal – en ny blomma i regeldebatten, s. 402 f. 
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Ovan i avsnitt 2.2 berördes bl.a. lagarnas ställning. Där konstaterades att lagarna är bindan-

de till sin natur. De allmänna råden är inte lag och därmed inte bindande vilket innebär att 

de inte innehar samma rättskällestatus. Således är det inget uttryckligt krav på att SKV självt 

skall följa de allmänna råden. En definition av vad som menas med allmänna råd lyder en-

ligt följande: 

”allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur 

någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.”64

Av paragrafen framgår att de allmänna råden är generella rekommendationer om tillämp-

ningen av en lag som kan eller bör följas av den enskilde. Att de allmänna råden även har en 

funktion att bidra till ökad förutsebarhet och förbättrad enhetlighet på skatterättens område 

framgår av att de är ”… sådana regler som skall främja en enhetlig tillämpning av en viss författning el-

ler som skall bidra till utveckling i en viss riktning av praxis…”.65 De allmänna råden har alltså två 

syften. För det första skall de fungera som handlingsregler, vilka påbjuder eller förbjuder 

visst handlande, för enskilda. För det andra att verka för en ökad förutsebarhet genom att 

bidra till en enhetlig praxis.66 Rörande representation är det Skatteverkets allmänna råd om av-

drag för utgifter för representation m.m., SKV A 2004:5, som är aktuella.67 Hädanefter benämns 

råden rörande representation som ”allmänna råd” eller ”de allmänna råden” om inte annat 

uttryckligen anges. 

Att de allmänna råden inte är av bindande karaktär behöver inte innebära att de inte följs av 

domstolarna och SKV. Domstolarna hänvisar i ett flertal fall till de allmänna råden vad av-

ser avdrag för representation.68 Likhetsprincipen, lika fall skall behandlas lika, och en ökad 

förutsebarhet är starka skäl till varför de allmänna råden i stor utsträckning bör följas av 

domstolarna och av SKV. Då de allmänna råden även utgår från lag, förarbeten och praxis 

vid sin tolkning av rättsområdet placerar vi deras rättskällestatus mellan praxis och doktrin. 

                                                 
64 1 § författningssamlingsförordningen (SFS 1976:725). För fullständig lag se bilagan. 

65 Ds 1989:77, s. 29 f. 

66 Påhlsson, Robert Skattenytt 2006, Skatteverkets styrsignal – en ny blomma i regeldebatten, s. 403. 

67 SKV A 2004:5. Se länk i referenslistan. 

68 RÅ82 1:9 samt RK80 1:24, se även Påhlsson, Robert Riksskatteverkets rekommendationer, Allmänna råd och 
andra uttalanden på skatteområdet, s. 105 ff för utförligare resonemang. 
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2.6.2 Tolkning av de allmänna råden 

De allmänna råden tar upp dels gällande rätt, dels SKV:s egna synpunkter. Genom de egna 

synpunkterna framgår hur SKV anser att en lagregel bör tolkas då svar inte finns att tillgå i 

lag, förarbeten eller praxis.69 Därmed är det viktigt att skilja mellan vad som är gällande rätt 

jämfört med SKV:s egna synpunkter i de allmänna råden. SKV:s egna synpunkter kan t.ex. 

vara skrivna på ett sätt som utvidgar eller inskränker det tilltänkta tillämpningsområdet för 

lagrummet. En långtgående effekt är att legalitetsprincipen sätts ur spel. 

Schabloner används återkommande i de allmänna råden. I fallet RRK R 1976 1:7 framförde 

RR betydelsen av schabloner. RR uttalade b.la. att schabloner fungerar som ett redskap för 

en likformig beskattning och förhindrar tvister om mindre belopp. De bör följas om inte 

förhållandena i det enskilda fallet väsentligen skiljer sig från normalfallet.70

I analysavsnitten 4.4.2.3 och 4.4.3.3 angående omedelbart samband och skäligt belopp be-

handlas de allmänna rådens anvisningar. I den samlade analysen i avsnitt 4.5 görs en hel-

hetsanalys av de allmänna råden. 

2.7 Institutet mot mutor (IMM) 

2.7.1 Allmänt om IMM 

IMM grundades 1923 och är en ideell näringslivsorganisation vars huvudmän består av b.la. 

Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Sveriges Industriförbund. IMM har ut-

givit två skrifter vars avsikt är att främja en hög etisk standard inom näringslivet genom att 

bidraga med vägledande rekommendationer och information för att motverka användning-

en av mutor och andra otillbörliga belöningar.    

”Vägledande etiska regler för kontakt och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet” 

är i första hand vägledande för företag men kan även bidraga som rättskälla för domstolar 

och myndigheter vid tillämpning av lagstiftningen.71 IMM:s vägledande etiska regler anger 

                                                 
69 Påhlsson, Robert Riksskatteverkets rekommendationer, Allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet, 

s. 128. 

70 RRK R 1976 1:7.  

71 Vägledande etiska regler för kontakt och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet, avsnitt 1.2. 
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förhållanden att uppmärksamma vid en otillbörlighetsprövning. Denna kan användas som 

ett komplement till ”Farliga förmåner”.72  

Informationsskriften ”Farliga förmåner” skall fylla ut och förklara lagreglerna om bestick-

ning och mutbrott. I skriften görs en genomgång av de omständigheter som skall beaktas 

vid en otillbörlighetsprövning av en muta eller annan otillbörlig belöning.73 Observera att 

detta är IMM:s betraktelse av omständigheterna vilka kompletterats med rättpraxis. I upp-

satsen utgås först och främst från ”Farliga förmåner” då den är utgiven senare och tydligt 

markerar användandet av praxis som utgångspunkt vid bedömningen av otillbörlighet. 

2.7.2 IMM:s rättskällestatus 

Thorsten Cars, medlem i IMM:s styrelse, anger i sin bok ”Mutbrott, bestickning och korrup-

tiv marknadsföring” att IMM:s skrifter skall ses som rekommendationer. Rekommendatio-

nerna skall inte ses som bindande av vad som är otillbörligt utan endast bidra med informa-

tion därom. Domstolarna fastställer den slutliga gränsen mellan vad som är att betrakta 

som otillbörligt eller inte.74

IMM:s otillbörlighetsprövning utgår från rättspraxis och med stöd av organisationer inom 

näringslivet bör institutionens rättskällestatus inte underskattas. IMM:s funktion som väg-

ledande och informerande inom mut- och bestickningsbrott kan liknas med SKV:s vägle-

dande roll inom skatterätten rörande representation. De utgivna skrifterna torde också bi-

dra till en ökad förutsebarhet och enhetlighet vid tillämpningen av lagreglerna på området. 

IMM:s rättskällestatus bör då ligga någonstans mellan doktrin och praxis, men närmare 

doktrin. 

 

                                                 
72 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 29. 

73 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 2. 

74 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 116. 
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3 Avdragsrätt 

3.1 Inledning 

Det svenska inkomstskattesystemet bygger på principen om nettobeskattning.75 Principen 

innebär att skatt endast tas ut på det som återstår av intäkterna efter att omkostnaderna, ut-

gifter i samband med intäkterna, i näringsverksamheten dragits av.76

Avdragsrätten är en central del i ett företags skatteberäkning. Avdrag minskar skatteunder-

laget och därigenom påverkas den skattemässiga inkomstberäkningen direkt genom avdra-

gen. Att förvägras avdragsrätt blir därför extra kännbart eftersom icke avdragsgilla kostna-

der enbart minskar resultatet efter erlagd skatt samtidigt som inkomstskatten beräknas på 

ett högre resultat och resulterar i högre skatt än om avdrag fått göras.  

Begränsningar i avdragsrätten finns i särskilda bestämmelser i lag. En av dessa är bestäm-

melsen om avdragsrätt för representation som finns i 16 kap. 2 § IL. I kapitel 4 om repre-

sentation behandlas den bestämmelsen och dess tillämpning mer ingående.  

3.2 Avdragsrätt enligt 16 kap. 1 § IL 

I 16 kap. IL finns grundläggande bestämmelser om avdrag i näringsverksamhet. Den all-

männa principen vad gäller avdragsgilla utgifter stadgas i 16 kap. 1 § IL och lyder enligt föl-

jande: 

”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster skall 

dras av även om det inte är sådana utgifter.  

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17-25 a, 28-40, 44-46, 48, 49-52, 55 

och 60 kap.”77                          

Som synes i lagtexten är utgångspunkten för avdragsrätt att alla utgifter direkt skall kunna 

kopplas till intäkternas förvärvande och bibehållande. Sambandet mellan utgiften och intäk-

                                                 
75 SOU 1977:86, s. 156. 

76 Prop 1963:96, s. 7, se även Påhlsson, Robert Levnadskostnader, Gränsdragningsproblem vid beskattning av 
förvärvsinkomster, s. 17. 

77 16 kap. 1 § IL.  
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ten är direkt avgörande, utgiften skall m.a.o. klassificeras som en omkostnad i näringsverk-

samheten.78 Omkostnad är den term som används inom skatterätten för att ange att en ut-

gift är relevant i förhållande till intäkterna.79 Endast den omständigheten att en kostnad 

haft till syfte att inbringa inkomster är tillräcklig för avdragsrätt.80 Sådana kostnader som di-

rekt kan hänföras till företagsverksamheten är således avdragsgilla som omkostnader. 

3.3 Avslutande diskussion om avdragsrätt 

Utöver den allmänna regeln i 16 kap. 1 § IL finns i 16 kap. 2-37 §§ IL situationer med sär-

skilda bestämmelser angående avdragsrätt. Enligt lex specialis derogat legi generali har särskilda 

bestämmelser företräde framför allmänna bestämmelser. 16 kap. 2 § IL har därmed före-

träde framför den allmänna regeln. 16 kap. 1 § 2st. IL hänvisar till bestämmelserna om av-

dragsförbuden i 9 kap. IL vilket ger dessa företräde. Även framför 16 kap. 2 § IL har 9 kap. 

IL företräde eftersom kapitlet stadgar specialbestämmelser.   

Det framgår av 16 kap. 1 § IL att omkostnader i näringsverksamhet får dras av. Dock får ej 

det som ses som personliga levnadskostnader dras av enligt 9 kap. 2 § IL vilket är en av hu-

vudprinciperna inom avdragsrätten. Rätt till avdrag för representation föreligger endast för 

omkostnader med omedelbart samband vilket stadgas i 16 kap. 2 § IL. Således är detta en 

inskränkning av den allmänna avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL. En av gränsdragningssvårig-

heterna i samband med representation, den mellan omkostnader med omedelbart samband 

och personliga levnadskostnader, tas upp i samband med personliga levnadskostnader i av-

snitt 4.3.2. Den andra gränsdragningssvårigheten, den mellan avdragsgill representation och 

avdragsförbudet i 9 kap. 10 § IL mot muta eller annan otillbörlig belöning, behandlas i kap. 

5.  

 

  

  

                                                 
78 Prop. 1963:96, s. 48. 

79 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 31. 

80 Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf  Inkomstskattelagen, En kommentar, Del I, s. 432. 
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4 Avdragsgill eller icke avdragsgill representation 

4.1 Inledning 

Representation är tillåtet enligt skatterättsliga regler även om lagtexten uppställer vissa vill-

kor för rätten till avdrag. Representation förekommer inom affärsvärlden, men avdragsrät-

ten för sådana kostnader har ifrågasatts flera gånger i förarbeten.81 En generös framtoning 

har dock blivit naturlig inom näringslivet och är i det närmaste ansedd som sed vilket följer 

av att den personliga affärsförbindelsen är mycket viktig.82 Svårigheter kan då uppstå vid 

tillämpningen av reglerna om avdrag för representation. Representationskostnader kan ha 

karaktär av personliga levnadskostnader och de kan vara svåra att särskilja från varandra.83 

Representation kan också under vissa former ses som otillbörlig påverkan eller försök där-

till. I dessa fall antar representationen karaktären av en muta eller annan otillbörlig belö-

ning.84 En samlad bedömning av det enskilda fallet måste göras för att kunna avgöra om 

representationen är otillbörlig vilket visas i avsnitt 5.4.2 om otillbörlighetens omständighe-

ter. 

Huruvida är en affärsmiddag mellan företagsrepresentanter avdragsgill och ändras förut-

sättningarna för avdrag av den omständigheten att middagen intas under privata förhållan-

den, exempelvis då deras respektive närvarar?  

Som sägs ovan i avsnitt 2.6 om SKV:s allmänna råd finns det allmänna råd rörande repre-

sentation. De allmänna råden är som belyses inte bindande utan har en vägledande funk-

tion inom området. I betänkandet till det första lagförslaget som lades fram om representa-

tion var också tanken att kompletterande anvisningar skulle få ett stort värde vid sidan av 

de bestämmelser som finns i lagen.85 Av detta framgår de allmänna rådens särskilda bety-

delse som rättskälla rörande representation. 

                                                 
81 Prop. 1963:96, s. 16 & 48, se även SOU 1962:42, s. 53 ff samt SOU 1977:86, s. 592 ff.  

82 Prop. 1963:96, s. 14, se även SOU 1962:42, s. 51. 

83 Rabe, Gunnar, Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 313.  

84 SOU 1962:42, s. 53 f. 

85 SOU 1962:42, s. 62. 
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4.2 Representation enligt 16 kap. 2 § IL 

16 kap. 2 § IL stadgar vad som gäller rörande avdragsrätt för representation och lyder enligt 

följande: 

”Utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har omedelbart samband med närings-

verksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, el-

ler då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter 

för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90kr per person och måltid…”86

Av lagtexten framgår det inte en klar definition av begreppet representation.87 Det finns 

dock ett par exempel på vad som definitivt kan utgöra grund för representationsavdrag, 

t.ex. middag eller jubileum.88 Uppräkningen skall inte ses som uttömmande.89

Grundförutsättningen för representationsavdrag är att utgiften kan kopplas till intäkternas 

förvärvande eller bibehållande i likhet med förutsättningen i 16 kap. 1 § IL, d.v.s. kostna-

den skall klassificeras som omkostnad i näringsverksamheten.90 Vidare krävs det för av-

dragsrätt att det föreligger ett omedelbart samband mellan utgiften och näringsverksamhe-

ten. Inte heller får avdraget överstiga vad som kan anses vara skäligt.91 Domstolarna följer 

kraven vad gäller omedelbart samband och skäligt belopp.92 Kriterierna för att representa-

tionsavdrag skall föreligga berörs mer utförligt i kapitel 4.4 där ett förtydligande av 16 kap. 

2 § IL görs. 

K G A Sandström anger begreppet representation i sin bok ”Om beskattning av inkomst av 

rörelse enligt svensk rätt” som ”kostnad för utövande av värdskap, stundom även kostnader för eget 

deltagande i sällskapsliv samt för uppvaktningar å bemärkelsedagar av olika slag”.93 Detta är en äldre, 

                                                 
86 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

87 Att det inte finns en entydig definition framgår också av förarbeten, se prop. 1992/93:127, s. 30, se även 
SOU 1962:42, s. 17. 

88 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

89 Prop. 1963:96, s. 50 f. 

90 Prop. 1963:96, s. 48. 

91 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

92 RÅ 1970 ref 21, RÅ 1976 ref 155, RÅ82 1:9 samt RÅ 1964 ref 56. 

93 Sandsröm, K G A Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt, s. 291.  
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men fortfarande aktuell, definition av begreppet representation som visar tvetydigheten i 

begreppet och dess karaktär av personliga levnadskostnader.  

Gränsdragningen mellan representation enligt 16 kap. 2 § IL och muta eller annan otillbör-

lig belöning enligt 9 kap. 10 § IL kan vara svår att göra. Dels för svårigheten att fastställa 

vad som är personliga levnadskostnader vilka det ej beviljas avdrag för, se avsnitt 4.3.2 om 

personliga levnadskostnader. Dels då det finns en risk att representation kan leda till muta 

eller annan otillbörlig belöning vilket diskuteras i kap. 5 om muta eller annan otillbörlig be-

löning.  

4.3 Tillämpningsområdet för representation 

4.3.1 Avdragsrätt för representation 

För att kunna besvara uppställt syfte är det viktigt att kunna avgöra när avdrag för repre-

sentation inte är tillåtet. I följande avsnitt görs därför en övergripande genomgång av vikti-

ga omständigheter rörande representation. Sålunda belyses personliga levnadskostnader, 

representationstillfälle och olika representationsformer då dessa är av betydelse för tillämp-

ningen av 16 kap. 2 § IL.  

4.3.2 Personliga levnadskostnader 

Bestämmelsen om förbud mot avdrag för personliga levnadskostnader finns i 9 kap. 2 § IL 

och stadgar: 

”Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. 

 Utgifter för gåvor… räknas som utgifter enligt första stycket.”94

Av lagtexten framgår att personliga levnadskostnader och liknande utgifter inte får dras av. 

I 9 kap. 2 § 2 st. IL anges att även utgifter för gåvor skall likställas med levnadskostnader. 

Den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt i 16 kap. 1 § 2 st. IL hänvisar till ytterligare be-

stämmelser kring avdragsrätt, däribland 9 kap. IL. För 16 kap. 2 § IL gäller att 9 kap. 2 § IL 

har företräde i enlighet med sin karaktär av specialregel.95

                                                 
94 9 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

95 Se även avsnitt. 3.3 om avslutande diskussion om avdragsrätt. 
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Tanken bakom bestämmelsen om representationsavdrag är att enbart utgifter med omedel-

bart samband till näringsverksamheten skall tillåtas dras av.96 I det första lagförslaget om 

representation från 1963 yttrade dåvarande departementschefen Gunnar Sträng följande: 

”Genom den föreslagna bestämmelsen avses att på ett klarare sätt markera att avdragsrätten ej omfattar kostnader 

för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet o. dyl.”97

Uttalandet visar att man vid införandet av den första regeln om representation avsåg att 

komplettera den allmänna bestämmelsen om avdrag med en bestämmelse som på ett klara-

re sätt markerar att endast utgifter med omedelbart samband med näringsverksamhet får 

dras av.98 Det finns dock i dagsläget ingen lagstadgad definition av begreppen omkostnad 

och personliga levnadskostnader. Gränsen mellan vad som räknas till omkostnader och vad 

som räknas till personliga levnadskostnader blir därför svår att avgöra.99 För att en kostnad 

skall anses utgöra omkostnad i näringsverksamhet fordras att den har ett samband med in-

täkterna.100 Personliga levnadskostnader saknar å andra sidan samband med näringsverk-

samhet.101  

Ytterligare svårigheter med gränsdragningen mellan begreppen och dess omfattning skapas 

av att en kostnad kan ha egenskaper som både omkostnad och personlig levnadskostnad, 

en s.k. blandad kostnad.102 En kostnad kan då utgöra både omkostnad och personlig lev-

nadskostnad beroende på sambandet med intäkterna i det enskilda fallet. En kostnad kan 

också vara helt eller delvis avdragsgill. RR har jämkat avdragsyrkanden och medgivit avdrag 

bara för den del av den totala utgiften som är att hänföra till omkostnader.103 Sålunda kan 

avdrag tillåtas för den del av utgiften som är utöver de personliga levnadskostnaderna, av-

                                                 
96 Prop. 1963:96, s. 48. 

97 Prop. 1963:96, s. 51. 

98 16 kap. 1-2  §§ IL. För fullständiga lagar se bilagan. 

99 Prop. 1963:96, s. 48.  

100 Prop. 1963:96, s. 48, se även SOU 1962:42, s. 48. 

101 RÅ 1976 ref 155 samt RÅ 1989 ref 26, se även Påhlsson, Robert Levnadskostnader, Gränsdragningsproblem 
vid beskattning av förvärvsinkomster, s. 18 för utförligare resonemang. 

102 RÅ 1961 ref 53, RÅ 1971 ref 18, RÅ 1977 ref 97, RÅ 78 1:20 samt RÅ82 1:56. 

103 RÅ 1989 ref 26. 
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drag medges för merkostnaderna.104 I avsnitt 4.4.2.3, analysen av omedelbart samband, föl-

jer en djupare genomgång. 

4.3.3 Representationstillfälle 

Vad som utgör ett representationstillfälle finns inte definierat i lag eller förarbeten och någ-

ra klargörande rättsfall finns inte heller att tillgå. I de allmänna råden uttrycks att avdrag 

endast bör medges för varje representationstillfälle för sig, d.v.s. endast för en representa-

tion i taget.105 Således är inte kvittning av en billig representation den ena dagen mot en dyr 

sådan den andra dagen tillåtet. Varje enskilt yrkande om representationsavdrag skall ligga 

inom ramen för just den typen av representation.106 Någon ytterligare förklaring av hur en 

bedömning av representationstillfälle skall utföras finns det dock inte. 

Svårigheter kan uppstå vid bedömningen av vad som är ett rimligt avdrag då representatio-

nen kan ha utgjorts av flera olika delar som tillsammans överskrider beloppsgränsen, men 

inte när delarna bedöms var för sig. Ett jubileumsfirande räknas t.ex. som ett tillfälle fastän 

det kan sträcka sig över flera dagar.107  

4.3.4 Olika representationsformer 

Utöver de som nämns i 16 kap. 2 § IL finns det olika former av representation som godta-

gits av förarbeten och i praxis samt ytterligare exempel som tagits bort från lagtexten i och 

med tillkomsten av IL. De borttagna exemplen ansågs delvis gammalmodiga och därför 

inte ytterligare tillföra lagen något för att behöva räknas upp i lagtext.108 I alla olika former 

av representation krävs, som nämns ovan i avsnitt 4.2, ett omedelbart samband mellan ut-

giften och näringsverksamheten som grundförutsättning för avdrag. Vidare krävs att be-

loppet skall vara skäligt. 

                                                 
104 Påhlsson, Robert Levnadskostnader, Gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster, s. 21. 

105 SKV A 2004:5, avsnitt 2.1. 

106 Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 83. 

107 RÅ89 not 239, se även Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 81 för utförli-
gare resonemang. 

108 Prop. 1999/2000:2, s. 194. De tidigare, men nu borttagna, exemplen var invigning av mera betydande anläggning 
för verksamheten samt stapelavlöpning eller jämförliga händelser. 
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Nedanstående uppräkning av olika representationsformer är exemplifierande. Den tar upp 

exempel från lag, förarbeten och rättspraxis som kan vara till hjälp för att praktiskt förstå 

vad som kan utgöra representation. 

• Måltider – Direkt i lagtexten kan vi se att det finns ett kostnadstak på 90 kr per per-

son vad gäller lunch, middag eller supé. 109 

• Lyxbetonad representation – För lyxbetonad representation är det kännetecknande 

att en representationskostnad har för högt belopp och den blir då att se som över-

dådigt levnadssätt. Detta stämmer överens med synen på att det som är att betrakta 

som lyxbetonad livsföring inte skall vara avdragsgillt.110 

• Representationsgåva – Representationsgåvor skall ha ett omedelbart samband med 

näringsverksamheten och därmed inte ha ett alltför stort inslag av personlig gästfri-

het för att bli avdragsgilla.111 Reklamgåvor är också avdragsgilla gåvor som känne-

tecknas av att de är av mindre värde eller kopplade till givarens verksamhet samt 

bör även sakna personlig karaktär.112 Dessa måste åtskiljas då enbart representa-

tionsgåvor berörs av vårt syfte. 

• Underhållning och förströelse – Hit kan räknas betalning av greenfee för golf och 

biljetter till teater eller idrottsevenemang.113  

• Jubileum – För jubileumskostnader har det framkommit ur praxis att enbart utgifter 

för jubileum av mer betydande karaktär såsom 25-, 50-, 75- och 100-års jubileum 

kan bli avdragsgilla.114 Ett jubileum kan vara lite mer påkostat och fler personer in-

bjudas jämfört med vanlig representation, men det måste anses vara unikt.115 

                                                 
109 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

110 Prop. 1963:96, s. 51. 

111 Se t.ex. RÅ 1972 Fi 738, RÅ81 Aa 119 samt RÅ82 1:9. 

112 Se t.ex. RÅ 1967 Fi 437 samt RÅ 1967 Fi 1247. 

113 RRK K74 1:14. 

114 Se t.ex. RÅ 1956 Fi 44, RÅ 1956 Fi 468, RÅ 1968 Fi 762 samt RÅ 1974 A 1485. 

115 Se t.ex. RÅ 1989 not 239 samt RÅ 1974 A 1349. 
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• Resor – Resor bedrivna i representationssyfte skall ha ett omedelbart samband med 

näringsverksamheten.116  

De allmänna råden räknar också upp, med lärdom av praxis, just dessa olika former av re-

presentation vilka kan anses vara de vanligaste förekommande fallen av representation. 

Viktigt att notera är att kostnaderna för varje enskild representation måste bedömas var för 

sig. Kvittning är sålunda inte tillåtet.117 I och med en individuell bedömning blir det specifi-

ka fallets omständigheter avgörande huruvida omedelbart samband med näringsverksamhe-

ten skall anses föreligga. Vid användandet av dessa representationsformer bör avdrag med-

ges om omedelbart samband med näringsverksamheten föreligger och avdragsramarna för 

skäligt belopp beaktas. Poängteras särskilt bör betydelsen av den skälighetsbedömning som 

skall göras i varje enskilt fall av vad som kan anses vara ett rimligt belopp. 

4.4 Förtydligande av 16 kap. 2 § IL 

4.4.1 Förklaring av oklara begrepp 

Lagtexten i 16 kap. 2 § IL är relativt oklart formulerad. Det finns begrepp angivna i lagtex-

ten som därefter inte definieras. Omedelbart samband med näringsverksamheten krävs för 

att representationsavdrag skall utgå och en koppling mellan representationen och en affärs-

förbindelse är en stark signal på att omedelbart samband skall anses föreligga. Att avdraget 

skall vara skäligt är ytterligare ett kriterium uttryckt i lagtexten. Av denna anledning an-

vänds förarbeten, praxis och de allmänna råden för att så långt möjligt reda ut begreppens 

innebörd.  

4.4.2 Omedelbart samband 

4.4.2.1 

                                                

Grunderna för omedelbart samband 

Det är stadgat i 16 kap. 2 § IL att ”utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av 

bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten…”.118 En grundläggande förutsätt-

ning för avdrag är som synes att det finns ett omedelbart samband mellan utgiften och den 

 
116 RÅ78 1:95.  

117 SKV A 2004:5, avsnitt 2.1. Se även avsnitt 4.3.3 om representationstillfälle. 

118 För fullständig lag se bilagan. 
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näringsverksamhet som bedrivs. Lagen anger inte vidare vad som avses med begreppet 

omedelbart samband, däremot finns en uppräkning av vad som kan räknas som omedelbart 

samband. De som nämns är inleda eller upprätthålla affärsförbindelser, jubileum och personalvård. 

Förarbetena redogör heller inte för innebörden av begreppet. Vad som framgår är att de 

uppräknade exemplen i lagen skall fungera som god ledning för vad som bör anses vara 

omedelbart samband.119  

Rättspraxis har tagit upp vad som anses utgöra omedelbart samband ett flertal tillfällen. 

Domstolarna har ofta använt sig av motiveringen omedelbart samband med näringsverk-

samheten vid medgivande eller nekande av avdrag.120 Rättsfallen behandlas i analysen till 

omedelbart samband i avsnitt 4.4.2.3.   

De allmänna råden anvisar vilka överväganden som behöver göras för att kravet på ome-

delbart samband enligt 16 kap. 2 § IL skall anses vara uppfyllt.121 Utgångspunkten i de all-

männa råden är att det bör finnas ett omedelbart samband mellan representationen och en 

affärsförhandling.122 Vidare uttrycks ytterligare tre olika samband, närmare bestämt sam-

band med tid, person och ort.  

• För att tidssamband skall anses föreligga krävs att representationen bör ”ingå som ett 

led i förhandlingarna”.123 Det framgår att tiden mellan representationsutgiften och af-

färsförhandlingen är ett kriterium för omedelbart samband. Vad som också framgår 

av de allmänna råden är att själva tidpunkten i övrigt är viktig för bedömningen av 

det omedelbara sambandet. Representationstillfället bör vara en regelrätt förhand-

ling och inte t.ex. en fest.124  

• Personsamband är ytterligare ett kriterium som ställs upp i de allmänna råden då det 

framförs att avdrag ej skall kunna göras för ”andra personer än dem som har direkt an-

knytning till affärsförhandlingar…”.125 Vid representation för andra än de direkt invol-

                                                 
119 Prop. 1963:96, s. 50. 

120 Se t.ex. RÅ 1976 ref 155, RRK K74 1:14 samt RÅ82 1:9.  

121 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

122 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

123 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

124 Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 56 f. 

125 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

   25



  
  

verade i förhandlingen är det därför tveksamt om avdrag kan tillåtas. Det påpekas 

också att ofta återkommande representation mellan samma personer mycket väl 

kan vara en sådan situation där avdrag ej godkänns då en viss grad av personlig 

gästfrihet anses finnas med i bilden. 

• Vad gäller ortssamband anges i de allmänna råden att vid ”valet av den ort där representa-

tionen utövas bör försiktighet iakttagas”.126 Detta gäller då vid val av annan representa-

tionsort än verksamhetsorten. 

De allmänna råden är, som påpekas i avsnitt 2.6 om SKV:s allmänna råd, inte lag utan skall 

ses som vägledande. Det kan således finnas situationer när avdragsgill representation före-

ligger trots att den är helt eller delvis i strid med de allmänna rådens anvisningar. Har t.ex. 

en middag omedelbart samband med näringsverksamheten om platsen för representationen 

inte är densamma som verksamhetsorten?  En djupare reflektion följer i analysen i avsnitt 

4.4.2.3.  

Omedelbart samband anses vara det mest betydelsefulla begreppet vid avdrag för represen-

tation. Kravet på omedelbart samband bedöms olika från företag till företag och mellan de 

verksamheter som bedrivs eftersom varje enskilt fall måste granskas utifrån dess specifika 

omständigheter.127 Även formen av representation kan ha inverkan på den enskilda be-

dömningen av omständigheterna i det specifika fallet som berörs ovan i avsnitt 4.3.4 om 

olika representationsformer. Därför kan det på förhand vara svårt att avgöra vad som anses 

vara en avdragsgill representationskostnad då de specifika omständigheterna kan variera 

stort. Följdaktligen kan samma typ av representationskostnad i vissa fall vara avdragsgill 

och i andra fall inte. 

4.4.2.2 

                                                

Inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande 

I lagtexten uttrycks inte direkt vad som avses med omedelbart samband, men det framgår 

att sådant samband finns ”såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsför-

bindelser eller liknande.”128 Det är viktigt att notera ordvalet, både såsom och uteslutande har be-

tydelse. Genom användandet av ordet såsom anges att det är exempel på vad som menas 

 
126 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

127 Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 53. 

128 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 
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med omedelbart samband. Ordet uteslutande visar att representation vid en affärsförhandling 

måste enbart vara av affärsmässiga skäl vilket visas i analysen av omedelbart samband ned-

an. I förarbete står angivet att uttrycket skall stadgas i lagtext vilket poängterar att represen-

tation bör ske i samband med en affärsförhandling för att avdrag skall ges.129 Representa-

tionen får annars en för stark karaktär av personliga levnadskostnader vilket skulle motsätta 

sig syftet med lagregeln.130 Praxis har betonat att det krävs en affärsförbindelse för att av-

drag skall beviljas.131 De allmänna råden använder begreppet affärsförhandling för att be-

teckna kravet på ett samband med affärer och att avdraget inte skall utgöra personliga lev-

nadskostnader.132 Avvikelsen från lagtextens ordalydelse visar att SKV anser att en affärs-

förhandling skall vara i anslutning till representationen för att en affärsförbindelse skall vara 

möjligt.133 Detta torde dock inte innebära någon större skillnad rent praktiskt. 

4.4.2.3 

                                                

Analys av omedelbart samband  

Lagtexten i 16 kap. 2 § 1 men. IL lyder ”utgifter för representation och liknande ändamål dras av 

bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att 

inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, eller då utgifterna avser jubileum eller personal-

vård.”134

Av paragrafen framgår inte vad som definitivt innefattas i begreppet omedelbart samband. 

Praxis och de allmänna råden ger dock en bra vägledning vilket visas nedan. Det framgår av 

ordvalet att lagstiftaren haft för avsikt att klart och tydligt markera att personliga levnads-

kostnader inte ingår i avdragsgill representation. Svårigheten ligger då i att göra distinktio-

nen mellan vad som är att anse som representation och vad som är att anse som personlig 

levnadskostnad. Personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla vilket är självklart då såda-

na kostnader saknar samband med näringsverksamhet. Särskiljandet av personliga levnads-

kostnader från avdragsgilla omkostnader har tagits upp i praxis ett flertal gånger.  

RÅ 1976 ref 155 

 
129 Prop. 1999/2000:2, s. 198.  

130 Prop. 1963:96, s. 51. Se avsnitt 4.3.2 om personliga levnadskostnader. 

131 RÅ 1970 ref 21, RÅ 1974 A 359 samt RRK K74 1:14. 

132 SKV A 2004:5, avsnitt 3.1. 

133 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil Representation och sponsring, s. 19. 
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Fastighetsmäklare medgavs ej avdrag för representationskostnad då kostnaden hänförde sig till 

hennes 50-års fest. RR ansåg att kostnaderna för festen var att se som personliga levnadskostnader 

och inte haft något omedelbart samband med verksamheten. Påståendet från mäklarens sida att hon 

inlett nya affärsförbindelser under festens gång spelade ringa roll i domstolens ögon. 

RÅ 1989 ref 26 

Riksdagsledamot har ansetts berättigad till avdrag för de representationskostnader som haft ome-

delbart samband med hans verksamhet som riksdagsledamot. Avdrag yrkades och beviljades för det 

som var att hänföra till omkostnader. Utgifter för måltider och kaffe i samband med sammanträden 

och överläggningar sågs som omkostnader. Avdrag nekades för det som ansågs vara personliga lev-

nadskostnader. Utgifter för måltid och blommor till följd av personlig uppskattning och personlig 

gästfrihet ansågs vara personliga levnadskostnader. 

I RÅ 1976 ref 155 ser vi, efter att studerat senare tillkommen praxis från RR, att utgiften i 

fråga är av blandad karaktär.135 Sådana utgifter kan antingen vara att betrakta som omkost-

nad eller personlig levnadskostnad beroende på om ett omedelbart samband med närings-

verksamhet existerar. Kostnader kan också vara helt eller delvis avdragsgilla vilket framgår 

av RÅ 1989 ref 26. I fallet medgavs avdrag för den del av den totala utgiften som var att 

hänföra till omkostnader. Domstolarnas skilda behandling av fallen synes av oss motiverat 

då det i RÅ 1989 ref 26 handlade om flera olika representationstillfällen. Genom att betrak-

ta varje representationstillfälle för sig kan därför ett mer rättvist resultat uppnås. Gemen-

samt för blandade kostnader och sådana kostnader som kan vara helt eller delvis avdrags-

gilla är att det i båda fallen måste för rätt till representationsavdrag finnas ett omedelbart 

samband med näringsverksamhet. 

Betydelsen av det omedelbara sambandet med näringsverksamheten framgår av RÅ 1970 

ref 21, RÅ 1974 A 359 och RRK K74 1:14.  

RÅ 1970 ref 21 

RR ansåg att hållandet och användandet av en segelbåt inte hade ett sådant samband med företagets 

verksamhet att avdrag kunde medges. Bolag som innehaft en havskryssare för representationsseg-

lingar med utländska kunder samt för personalens välbefinnande beviljades då ej avdrag för repre-

sentationsutgifter.  

                                                                                                                                               
134 För fullständig lag se bilagan. 

135 Se t.ex. RÅ82 1:56.  
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RÅ 1974 A 359 

En skattskyldig hade bedrivit representation i hemmet vilket inte ansågs utgöra grund för avdrag. 

RR menade istället att representationen var gästfrihet mot affärsbekanta då det ej förelegat ett så-

dant direkt samband med affärsförhandling som krävs för rätt till avdrag. 

RRK K74 1:14 

Fotbollsbiljetter utdelade till kunder och dess effekt av etablerande av viktig kundkontakt under 

fotbollsmatchen ansågs inte motsvara kriteriet på omedelbart samband då det inte var fråga om att 

uteslutande inleda eller upprätthålla affärsförbindelse eller liknande.

Av rättsfallen ser vi att domstolarna lägger stor vikt vid affärsförbindelsen och dess ome-

delbara samband med näringsverksamheten. Kravet på omedelbart samband tolkas restrik-

tivt, det skall uteslutande vara fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Det är inte 

tillräckligt med en svag koppling mellan affärsförhandlingen och representationen. Sam-

bandet däremellan skall vara uppenbart.  

Bedömningen av representationsgåvor och deras närhet till en affärsförbindelse visar sig 

tydligt i fallen RÅ 81 Aa 119, RÅ 81 Aa 208, RÅ82 1:9 och RK80 1:24.  

RÅ81 Aa 119 

Ett bolag som till utländska kunder gett representationsgåvor beviljades avdrag för dessa då gåvor-

na ansågs vara givna i ett kommersiellt sammanhang med syfte att bidraga till goda affärsförbindel-

ser. 

RÅ81 Aa 208 

Bolag vägrades avdrag för representationskostnader hänförandes till gåvor i form av 18 plädar och 

26 laxar. Gåvorna var ej av enklare slag och saknade anknytning till bolagets produktion. Gåvorna 

var således inte reklamgåvor. Enligt domstolen var gåvorna inte avdragsgilla då dessa ej heller givits 

i sådant sammanhang att representationsgåva skulle kunna anses föreligga.  

RÅ82 1:9 

Ett bolag medgavs ej avdrag för kostnad för gåva av ambulans då den inte hade ett omedelbart 

samband med bolagets verksamhet. Från bolagets sida anfördes att gåvan var en representations-

kostnad i deras verksamhet då den varit nödvändig för att vinna inträde på marknaden. RR påpeka-

de att bolagets verksamhet inte alls var att tillverka eller sälja ambulanser och därför kunde utgiften 

inte ses som något annat än en ren representationsgåva. Något omedelbart samband med bolagets 

verksamhet befanns inte och avdragsyrkandet avslogs. 
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RK80 1:24 

Representanter från ett företag hade vid affärsförhandlingar lämnat pengar, s.k. ”kaffepengar”, till 

sin motpart för vidarebefordran till personalen i kundföretaget för att dessa till besökande kunder 

skulle lägga ett gott ord om företagets varor. KR kom fram till att ”kaffepengarna” borde ha räknats 

som representationsgåvor då dessa bidrog till goda personliga förbindelser mellan ett företag och 

dess kunder. Kärnpunkten att avgöra var huruvida ”kaffepengarna” hade ett sådant omedelbart 

samband med näringsverksamheten som krävs för avdragsrätt. KR hänvisade till RSV:s rekommen-

dationer (de nuvarande allmänna råden, se avsnitt 2.6.1) där det framgick att gåvor kunde anses ut-

göra avdragsgill representation, med kravet att de var avsedda att bidraga till goda personliga för-

bindelser mellan företagen samt att de har omedelbart samband med näringsverksamheten. Repre-

sentationsgåvan måste uteslutande ha till syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller 

liknande för att ett omedelbart samband skall föreligga med näringsverksamheten. 

Fallen visar på en skillnad mellan gåvor utgivna i ett kommersiellt sammanhang och gåvor 

som inte utgivits i ett sådant sammanhang att de skall anses vara representationsgåvor. Det 

blir därför avgörande för bedömningen av det omedelbara sambandet med verksamheten 

huruvida gåvor är utgivna i ett affärsmässigt sammanhang eller inte. I RK80 1:24 beviljades 

avdrag för kontanta gåvor som då likställdes med materiella gåvor. Domstolen medgav av-

drag även om RSV:s rekommendationer i första hand talade om gåvor i andra former än 

pengar. Avdraget beviljades då gåvorna lämnades vid flera olika representationstillfällen och 

varje gåva var av ett mindre värde. Tillsammans med fallet RÅ 81 Aa 119 ser vi att gåvor 

som har till syfte att främja goda affärsförbindelser är att betrakta som mycket troligare att 

beviljas avdrag för än motsvarande gåvor av mer benefik natur. Sålunda är de att se som 

avdragsgilla representationsgåvor för vilka omedelbart samband med näringsverksamheten 

anses föreligga. 

Sammanfattningsvis framgår det av de rättsfall vi studerat rörande omedelbart samband 

med näringsverksamheten att domstolarna utrett frågan utifrån det enskilda fallets omstän-

digheter. Vittgående generella slutsatser om vad domstolarna anser vara omedelbart sam-

band är därför svåra att få fram. Vad som klart framgår är emellertid den stora betydelsen 

av en uppenbar koppling mellan representationsutgiften och affärsförhandlingen för att 

omedelbart samband skall anses föreligga. Omständigheter som beaktas i förhållande till 

detta är vilken typ av företag det är, den bedrivna verksamheten, vilken form av representa-

tion som används, branschens sedvänja samt att välja rätt tidpunkt för affärsförhandlingen.  
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Det uppstår vissa svårigheter då de allmänna råden inte ordentligt skiljer på gällande rätt 

och egna synpunkter samt har en tendens att inte ange källor till argumenten. Ett sådant 

exempel från de allmänna råden är sista meningen i avsnitt 1. Meningen anvisar att för per-

sonliga högtidsdagar bör inte avdrag medges, i det här fallet för ”bjudning av affärsvänner i an-

slutning till skattskyldigs femtioårsdag.”136 Det är misstänkt likt rättsfallet RÅ 1976 ref 155 som 

är refererat ovan, men ingen hänvisning görs till fallet någonstans i de allmänna råden. Ett 

annat exempel från avsnitt 1 är anvisningen att vid återkommande representation ”kan det 

föreligga inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt.”137 De allmänna råden använder här 

ordet ”personlig gästfrihet” och anger att utgift med sådant inslag inte kan dras av utan hänvis-

ning till någon källa. Denna bedömning måste anses härröra från ett uttalande av dåvarande 

departementschefen Gunnar Sträng.138

De allmänna råden räknar upp kriterier när omedelbart samband bör anses föreligga. För att 

omedelbart samband med verksamheten skall anses föreligga ”bör representationen ingå som ett 

led i förhandlingarna.”139 De allmänna råden anger här ett krav på tidssamband och tidpunkt 

vilket saknar uttryckligt stöd i lag. Inte heller i förarbeten har något bestämt tidssamband 

mellan representationen och affärsförhandlingen eller tidpunkt för förhandlingen angetts. 

Vad som är av betydelse är istället huruvida representationen och affärsförhandlingen anses 

ha ett omedelbart samband med verksamheten. Vad som anses vara ett led i förhandlingar-

na måste bestämmas av omständigheterna i det enskilda fallet. Vad ankommer själva tid-

punkten för en förhandling kan det vara lättare att ange tidpunkter när en förhandling inte 

bör anses ha omedelbart samband med verksamheten. Förhandlingar i samband med fes-

ter, bröllop, fotbollsmatcher, begravningar etc. bör ej kunna ses som lämpliga tidpunkter 

för representation. En företagare borde själv ifrågasätta om tidpunkten är att betrakta som 

lämplig för en affärsförhandling. De allmänna rådens kriterium att representation bör ingå 

som ett led i förhandlingarna är enligt vår uppfattning en något för restriktiv tolkning utav 

tillämpningsområdet av 16 kap. 2 § IL. De allmänna råden kan som alternativ formulering 

ange exempel från praxis där det ansetts att representation ej ingått som ett led i förhand-

lingarna. 

                                                 
136 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

137 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

138 Prop. 1963:96, s. 51. Uttalandet finns i avsnitt 4.3.2 om personliga levnadskostnader. 

139 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 
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I de allmänna råden framgår ett krav på personsamband. De allmänna råden anger ”vad avser 

andra personer än de som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representa-

tion inte vara avdragsgill.”140 Personsambandet som de allmänna råden tar upp styrks inte di-

rekt av vare sig lag, förarbeten eller praxis. Däremot så framgår det av 16 kap. 2 § IL att det 

krävs ett omedelbart samband mellan en representation och en affärsförbindelse. Enligt vår 

bedömning är formuleringen ”direkt anknytning till affärsförhandlingar” liktydig med den i lagen 

stadgade ”uteslutande inleda eller upprätthålla affärsförbindelser”. Således har de allmänna råden i 

detta hänseende moderniserat språket i lagtexten utan att ändra betydelsen. Vidare tar de 

allmänna råden upp att återkommande representation mot en och samma person eller 

grupp bör ske med återhållsamhet.141 Alltför återkommande representation bör ses som per-

sonliga levnadskostnader enligt 9 kap. 2 § IL då det mera visar på personlig gästfrihet än ett 

omedelbart samband med näringsverksamheten. Vart gränsen går vid ofta återkommande 

representation framgår inte vidare av de allmänna råden, men en sådan gräns vore olämplig 

att sätta. Särskilt två svårigheter uppkommer vid en sådan gränsdragning; i första hand att 

bestämma ett rimligt antal representationstillfällen och i andra hand att en sådan definitiv 

gräns lätt skulle kunna utnyttjas.  

De allmänna råden markerar att försiktighet bör iakttagas i samband med valet mellan re-

presentationen och platsen. Vidare sägs att val av annan ort än verksamhetsorten kan leda 

till att omedelbart samband saknas.142 Även om anvisningarna är väldigt obestämda i det 

här fallet så framgår det inte av vare sig lag, förarbeten eller praxis. Sålunda anser vi att de 

allmänna råden tolkat lagregeln i 16 kap. 2 § IL något för restriktivt. För exempelvis resor 

finns inget uttryckligt krav på samband med plats. Det som är av betydelse är att det före-

ligger ett omedelbart samband mellan representationen och näringsverksamheten.143

Representationsgåvor skall enligt de allmänna råden ha ett omedelbart samband med verk-

samheten.144 I de allmänna råden anges även en schablon på högst 180 kr vid avdrag för 

representationsgåvor. De allmänna råden ställer samma krav på representationsgåvor som 

vid annan representation. Det framgår dock inte av de allmänna råden att kontanta medel 

                                                 
140 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

141 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

142 SKV A 2004:5, avsnitt 1. 

143 RÅ78 1:95. 

144 SKV A 2004:5, avsnitt 5.2. Hänvisning görs till RÅ82 1:9. 
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kan anses som representationsgåva trots utgången av fallet RK80 1:24. Fallet togs aldrig 

upp av RR och berörde enbart kontanta gåvor av mindre värde lämnade i ett specifikt 

sammanhang. Med detta sagt är det därför självklart att de allmänna råden inte infört att 

kontanta medel är att likställa med andra typer av representationsgåvor.  

Att de allmänna råden inte är lag framgår av avsnitt 2.6 om SKV:s allmänna råd. De skall 

istället ge vägledning i det enskilda fallet för att bidra till ökad förutsebarhet och enhetlig-

het. I de allmänna råden används ordet bör ofta, det vore bättre att ibland använda ordet 

kan eller på något annat sätt vara än mer obestämda för att inte inskränka tillämpningen av 

kriteriet omedelbart samband med näringsverksamheten i 16 kap. 2 § IL. Anvisningarna är 

till sin helhet ändå förhållandevis balanserade vad avser omedelbart samband då de till stor 

del följer lag, förarbeten och praxis. Hänvisningarna till källor lyser dock med sin frånvaro. 

4.4.3 Skäligt belopp 

4.4.3.1 

                                                

Grunderna för skäligt belopp 

Av lagtexten i 16 kap. 2 § IL framgår att rätten till avdrag för representation begränsas i det 

enskilda fallet till vad som kan anses vara skäligt.145 Beloppet skall alltså ses som rimligt i 

förhållande till representationen. Den enda lagstadgade beloppsgränsen för avdragsrätt är 

för lunch, middag eller supé där representationsavdrag medges med 90 kr per person och 

måltid.  

Grundidén inom avdragsrätten är att personliga levnadskostnader inte skall få dras av, se 

avsnitt 4.3.2. I förarbetena till den första bestämmelsen om representationsavdrag ansågs 

att till begreppet personliga levnadskostnader inbegreps kostnader för ett överdådigt lev-

nadssätt.146 Det var därför nödvändigt att begränsa rätten till avdrag till vad som kunde an-

ses skäligt. Som kostnader för överdådigt levnadssätt inom en näringsverksamhet hamnar 

de icke avdragsgilla kostnaderna som går utöver de avdragsgilla omkostnaderna. I förarbe-

tena finns klara angivelser för att sådana kostnader inte skall vara avdragsgilla.147

 
145 För fullständig lag se bilagan. 

146 Prop. 1963:96, s. 51, se även SOU 1962:42, s. 66 & 91 för mer utförligt resonemang. 

147 Prop. 1963:96, s. 51, se även SOU 1962:42, s. 66 & 91 för mer utförligt resonemang. 
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De allmänna råden skall enligt förarbetena vara vägledande för vad som skall anses vara ett 

skäligt belopp i det enskilda fallet.148 En sådan hänvisning medför att de allmänna rådens 

vägledande funktion förstärks vid avgöranden av vad som är att anse som skäligt belopp. 

De allmänna råden uppställer schabloner för vad som skall anses vara skäligt belopp.149 I 

fallet RRK R 1976 1:7, som diskuteras i avsnitt 2.6.2 om tolkning av de allmänna råden, tar 

RR upp frågan om följsamheten till schabloner. RR angav där att avvikelse från schabloner 

får och bör göras om omständigheterna i det enskilda fallet talar för detta. Enligt de all-

männa råden får avdrag göras med högst 60 kr per person vid andra måltider än de som 

anges i lag. Vidare anges att skäligt avdragsgillt belopp vid t.ex. teater och golf är högst 180 

kr per person.150 Vad som kan likställas med teater eller golf kan dock vara svårt att bedö-

ma vilket behandlas i avsnitt 4.5. Det skäliga belopp som de allmänna råden anger vid re-

presentationsgåvor är högst 180 kr per person.151

RR har i fallet RÅ 1964 ref 56 medgivit avdrag för vad de ansåg vara ett skäligt belopp ut-

ifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Rättsfall som rör skäligt belopp behandlar ock-

så frågor om bristande dokumentation och vad som kan anses vara skäligt belopp utifrån 

de bristfälliga uppgifter som lämnats.152 En skönsmässig bedömning av vad som är rimligt i 

det enskilda fallet skall göras då fullständigt underlag saknas.  

Omständigheterna i det enskilda fallet ligger till grund för huruvida ett avdragsyrkande skall 

anses vara skäligt. Vid en sådan bedömning skall hänsyn tas till den enskilda verksamheten, 

det enskilda företaget och vilken form av representation som valts.153 Sålunda kan ett lika 

stort belopp ses som rimligt i ett fall och orimligt i ett annat. 

4.4.3.2 

                                                

Lyxbetonad representation 

Avdragsrätten enligt 16 kap. 2 § IL avser enbart utgifter som kan anses vara skäliga vilket 

medför att lyxbetonad representation faller utanför tillämpningsområdet. Som påpekas 

ovan avgörs vad som är lyxbetonad representation av omständigheterna i varje enskilt fall. 

 
148 Prop. 1963:96, s. 53, se även SOU 1962:42, s. 66 f för mer utförligt resonemang. 

149 SKV A 2004:5. 

150 SKV A 2004:5, avsnitt 2.1. 

151 SKV A 2004:5, avsnitt 5.2. 

152 Se RÅ 1971 ref 11 II samt RÅ 1974 A 1350. 
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Lyxbetonad representation skall inte vara avdragsgill.154 RR har också vid ett antal tillfällen 

funnit sådan representation vara icke avdragsgill.155 De allmänna råden anger utifrån avgö-

randen i praxis exempel på vad som omfattas med lyxbetonad representation, t ex jaktut-

flykter, fiskeresor, specialarrangerad underhållning samt hållande av lustjakter och lantstäl-

len för representationstillfällen.156

Representation som är av alltför påkostad natur kallas för lyxbetonad representation. För 

sådan representation saknas det omedelbara sambandet. Därför medges det inte ens ett 

grundavdrag för lyxbetonad representation eftersom hela kostnaden är icke avdragsgill.157 

Lyxbetonad representation går också självklart utöver vad som är att anse som skäligt be-

lopp.  

4.4.3.3 

                                                                                                                                              

Analys av skäligt belopp 

Av 16 kap. 2 § IL följer att ”avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för 

lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90kr per person och måltid…”.158 Vad som är ett 

skäligt avdrag framgår inte vidare i bestämmelsen. Endast en schablon finns i lag vilken 

medger avdrag 90 kr per person för utgifter för lunch, middag eller supé. 

Enligt förarbetena är ett överdådigt levnadssätt inte att se som en helt avdragsgill omkost-

nad då det inte är att se som skälig kostnad.159 De allmänna råden skall vara vägledande och 

bidraga med anvisningar om vad som kan anses vara avdrag för skäligt belopp.160 Därför är 

anvisningarna av betydande vikt vid bedömningen av vad som är att se som skäligt belopp 

även om de bara är vägledande. Det krävs troligen starkare motivering än vid omedelbart 

samband för att kunna avvika från vad de allmänna råden anvisar.  

 
153 Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 94. 

154 Prop. 1963:96, s. 51. 

155 Se RÅ 1967 Fi 1651, RÅ 1981 Aa 119 samt RÅ83 1:22. 

156 SKV A 2004:5, avsnitt 2.2. 

157 Svensson, Ulf Representation, Skatteregler för företag och anställda, s. 187. 

158 För fullständig lag se bilagan. 

159 SOU 1962:42, s. 66. 

160 Prop. 1963:96, s. 53, se även SOU 1962:42, s. 66 f. 
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I fallet RÅ 1964 ref 56 visas betydelsen av de enskilda omständigheterna tydligt. RR fann 

avdraget skäligt, trots ett högt belopp, just med hänsyn till omständigheterna i fallet.  

RÅ 1964 ref 56 

Fråga om kostnad för gåva av ett sjösättningssmycke var avdragsgillt vid sjösättning av fartyg, s.k. 

stapelavlöpning. En sådan gåva kan ses som alltför dyrbar och därmed icke avdragsgill, men i för-

hållande till värdet av affären och branschens sedvänja ansåg RR att beloppet för smyckena var skä-

ligt. Kostnader för sådana smycken skulle ses som en driftskostnad och var därmed avdragsgilla.  

Utgången av fallet talar för att gåvor utgivna vid affärsförhandlingar som innefattar stora 

summor har ett högre skäligt belopp än annars. Gåvan var dock utgiven i anslutning till af-

färsförhandlingen och sedvänjan var mycket klar beträffande dessa gåvor vilket gör situa-

tionen svårbedömd. 

Lyxbetonad representation har av domstolarna inte berörts utförligt. Två fall som berör så-

dan representation är RÅ 81 Aa 119 och RÅ 83 1:22. 

RÅ 1981 Aa 119  

RR medgav inte avdrag för kostnader att hyra ett flygplan i samband med en fiskeresa.  

RÅ 83 1:22 

Representationsavdrag för älgjakt medgavs ej av RR. 

Lyxbetonad representation är inte på något sätt avdragsgill vilket kommer till uttryck i de 

här två fallen. Någon utförlig diskussion kring rätten till avdrag görs inte. Knapphändiga 

motiveringar av domstolarna stärker vår uppfattning att lyxbetonad representation är up-

penbar till sin karaktär. Bedömningen synes därför vara enkel att avgöra när lyxbetonad re-

presentation föreligger. 

Även vid andra tillfällen har det funnits frågor som rör alltför påkostad representation. I 

fallen nedan har representationen inte ansetts ha tillräckligt stark koppling till näringsverk-

samheten, men även representationsutgiften ansågs för stor. 

RÅ 1967 Fi 1651 

Lustresa med båt befanns ej ha tillräckligt samband med verksamheten och hade ägt rum under så-

dana omständigheter i övrigt att det ej kunde medges avdrag för anordnande bolag. Bolaget anförde 

att resan varit till stor nytta i deras verksamhet. 
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RÅ82 1:9 

Fallet är refererat i analysen av omedelbart samband. Gåva av ambulans sågs ej som reklam- eller 

representationsgåva. 

RÅ 1970 ref 21 

Fallet är refererat i analysen av omedelbart samband. Kriteriet för samband med verksamheten an-

sågs inte uppfyllt. I fallet förelåg stora utgifter för hållandet av en segelbåt. 

I RÅ 1967 Fi 1651 påpekade RR både sambandet med ett bolags verksamhet och omstän-

digheterna som representationen ägt rum under. Att bolaget troligtvis haft stort utbyte av 

representationen påverkade inte utgången då alltför påkostad representation inte kan med-

ges avdrag. I RÅ 82 1:9 konstaterar RR att praxis angående dyrbara gåvor är restriktiv, men 

utan att specificera sig ytterligare. Intressant är att fallet RÅ 1970 ref 21 kan tolkas på ett al-

ternativt sätt jämfört med under analysen av omedelbart samband i avsnitt 4.4.2.3. RR:s 

motivering nämner inte det omedelbara sambandet med näringsverksamheten uttryckligen. 

Därför går fallet att tolka som att det samband med verksamheten som fanns inte räckte 

för att kostnaderna för båten skulle få dras av som omkostnad. Beloppet bör i fallet inte ses 

som skäligt utan kan istället ses som lyxbetonad representation. Rättsfallet RÅ82 1:9 visar 

upp en likartad situation, beloppet var där alldeles för högt och erkändes dessutom vara av 

otillbörlig karaktär. Det omedelbara sambandet med näringsverksamheten saknades och 

gåvan sågs som en dyrbar gåva vilket utgör lyxbetonad representation. Sammantaget visar 

rättsfallen att vid alltför påkostad representation är det mycket svårt att beviljas avdrag. 

Omständigheterna skall vara mycket speciella i sådant fall. 

Att dokumentera sin representation är viktigt eftersom ett företag måste kunna motivera 

och styrka sitt avdragsyrkande så att det går att avgöra vad som är skäligt belopp i det en-

skilda fallet.  

RÅ 1971 ref 11 II 

RR fann att trots bristfällig motivering av avdragsyrkande kunde en viss del av avdraget anses skäli-

gen berättigat. Frågan gällde representation i hemmet. 

RÅ 1974 A 1350 

Fallet tar upp bristande dokumentation. I fallet yrkade företagaren avdrag för smärre representa-

tionskostnader med 415 kr utan att närmare precisera vad som innefattades. RR godkände avdrag 

med motiveringen, utan ytterligare precisering, att beloppet kunde betraktas som skäligt.  
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I fallen fick de yrkande avdrag för sina representationskostnader trots bristande dokumen-

tation. I RÅ 1971 ref 11 II medgavs dock avdrag bara till den kostnad som det skäligen 

kunde uppskattas att den yrkande haft då yrkandet inte var till fullo styrkt. Anmärknings-

värt är att i fallet RÅ 1974 A 1350 medgavs ett avdrag på 415 kr utan en motivering av var-

för beloppet ansågs som skäligt. Rättsfallets kortfattade karaktär gör det svårt att dra långt-

gående slutsatser, men om inte förklarande omständigheter fanns är det väldigt märkligt att 

beloppet sågs som skäligt utan någon anledning därtill.  

De allmänna råden använder sig utav schabloner för att anvisa vad som är ett skäligt avdrag 

vid ett antal situationer. Schablonerna skall ses som vägledande och inte bindande. Att följa 

schablonerna bör i normalfallet förenkla bedömningen av vad som skall ses som skäligt be-

lopp och förutsebarheten för den skattskyldige torde öka. En nackdel med en fixerad gräns 

är risken för missbruk då det är troligt att avdrag medges för alla yrkanden upp till schablo-

nens maximigräns. Avvikelse från schablon kan och skall göras om omständigheterna i det 

enskilda fallet talar för det.161 Att i varje enskilt fall avgöra vad som skall vara ett skäligt be-

lopp genom att beakta de specifika omständigheterna i fallet skulle dock medföra en alltför 

stor arbetsbelastning för SKV. I sin helhet bedömer vi användandet av schabloner som 

nödvändig för en effektiv tillämpning av 16 kap. 2 § IL. 

I de allmänna råden uttrycks att det enbart bör medges avdrag för varje representationstill-

fälle för sig.162 Svårigheter kan uppstå vid bedömningen av vad som är skäligt belopp när 

det är fråga om flera representationstillfällen vilket tas upp i den samlade analysen nedan. 

4.5 Samlad analys av representation 

Tidigare i kapitlet går vi igenom vad som ingår i bedömningen av begreppet representation. 

Det är viktigt för uppställt syfte att avgöra vad som inte är avdragsgill representation. 16 

kap. 2 § IL stadgar vad som gäller rörande avdragsrätt för representation och lyder enligt 

följande: 

”Utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har omedelbart samband med närings-

verksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, el-

                                                 
161 Se avsnitt 2.6.2 om tolkning av de allmänna råden. 

162 SKV A 2004:5, avsnitt 2.1. 
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ler då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter 

för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90kr per person och måltid…”163  

Av lagtexten framgår att det skall finnas ett omedelbart samband med näringsverksamheten 

och att avdraget skall vara skäligt. Saknas omedelbart samband med näringsverksamheten 

eller är det yrkade beloppet inte skäligt medges inte avdrag. Representationstillfällen och 

vilken form av representation som används kan också inverka på rätten till avdrag för re-

presentation.  

Personliga levnadskostnader inbegrips inte i avdragsrätten vilket framgår av Gunnar Strängs 

uttalande om bestämmelsens syfte: 

”Genom den föreslagna bestämmelsen avses att på ett klarare sätt markera att avdragsrätten ej omfattar kostnader 

för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet o. dyl.”164

Eftersom personliga levnadskostnader inte kan anses vara utgifter uteslutande för att inleda eller 

upprätthålla affärsförbindelser omfattar inte avdragsrätten för representation denna typ av utgif-

ter.165  

Vid bedömning av om avdrag för representation skall medges måste omedelbart samband 

med näringsverksamheten finnas för det yrkade avdraget. Föreligger ett sådant samband 

bedöms därefter om det yrkade avdraget är skäligt i förhållande till representationen. Un-

dantaget som bekräftar regeln är när det direkt kan bedömas att det yrkade avdragets be-

lopp är uppenbart oskäligt. Vid sådan lyxbetonad representation behövs ingen prövning av 

omedelbart samband med näringsverksamheten då representationen direkt kan avgöras 

vara icke avdragsgill. 

Ett yrkat avdrag kan delas upp i sina olika representationstillfällen och avdrag medgivas för 

de delar som är att se som omkostnader.166 En sådan arbetsmetod har potential att fungera 

samt verkar vara rättvis. Arbetsbördan kan bli överväldigande för SKV och domstolarna 

vilket kan vara anledningen till det sparsamma användandet av en sådan metod. Det kan 

vara svårt att avgöra när avdrag skall beviljas om den yrkande använder ”samma” omedel-

                                                 
163 16 kap. 2 § IL. För fullständig lag se bilagan. 

164 Prop. 1963:96, s. 51. 

165 Se avsnitt 4.3.2 om personliga levnadskostnader. 

166 RÅ 1989 ref 26. 
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bara samband till flera olika representationer, t.ex. lunch följt av teater på kvällen. Att dela 

upp representationen i flera olika representationstillfällen kan då medföra avslag på grund 

av ett svagt samband med näringsverksamheten. Att bedöma representationen i sin helhet 

kan medföra avslag på grund av att det yrkade beloppet ses som oskäligt.  

Kopplingen till en affärsförhandling är den enskilt viktigaste delen vid bedömningen av om 

omedelbart samband med näringsverksamhet föreligger. Lagtexten anger att det skall vara 

fråga om att uteslutande inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Praxis är också restriktiv ge-

nom sitt krav på en stark koppling mellan representationen och affärsförhandlingen. Där 

framgår betydelsen av att det klart måste framgå av omständigheterna i det enskilda fal-

let.167 Vad som är skäligt belopp får avgöras av en bedömning av alla bakomliggande om-

ständigheter i det enskilda fallet. För att visa på dessa omständigheter är det viktigt med 

dokumentationen för att styrka och motivera sitt avdragsyrkande. Schabloner för vad som 

skall anses vara skäligt belopp i vissa fall finns i de allmänna råden. Lyxbetonad representa-

tion är alltför påkostad och därmed icke avdragsgill både enligt omedelbart samband och 

skäligt belopp.168  

De allmänna råden har stor betydelse som vägledande för tillämpningen av 16 kap. 2 § IL. 

Av förarbeten följer att de allmänna råden särskilt skall ange vägledande schabloner för vad 

som anses utgöra skäligt belopp. En motsvarande hänvisning finns inte till de allmänna rå-

den rörande omedelbart samband. Följsamheten till de allmänna råden rörande skäligt be-

lopp är därför starkare än till omedelbart samband. Även om avvikelse får göras skall det, 

enligt oss, krävas särskilda omständigheter i det enskilda fallet för att inte följa schabloner-

na vid en skälighetsbedömning. De allmänna råden saknar hänvisningar till vad som är gäl-

lande rätt och till vad som är SKV:s egna synpunkter.169 Därmed kan uppfattningen fås att 

SKV:s egna synpunkter har lika rättskällevärde som praxis eller förarbeten. De allmänna 

rådens avsnitt 2.2 hänvisar till att det av praxis framgår att lyxbetonad representation ej 

skall vara avdragsgill. Som exempel nämns bl.a. särskilt arrangerad jakt- eller fiskeresa. 

Rättsfallen RÅ 1983 1:22 och RÅ 1981 Aa 119 tar upp var sin typ av resa. Till det förra fal-

let hänvisas det till i inledningen, men inte till det senare fallet. Hänvisning till RÅ 1981 Aa 

119 görs vad gäller intern representation, men inte i bemärkelsen av att fallet berör lyxbe-

                                                 
167 Se avsnitt 4.4.2.2 om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande. 

168 Se avsnitt 4.4.3 om skäligt belopp. 

169 Se analysen av omedelbart samband avsnitt 4.4.2.3. 
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tonad representation. En blandning av rättskällorna är inte bra för förutsebarheten då 

SKV:s egna synpunkter inte behöver följa gällande rätt. Syftena med de allmänna råden är 

just att bidra till ökad förutsebarhet och bidra till en enhetlig utveckling av praxis vilket 

motverkas när hänvisningar saknas.170 Helhetsbedömningen av de allmänna råden är att de 

mycket väl fyller sin funktion som vägledande rörande representationsfrågor.  

I RRK K74 1:14 om avdragsyrkande för fotbollsbiljetter förelåg fel representationstillfälle, 

men även fel form av representation. En fotbollsmatch kanske varken är den bästa formen 

för representation eller det rätta tillfället för en affärsförhandling. Svårigheter att bevisa det 

omedelbara sambandet till näringsverksamheten lär följa då risken för missbruk får bedö-

mas som alldeles för stor. Det kan då ifrågasättas varför de allmänna råden i avsnitt 2.1 an-

visar att teater och greenfee vid golfspel skulle vara en accepterad representationsform och 

inte fotboll. Sambandet med näringsverksamheten bör inte vara starkare än vid en fot-

bollsmatch och möjligheten till affärsförhandling lika begränsad. En golfrunda kan visserli-

gen ge utrymme för diskussion, men risken för missbruk torde vara lika stor som vid en 

fotbollsmatch. Gränsdragningen skapar osäkerhet om vad som är ett tillåtet representa-

tionstillfälle. 

Vår uppfattning är att det synes svårt att få igenom avdrag för representation i hemmet och 

ännu svårare för representation i anslutning till personliga festligheter. Det gränsar för 

mycket till personliga levnadskostnader vilket gör det svårt att urskilja eventuellt omedel-

bart samband med näringsverksamhet. Det torde då vara svårt att klart visa vilka kostnader 

som är omkostnader och vilka som hör till personliga levnadskostnader.  

Det är viktigt att betona att det alltid är det enskilda fallet som bedöms, alla generaliseringar 

skall därför göras med försiktighet. Vissa omständigheter dyker upp flera gånger varpå en 

löst baserad slutledning görs att dessa spelar en större roll i bedömningen än andra. Storle-

ken på företaget och vilken verksamhet som det bedriver är av vikt vid bedömningen. Re-

presentationsgåvor som har anknytning till företagets verksamhet synes vara lättare att 

medges avdrag än gåvor utan sådan anknytning. Sedvänjan kan också skilja mellan olika 

branscher och inverkar på bedömningen av både omedelbart samband och skäligheten. 

Den använda representationsformen och tidpunkten för representationen kan även inverka 

på det omedelbara sambandet och vad som anses utgöra skäligt belopp.  

                                                 
170 Se avsnitt 2.6.2 om tolkning av de allmänna råden. 
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Personliga levnadskostnader och lyxbetonad representation är inte avdragsgilla och sådan 

representation som faller inom något av dessa begrepp blir därför ointressant vid lösningen 

av uppställt syfte. 
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5 Muta eller annan otillbörlig belöning 

5.1 Inledning 

När representation används för att främja den personliga kontakten mellan parterna i en af-

färshandling kan den ha skiftande syfte och karaktär. Under förutsättning att vissa omstän-

digheter är uppfyllda kan representationen anta form av muta eller annan otillbörlig belö-

ning.171 För sådan muta eller annan otillbörlig belöning medges inte avdrag enligt 9 kap. 10 

§ IL. Vad som anses vara otillbörligt är därför viktigt för den skattskyldige att veta vid yr-

kande av avdrag för representation enligt 16 kap. 2 § IL. I kapitlet behandlas innebörden av 

vad som avses med muta eller annan otillbörlig belöning. En genomgång av den straffrätts-

liga innebörden av begreppet otillbörlig behövs då de skatterättsliga reglerna inte förklarar 

vad som skall anses vara otillbörligt.  

5.2 Muta enligt skatterättsliga regler 

9 kap. 10 § IL lyder enligt följande: 

”Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av.”172

Uttrycket mutor eller andra otillbörliga belöningar i lagregeln begränsar avdragsrätten men 

behandlas inte vidare i skattelagstiftningen. En objektiv tolkning173 av lagtexten ger då inte 

någon vägledning, men i förarbetet till lagregeln finns följande uttalande:  

”Såväl praktiska skäl som rättssäkerhetsskäl talar för att låta den närmare innebörden av begreppen 

avgränsas av den praxis som utvecklats i anslutning till brottsbalkens bestämmelser.”174

En subjektiv tolkning175 resulterar då i att det är tillrådligt att tillämpa den straffrättsliga in-

nebörden av muta eller annan otillbörlig belöning, genom dess tillhörande praxis, vid den 

skatterättsliga tillämpningen av 9 kap. 10 § IL. Härav den djupare behandlingen av de 

straffrättsliga bestämmelserna i följande avsnitt. 

                                                 
171 SOU 1962:42, s. 53 f. 

172 9 kap. 10 § IL. 

173 Se avsnitt 2.3.2 om objektiv tolkning. 

174 Prop. 1998/99:32, s. 83 f. 
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En skatterättslig bedömning av muta eller annan otillbörlig belöning görs vid sidan av de 

straffrättsliga bestämmelserna. Därmed är 9 kap. 10 § IL tillämplig även utan en dom från 

allmän domstol rörande otillbörligheten. Ett inväntande av lagakraftvunnen dom från all-

män domstol för att vägra avdrag skulle minska effektiviteten.176

5.3      Muta enligt straffrättsliga regler  

5.3.1 Bestickning och mutbrott 

Bestickning och mutbrott är två begrepp som är sammankopplade med varandra. De utgör 

varandras spegelbilder och tillsammans är de en stor del av de brott som betecknas korrup-

tion.177 Korruption är en företeelse som har flera icke önskvärda effekter, däribland negativ 

inverkan på den ekonomiska och politiska utvecklingen samt förvaltningars effektivitet.178 

Dessutom kan förtroendet mellan arbetsgivaren och allmänheten rubbas vilket är extra 

känsligt när arbetsgivaren är verksam inom den offentliga sektorn.179 Utvecklingen går mot 

en ökad risk för korruption vilket visar på betydelsen av att ha en kraftfull lagstiftning an-

gående bestickning och mutbrott.180 I avsnittet klargörs innebörden av bestämmelserna om 

bestickning och mutbrott för en bättre förståelse av den rättspraxis som är knuten till be-

stämmelserna. 

Bestämmelsen om bestickning finns i 17 kap. 7 § BrB. Lagen lyder som följer: 

”Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för denne 

själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestick-

ning…”181

Av lagrummet följer att bestickaren är givaren i ett mutförfarande. Ordalydelsen anger att 

det inte är nödvändigt att ett faktiskt givande har ägt rum. Endast den omständigheten att 

                                                                                                                                               
175 Se avsnitt 2.3.3 om subjektiv tolkning. 

176 Prop. 1998/99:32, s. 86 f. 

177 Prop. 2003/04:70, s. 9. 

178 Ds 1999:62, s. 22. 

179 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 16. 

180 Ds 1999:62, s. 100. 

181 17 kap. 7 § BrB. För fullständig lag se bilagan. 
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en ansats till givande av muta eller annan otillbörlig belöning försökts är tillräcklig för be-

stickning. 

För personkretsen hänvisas till 20 kap. 2 § BrB. En närmare genomgång av bestämmelsen 

sker nedan. 

Av lag framgår att vid bestickning kan en muta eller annan otillbörlig belöning lämnas till 

arbetstagare eller annan än den som på grund av sin tjänsteutövning borde vara mottagaren. 

Mutan eller den otillbörliga belöningen lämnas då till en tredje person.182 Det måste dock 

finnas ett samband mellan mottagandet av en muta eller annan otillbörlig belöning och ar-

betstagaren då mutan eller den otillbörliga belöningen på något sätt måste kunna gynna ar-

betstagaren i dennes tjänst.183

Bestämmelsen om mutbrott i 20 kap. 2 § BrB lyder:  

”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig 

belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om 

arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, 

döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.   

Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på                                       

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, 

landsting eller kommunalförbund,                                                                              

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,…”184

Lagrummet stadgar att det är förbjudet att vara mottagare, ta emot, en muta eller annan 

otillbörlig belöning. Det är dock enligt bestämmelsen tillräckligt med att en mottagare begär 

eller låter åt sig utlova en muta eller annan otillbörlig belöning för mutbrott, själva motta-

gandet behöver alltså aldrig förekomma.  

Personkretsen är stadgad i 20 kap. 2 § 2 st. BrB. Här räknas de personer upp som kan anses 

vara likställda med begreppet arbetstagare enligt första stycket. Det framgår att alla fysiska 

personer som är arbetstagare inom den privata eller offentliga sektorn kan dömas för mut-

brott enligt 20 kap. 2 § BrB. Av lag följer att personkretsen är densamma för bestickning 

                                                 
182 17 kap. 7 § BrB samt 20 kap. 2 § BrB. För fullständiga lagar se bilagan. 

183 Prop. 1998/99:32, s. 92. 

184 20 kap. 2 § BrB. För fullständig lag se bilagan. 
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och mutbrott.185 Den som vare sig är anställd eller uppdragstagare kan således varken dö-

mas för bestickning eller mutbrott.  

I situationer där en muta eller annan otillbörlig belöning mottages av en annan person än 

den mutade, eller den som är tilltänkt att bli mutad, kan det fortfarande bli fråga om mut-

brott.186 Det måste dock finnas ett samband mellan mottagandet av en muta eller annan 

otillbörlig belöning och arbetstagaren då mutan eller den otillbörliga belöningen på något 

sätt måste kunna gynna arbetstagaren i dennes tjänst.187

Av lag framgår att det normalt finns tre parter i ett kombinerat bestickning och mutbrott. 

Dessa är bestickaren, muttagaren samt huvudmannen till den mutade.188 Noterbart är att 

tidpunkten för mutbrott, d.v.s. om mutbrottet sker innan, under eller efter anställningen, är 

oväsentlig i bedömningen om huruvida otillbörlighet föreligger. 

5.3.2 Åtalsfrihet 

Det finns fall då åklagare inte kan väcka åtal för bestickning eller för mutbrott vilket regle-

ras i följande två lagrum: 

17 kap. 17 § BrB 

”I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren 

till den som utsatts för bestickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om bestickning 

skett i förhållande till någon som                                                                     

1. inte är arbetstagare hos staten eller kommun,                  

2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1-4, 8 eller 9 och                

3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling.”189

20 kap. 5 § BrB                                                            

                                                 
185 17 kap. 7 § BrB samt 20 kap. 2 § 2 st. BrB. För fullständiga lagar se bilagan. 

186 20 kap. 2 § BrB. För fullständig lag se bilagan. 

187 Prop. 1998/99:32, s. 94 f. 

188 17 kap. 7 § BrB, 17 kap. 17 § BrB, 20 kap. 2 § BrB samt 20 kap. 5 § BrB. För fullständiga lagrum se bila-
gan. 

189 17 kap. 17 § BrB.  
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”Åklagare får, utan hinder av som annars är föreskrivet, åtala brott varigenom arbetstagare hos staten 

eller hos kommun eller annan som avses i 2 § andra stycket 1-4 har åsidosatt vad som åligger honom i 

utövningen av anställningen eller uppdraget. 

(3st.)… Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av 2 § andra stycket 8 

eller 9 och inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling, får 

åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är på-

kallat från allmän synpunkt.”190

Enligt lagtexterna kan det inte alltid bli fråga om åtal för bestickning och mutbrott inom 

den privata sektorn då det krävs att huvudmannen anmäler händelsen till åtal. Åtal kan 

dock påkallas från allmän synpunkt även om huvudmannen har samtyckt till mutbrottet, 

t.ex. när konsumenter genom en snedvridning av konkurrensen blivit drabbade av bestick-

ningen.191 Det privata näringslivets förhållanden skiljer sig ifrån de inom den offentliga sek-

torn, sedvänja och uppfattningen om vad som är opassande överensstämmer exempelvis 

inte.192 Lagreglerna syftar därför också till att fall som bedöms som obetydliga och därmed 

försvarbara inte skall tas upp till prövning.193 Att en huvudman skall väcka åtal innebär att 

det finns få fall inom privata sektorn rörande mindre allvarliga fall.194 Att en arbetsgivare ej 

väcker åtal innebär inte att en misstänkt muta elller annan otillbörlig belöning automatiskt 

blir tillbörlig.195

5.4 Otillbörligheten 

5.4.1 Beskaffenhet  

Muta eller annan otillbörlig belöning är två olika begrepp med samma innebörd.196 Att de 

fortfarande nämns i lagtext på detta sätt är inte relevant för syftet och berörs därför inte vi-

                                                 
190 20 kap. 5 § BrB. För fullständig lag se bilagan. 

191 Prop. 1975/76:176, s. 43.  

192 Prop. 1975/76:176, s. 37. 

193 Prop. 1975/76:176, s. 37 f & 54 f. 

194 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 65. 

195 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 54. 

196 SOU 1974:37, s. 108 f & 141. 
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dare i uppsatsen.197 Mutansvarskommittén uttalade följande om beskaffenheten av en muta 

eller annan otillbörlig belöning: 

”Inom det straffbara området faller över huvud taget varje förmån, som normalt sett är av beskaffenhet att kunna ut-

göra ett verksamt bestickningsmedel.”198  

Belöning, förmån eller gåva används för att tydliggöra vad muta eller annan otillbörlig be-

löning innebär.199

5.4.2 Otillbörlighetens omständigheter  

5.4.2.1 

                                                

Samlad bedömning 

I lagtexterna till 17 kap. 7 § BrB och 20 kap. 2 § BrB anges inte vad som är otillbörligt.200 

Begreppet är alltså inte definierat i lag vilket bidrar till tillämpningssvårigheter. En historisk 

anblick av innebörden visar på ett tidigt uppkommet resonemang. Ett sådant tidigt reso-

nemang om otillbörlighet behandlade svårigheten att bestämma generella regler. Huruvida 

belöningen, förmånen eller gåvan var överensstämmande med en sund ordning eller ej 

överlämnades till praxis att bedöma.201 Ett därefter fört resonemang om begreppet angav 

att bedömningen skulle grundas på sed och allmän uppfattning i det enskilda fallet och inte 

låta sig preciseras i lagtext.202  

En samlad bedömning måste göras av alla betydelsefulla omständigheter i det enskilda fallet 

för att kunna avgöra vad som är otillbörligt.203 Omständigheterna har inte några klara grän-

ser sinsemellan.204 Sedvänja är viktig vid bedömningen, men skall hållas isär från vad som är 

att se som en ”utbredd oart”.205

 
197 SOU 1974:37, s. 108 f & 141. 

198 SOU 1974:37, s. 141. 

199 Prop. 1998/99:32, s. 84. Uttrycket används i förarbetet för att förklara vad som förstås med muta etc. 

200 17 kap. 7 § BrB samt 20 kap. 2 § BrB. För fullständiga lagar se bilagan. 

201 Prop. 1941:309, s. 7.  

202 Prop. 1948:80, s. 165.  

203 Prop. 1975/76:176, s. 36, se även SOU 1974:37, s. 143 ff. 

204 Prop. 1975/76:176, s. 36, slutsatsen framgår av den förda diskussionen i propositionen. 

205 SOU 1974:37, s. 144. 
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Vad som bör falla inom begreppet otillbörligt har Holmqvist m.fl. i ”Brottsbalken, En kom-

mentar” framfört vara beroende av sed och allmän uppfattning och kan skifta med tiden 

samt inom olika branscher.206 Uppfattningen delas av Thorsten Cars som i sin bok ”Mut-

brott, bestickning och korruptiv marknadsföring” menar att det inte finns en generell defi-

nition av begreppet otillbörlighet då en sådan aldrig kan täcka in alla eventuella omständig-

heter som kan tänkas uppkomma i mutsituationer.207 Följaktligen kan det krävas svåra av-

göranden i varje enskilt fall för att kunna avgöra vad som är otillbörligt. Vår bedömning ut-

ifrån förarbeten, praxis och doktrin är att en samlad bedömning av följande omständigheter 

skall beaktas.  

5.4.2.2 

5.4.2.3 Tjänsteutövningen 

                                                

Pliktstridigt handlande 

En belöning, förmån eller gåva är otvivelaktigt otillbörlig om mottagaren agerat, eller haft 

för avsikt att agera, pliktstridigt. Likaså är det otillbörligt när belöningen, förmånen eller gå-

van är av sådan art att avsikten inte kan ha varit annan än att mottagaren skall agera plikt-

stridigt.208 Vidare kan det i situationer där mottagaren begärt en belöning, förmån eller gåva 

tyda på att denne är beredd att agera pliktstridigt.209  

Svårigheter uppstår när det är svårt att bedöma om en handling varit inriktad mot pliktstri-

dighet eller inte. Det avgörande blir då om handlingen allmänt sett varit inriktad på att på-

verka mottagarens tjänsteutövning.210 Meningen med ordalydelsen ”för sin tjänsteutövning” är 

att belöningen, förmånen eller gåvan skall vara inriktad på en åtgärd som hör till den muta-

des tjänst, men det behöver inte styrkas att belöningen, förmånen eller gåvan verkligen på-

verkat tjänsteutövningen.211 Belöningen, förmånen eller gåvan behöver inte ”syftat till, föran-

lett eller utgör[a] vederlag för en oriktig eller bestickaren gynnande åtgärd.”212 Omständigheten tar följ-

 
206 Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole, Wennberg, Suzanne Brottsbalken, En kommentar, 

Del II, s. 20:43. 

207 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 51. 

208 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

209 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 56. 

210 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

211 SOU 1974:37, s. 142 f. 

212 SOU 1974:37, s. 143.  

   49



  
  

aktligen sikte på de situationer när en belöning, förmån eller gåva har för avsikt att bidraga 

till ett visst handlande. 

Det finns även tillfällen när en belöning, förmån eller gåva kan ingå som ett naturligt led i 

tjänsteutövningen, d.v.s. om belöningen, förmånen eller gåvan har ett omedelbart samband 

med tjänsten.213 Som regel skall detta inte betraktas som otillbörligt om inte belöningen, 

förmånen eller gåvan är inriktade på ett pliktstridigt handlande. 

5.4.2.4 

5.4.2.5 

                                                

Ekonomiska värdegränsen 

En omständighet som kan avgöra otillbörligheten genom att tjänsteutövningen påverkas är 

värdet på belöningen, förmånen eller gåvan. Är det ekonomiska värdet ringa talar detta för 

att en muta eller annan otillbörlig belöning ej föreligger och det omvända gäller då givetvis 

vid belöningar, förmåner eller gåvor av ett högt värde.214 Några värdegränser finns inte att 

finna i lag.215 Motiveringen är att en fast värdegräns av flera olika anledningar skulle kunna 

utnyttjas och därmed inverka på den samlade bedömningen.216  

Arbete eller uppdrag inom privat eller offentlig sektor 

En viktig omständighet att ta med i beräkningen är att de mutansvariga arbetar under skif-

tande förhållanden. Här syftas på skillnaden av arbete inom offentlig sektor jämfört med 

den privata sektorn.217 Den offentliga sektorn skiljer sig ifrån den privata sektorn, speciellt 

vad gäller myndighetsutövning, då graden av förtroende hos allmänheten måste vara högre 

samt att den även finansieras av allmänna medel.218 Att mutansvar föreligger för både privat 

och offentlig sektor är motiverat med att skillnaderna mellan de två områdena inte är av så-

dan art att det skulle vara ogörligt att reglera ansvaret tillsammans.219

 
213 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

214 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

215 17 kap. 7 § BrB samt 20 kap. 2 § BrB. För lagrum se bilagan. 

216 SOU 1974:37, s. 112 f. 

217 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

218 Prop. 1975/76:176, s. 30. 

219 Prop. 1975/76:176, s. 30. 
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5.4.2.6 

5.4.2.7 

5.4.2.8 

                                                

Personliga relationer mellan parterna 

Personlig vänskap påverkar bedömningen om en belöning, förmån eller gåva är betrakta 

som otillbörlig eller inte. I den bedömningen beaktas värdet av dessa i förhållande till vän-

skapen.220 Belöningar, förmåner eller gåvor som anses utgöra tillbörliga förmåner är sådana 

som betraktas som vanliga människor emellan, exempel på detta är blomsteruppvaktning i 

samband med representation.221  

Värdet av belöningen, förmånen eller gåvan och den personliga vänskapen mellan parterna 

har ett samband vilket framgår av rättsfall med olika utgång.222 En personlig relation kan 

anses finnas trots att parterna enbart känt varandra i tjänsten, men situationen måste starkt 

påvisa detta.223

Huvudmannens samtycke 

Att en belöning, förmån eller gåva tas emot av arbetstagaren eller uppdragstagaren med 

huvudmannens vetskap eller samtycke gör inte att denna anses tillbörlig inom den offentli-

ga sektorn.224 Lagreglerna om bestickning och mutbrott har inte enbart till syfte att skydda 

huvudmannen utan även ett vidare syfte att skydda allmänheten mot korruption.225 Den 

motsatta sidan av huvudmans samtycke är när en belöning, förmån eller gåva mottages i 

strid mot dennes vilja. Det ekonomiska värdet får då en mindre betydelse. Även ett obetyd-

ligt ekonomiskt värde torde medföra otillbörlighet.226

Graden av öppenhet 

Graden av öppenhet är en omständighet som kan påverka utgången av huruvida en belö-

ning, förmån eller gåva anses vara otillbörlig eller inte. Om dessa lämnas eller mottages helt 

öppet kanske inte handlandet är otillbörligt då det inte påverkar förtroendeförhållandet 

 
220 Prop. 1975/76:176, s. 37. 

221 Prop. 1975/76:176, s. 37. 

222 NJA 1958 B:6, RH 1981:13, RH 1988:100 samt Malmö tingsrätt, mål nr B 2813-06. 

223 NJA 1985 s. 477 samt NJA 1987 s. 604. 

224 Prop. 1975/76:176, s. 37. 

225 Prop. 1975/76:176, s. 37. 

226 SOU 1974:37, s. 144. 
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mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.227 Det ligger också i karaktären hos en otillbörlig 

belöning, förmån eller gåva att den sker i smyg.228

5.4.2.9 

                                                

Analys av otillbörlighet 

Av bestämmelserna i 17 kap. 7 § BrB och 20 kap. 2 § BrB framgår inte innebörden av be-

greppet otillbörlig. Orsaken är att det är omöjligt att finna en definition som täcker alla 

tänkbara situationer. Av förarbetena framgår att en samlad bedömning skall göras av alla 

omständigheter som är av betydelse i det enskilda fallet.229 Omständigheterna kring otill-

börlighet behandlas i de refererade rättsfallen som följer i analysen. Rättsfallen är utvalda 

för att förtydliga och förklara den samlade bedömningen av omständigheterna. Flera av 

rättsfallen behandlar flera omständigheter, vilka inte har några klara gränser sinsemellan, 

varpå vi lyfter fram det vi vill visa med just det rättsfallet. Då vissa av rättsfallen är väldigt 

omfattande har vi p.g.a. utrymmesskäl kortat ner dem och plockat ut det vi ansett väsent-

ligt.  

Betydelsen av en samlad bedömning framgår av NJA 1981 s. 1174 och RH 1997:33. I fallen 

framgår klart att en samlad bedömning skall göras av samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet. 

NJA 1981 s. 1174 

Ett byggföretag hade bjudit kommunala förtroendemän och tjänstemän på en studieresa. HD be-

dömde resan efter en samlad bedömning av omständigheterna och fann att den i sin helhet varit 

tillbörlig, även om i synnerhet en middag varit över standard och därmed framstod som olämplig 

och otillbörlig. 

RH 1997:33 

Kommunala befattningshavare och ett privat företag blev friade från anklagelser om mutbrott re-

spektive bestickning då representation i form av lunch, middag och inträdesbiljetter till VM-

tävlingar i friidrott inte befanns vara otillbörligt. Domstolen uttalade att sammantaget så var förmå-

nerna, varken var för sig eller tillsammans, att bedöma som otillbörliga. 

 
227 SOU 1974:37, s. 117. 

228 Cars, Thorsten Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring, s. 64. 

229 Prop. 1975/76, s. 36, se även SOU 1974:37, s. 143 ff. 
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Efter en samlad bedömning av alla omständigheter i de här två fallen fann domstolen att 

någon otillbörlighet ej förelåg då samband med verksamheten fanns.  

När pliktstridigt handlande föreligger är den otvivelaktigt otillbörlig. Likaså om avsikt före-

ligger med en belöning, förmån eller gåva att mottagaren skall agera oriktigt eller utföra 

skadlig åtgärd gentemot huvudmannen skall detta leda till otillbörlighet.230 Sådan avsikt till 

pliktstridigt handlande kan vara svår att avgöra, men den behöver egentligen inte konstate-

ras. För otillbörlighet räcker det att belöningen, förmånen eller gåvan kan anses ha haft 

möjlighet att påverka tjänsteutövningen. Fallen NJA 1956 s. 129 och RH 1995:99 behandlar 

kopplingen mellan en belöning, förmån och gåva och tjänsteutövningen. 

NJA 1956 s. 129 

Offentlig tjänsteman fälld för mutbrott efter att ha begärt påskrift på en låneväxel av direktör på ett 

privat företag. Tjänstemannen och direktören hade haft kontakt endast, eller i vart fall huvudsakli-

gen, på grund av den förres tjänst. Tjänstemannen kunde då inte undgå ansvar oavsett om han före-

tagit, eller haft för avsikt att företaga, åtgärd till förmån för direktören. 

RH 1995:99 

Riksdagsledamot och företag, som anlitat ledamoten på konsultbasis, blev friade från åtal om mut-

brott respektive bestickning. Riksdagsledamoten hade innan uppdragets början helt öppet utsänt 

erbjudande till ett tjugotal företag om konsulttjänster avseende politisk information. Domstolen 

fann efter en samlad bedömning av omständigheterna att erbjudandet inte varit att se som en otill-

börlig belöning för hans uppdrag som riksdagsledamot. Detta då företaget och ledamoten hade haft 

en lång arbetsrelation, som således inte påbörjades med erbjudandet, och att de utförda tjänsterna 

inte heller påverkat ledamotens tjänsteutövning. Riksdagsledamöter är i särställning gentemot vanli-

ga tjänstemän då det är tillåtet för dem att ha sidouppdrag. Domstolen ansåg således inget otillbör-

ligt med konsulttjänsten. 

Domstolarna fokuserar på kopplingen mellan tjänsteutövningen och belöningen, förmånen 

eller gåvan även om pliktstridigt handlande direkt leder till otillbörlighet. Det är lättare att 

finna en koppling med tjänsteutövningen, men den behöver inte vara direkt otillbörlig vil-

ket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.    

Värdet på belöningen, förmånen eller gåvan kan påverka utgången av bedömningen av 

otillbörlighet. Det ekonomiska värdet behandlas i NJA 1993 s. 539 och NJA 1981 s. 477.  
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NJA 1981 s. 477 

HD tog i fallet upp frågan om huruvida de stående julgåvor som ett företag lämnat till kommunala 

tjänstemän var att anse som otillbörlig belöning i tjänsteutövning. Gåvorna som utgivits var normalt 

whisky, konjak, choklad, blommor, laxar, statyetter, och tallrikar. Gåvorna var för sig utgjorde enligt 

HD ett ganska ringa värde och att de var återkommande följer av julgåvors natur. HD ansåg där-

med att gåvorna sannolikt inte skulle påverka de kommunala tjänstemännen i deras tjänsteutövning 

och sålunda bedömdes de ej vara otillbörliga. 

NJA 1993 s. 539 

I fallet hade ett företag som säljer kontorsutrustning öppet sänt ut erbjudanden till arbetsplatser, 

adresserade till olika arbetstagare, inom den privata och offentliga sektorn. Företaget utfäste sig att 

skänka en freestyleapparat till de arbetstagare som beställde produkter för mer än 3290 kr. Avsikten 

med erbjudandet var klart då det enligt HD var av sådan beskaffenhet att den enskilda arbetstagaren 

skulle erhålla freestylen. HD ansåg att freestylen skulle ses som en förmån som var ägnad att påver-

ka den enskilde arbetstagaren till att göra en beställning som han annars kanske inte skulle gjort. Vi-

dare uttalade HD att förmånens värde, 450 kr enligt erbjudandet eller 298 kr enligt marknadsvärdet, 

inte kunde anses vara så obetydligt att det inte funnits en risk att erbjudandet skulle accepteras. 

NJA 1981 s. 477 fastställer att julgåvor av förhållandevis obetydligt värde inte påverkar 

tjänsteutövningen och sålunda inte skall bedömas som otillbörliga. I fallet beaktades även 

den enskilda omständigheten att gåvorna var julgåvor och således återkommande. I fallet 

NJA 1993 s. 539 befanns erbjudandet ha ett tillräckligt högt värde för att detta skulle ut-

nyttjas i tjänsteutövning. Ett högt värde talar för otillbörlighet och det motsatta gäller för 

ett ringa värde.231  

Offentliga sektorn måste ha en högre grad av förtroende hos allmänheten jämfört med den 

privata sektorn. Fallen nedan visar på att den offentliga sektorn anses mer skyddsvärd. 

NJA 1949 s. 310 

Domare dömd för tjänstefel genom att ställa sig i ekonomiskt beroende hos person i vars fall do-

maren skulle deltaga i behandlingen. Att domaren erhållit kännedom om deltagandet, trots att han 

senare inte deltog i behandlingen av fallet, räckte för att tjänstefel skulle anses föreligga. 

NJA 1985 s. 477 

                                                                                                                                               
230 Se avsnitt 5.4.2.2 om pliktstridigt handlande. 
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Föreståndarinna för ett servicehem fälld för mutbrott då hon medverkat till upprättande av testa-

mentsförordnande och sedermera mottagit den testamenterade egendomen. Någon relation mellan 

testatorn och föreståndarinnan förutom den i tjänsten fanns inte. Vårdsektorn ansågs vara av sär-

skild betydelse ur integritetssynpunkt vilket bidrog till att medverkandet till upprättandet och mot-

tagandet av förordnandet ansågs utgöra en otillbörlig belöning för föreståndarinnans tjänsteutöv-

ning.  

Fallet NJA 1949 s. 310 tar inte upp otillbörlighet, men visar på den restriktiva synen dom-

stolarna har på utövning av myndighet som anses särskilt skyddsvärt. En offentlig arbetsta-

gare måste ha i åtanke att en tjänst inom den offentliga sektorn är särskilt integritetskänslig 

vilket kan ses i fallet NJA 1985 s. 477. Det räcker således med att dessa arbetstagare ham-

nar i en situation där misstanke om mutbrott kan uppkomma för att otillbörlighet skall 

kunna anses föreligga. 

Av de nedan referade fallen framgår att den personliga vänskapen mellan parterna inverkar 

på bedömningen av om otillbörlighet föreligger eller inte. 

NJA 1987 s. 604 

Vårdbiträde blev frikänd från åtal om mutbrott då det inte ansågs att en testamenterad egendom var 

en otillbörlig belöning för vårdbiträdets tjänsteutövning. Förordnandet hade kommit till utan hen-

nes vetskap, men HD uttryckte klart att det förhållandet saknade betydelse för frågan om skyldighet 

till mutbrott. Av omständigheterna i det här fallet stod det dock helt klart att testator förordnat 

egendomen p.g.a. biträdets person och inte tjänst. 

RH 1981:13 

En byggmästare hade till kommunal chef givit en födelsedagsgåva till ett värde av 1000 kr vilket be-

dömdes som bestickning och mutbrott. Utöver möjligheten till pliktstridigt handlande, tjänsteutöv-

ningen och det ekonomiska värdet motiverades den fällande domen med att någon personlig rela-

tion mellan de båda åtalade som kunde urskulda givandet och mottagandet av gåvan inte fanns. 

Malmö tingsrätt, mål nr B 2813-06 

Kommunalråd i Malmö samt Skåne läns landshövding friade från åtal om mutbrott. Ägare till privat 

företag, vilket haft affärer med kommunen och länsstyrelsen, friad från åtal om bestickning. Åtalen 

gällde en resa utomlands som företagaren bjudit de bägge andra på. Den personliga vänskapen mel-

                                                                                                                                               
231 Se avsnitt 5.4.2.4 om ekonomiska värdegränsen.  
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lan företagaren och de bägge andra vägde mycket tungt vid bedömningen att resan ej varit en otill-

börlig gåva.   

Fallen NJA 1987 s. 604 och NJA 1985 s. 477, refererat ovan, behandlar båda frågor om tes-

tamente och vårdpersonal. Viktiga likheter är att förtroendet för offentligt anställd vårdper-

sonal medför ett särskilt skyddsvärde ur integritetssynpunkt och att det är en allmän princip 

att respektera testators sista vilja. De två faktorerna bidrar till att klarare kunna dra slutsat-

ser angående skillnad i domslut hos rättsfallen. Den tydliga personliga kopplingen och spe-

ciella enskilda omständigheter i samband därmed var det som avgjorde frågan om mutbrott 

i NJA 1987 s. 604 vilket visar att arten av parternas personliga relation inverkar på bedöm-

ningen av otillbörlighet. Fallet RH 1981:13 visar på en situation där domstolen, efter en be-

dömning av andra omständigheter, beaktar parternas personliga relation för att kunna be-

döma otillbörligheten. I fallet från Malmö tingsrätt belyses ytterligare den personliga rela-

tionens värde vid bedömningen av otillbörlighet. Där frikändes två stycken offentligt an-

ställda från åtal om mutbrott fastän deras tjänster kan anses skyddsvärda ur integritetssyn-

punkt. I förening med avsnittet 5.4.2.6 om personliga relationer visar rättsfallen att ju dju-

pare personlig relation desto dyrare kan en belöning, förmån eller gåva vara utan att anses 

otillbörlig.  

Huvudmans samtycke är en omständighet som kan påverka utgången av en otillbörlighets-

prövning. 

RH 1993:74 

I fallet blev avgjort fråga om mutbrott för en offentlig funktionär som av privat företag blev bjuden 

på studieresa utomlands. Huvudmans samtycke hade erhållits, men domstolen ansåg det verknings-

löst vid bedömningen av huruvida resan varit otillbörlig då det var fråga om arbetstagare inom of-

fentlig verksamhet. 

Vad som direkt framgår ur fallet är att huvudmans samtycke inte gäller för offentligt an-

ställda, vilket också framgår i avsnitt 5.4.2.7 om huvudmannens samtycke. 

Graden av öppenhet är en omständighet som kan inverka på den samlade bedömningen av 

om otillbörlighet skall anses föreligga. I fallet NJA 1993 s. 539, refererat ovan, uttalade HD 

att bestickning förelåg trots att erbjudandet lämnats helt öppet. Således har graden av öp-

penhet betydelse, men i fallet vägde andra omständigheter tyngre vid den samlade bedöm-

ningen. Det synes oss av förarbeten och praxis att graden av öppenhet spelar en mindre 

roll i sammanhanget, men skall fortfarande beaktas.  
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Omständigheterna har inga klara gränser sinsemellan vilket framgår av både förarbete och 

de rättsfall vi studerat.232 Domstolarna har inget klart mönster från vare sig lag eller förar-

bete på hur de ska beakta alla de olika omständigheterna som ingår i den samlade bedöm-

ningen. Av de rättsfall vi läst framgår att omständigheterna varierar i betydelse från fall till 

fall, en omständighet kan vara stark i ett fall men svag i ett annat. En sådan variation fram-

går t.ex. av fallen NJA 1981 s. 477 och NJA 1993 s. 539 där det bedömdes finnas olika 

stark inverkan på tjänsteutövningen beroende på det ekonomiska värdet. 

En specifik belöning, förmån eller gåva behöver inte vara otillbörlig i sig. En samlad be-

dömning av otillbörligheten innebär att svåra avvägningar måste göras samt att finna den 

mest rimliga lösningen i varje enskilt fall. Det blir då det enskilda fallets omständigheter 

som i slutändan avgör om en belöning, förmån eller gåva har karaktär av otillbörlig. 

5.4.3 Otillbörligheten enligt IMM 

5.4.3.1 

                                                

Prövning av otillbörligheten 

Enligt IMM skall en prövning göras av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra 

huruvida en förmån är att betrakta som tillbörlig eller otillbörlig. IMM:s användning av or-

det förmån skall tolkas som likvärdigt med vår användning av uttrycket belöning, förmån 

eller gåva. Nedan behandlas innebörden av varje enskild omständighet utifrån IMM:s per-

spektiv.  

• Kopplingen förmån – tjänsteutövning 

Med kopplingen förmånen – tjänsteutövningen avses att det är otillbörligt att ge och ta 

emot en förmån som förenas med en viss handling i tjänsteutövning.233  

• Förmånens beskaffenhet och värde 

Förmånens beskaffenhet och värde kan vara av flertalet skilda slag. Endast en förmåns be-

skaffenhet är i de flesta fall inte tillräcklig för att den skall anses vara otillbörlig utan förmå-

nens värde spelar alltid en betydelsefull roll. Värdet på en förmån är vanligen marknadsvär-

det för mottagaren. Värdegränsen mellan en tillåten och otillåten förmån är flytande. För-

 
232 Prop. 1975/76:176, s. 36. 

233 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 14 f. 
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månen anses otillbörlig om dess värde är så pass högt att det kan anses påverka mottaga-

rens handlande i tjänsten.234  

• Integritetskänslighet 

Integritetskänslighet innebär att de som arbetar inom den offentliga sektorn och då särskilt 

de arbetstagare som utövar myndighet såsom domare och poliser, inte ens får utsätta sig 

för risken att misstänkas för mutbrott.235

• Personlig vänskap – mutkänslighet 

Otillbörlighetsbedömningen kan påverkas av personlig vänskap på två skilda sätt. Å ena si-

dan kan mutkänsligheten anses öka då redan vänskapen i sig anses kunna påverka tjänste-

utövningen. Å andra sidan bedöms det vara en vänskapsgåva att ge varandra sådana förmå-

ner som parterna brukar bekosta och ge varandra.236   

• Huvudmannens medgivande eller vetskap 

En huvudman kan rättfärdiga en förmån som är att betrakta som otillbörlig och därmed 

medge förmånen som legitim.237

5.4.3.2 

                                                

Analys av IMM:s otillbörlighetsprövning 

I avsnittet ovan gjordes en genomgång av omständigheterna vid IMM:s otillbörlighets-

prövning. IMM:s samlade analys av omständigheterna i det enskilda fallet av begreppet 

otillbörlig lyder: 

”En förmån är otillbörlig om den inte ingår som ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning. En förmån är också 

otillbörlig om den inte är ett uttryck för allmänt godtagbara umgängesformer. Större återhållsamhet bör generellt iakt-

tagas inom den offentliga sektorn.”238

IMM:s samlade analys utgår från rättspraxis vilket märks av deras resonemang kring om-

ständigheterna.239 IMM:s bedömning av otillbörlighet följer därför till stor del samma reso-

 
234 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 15 f. 

235 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 18 f. 

236 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 21. 

237 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 22. 

238 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 14. 
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nemang som den vi för i avsnitt 5.4.2. Det förekommer dock vissa skillnader vilka belyses 

närmare. Piktstridigt handlande nämns inte, men den enligt oss bredare benämningen tjäns-

teutövningen behandlas däremot. Någon märkbar skillnad vad gäller prövningen av otill-

börlighet anser vi inte detta leda till. Under omständigheten personlig vänskap har ytterliga-

re ett betraktelsesätt inkluderats, nämligen att vänskapen i sig anses bidra till en ökad käns-

lighet för muta eller annan otillbörlig belöning. Detta betraktelsesätt är ingenting vi har 

funnit ytterligare stöd för i lag, förarbeten eller praxis, men bör anses som en omständighet 

att beakta. IMM:s otillbörlighetsprövning är i sin helhet en bra vägledning för vad som an-

ses vara otillbörligt då de utgår från rättspraxis för att beskriva gällande rätt enligt lagregler-

na. IMM:s rekommendationer bidrar därför till förutsebarhet och enhetlighet inom områ-

det. 

5.5 Samlad analys muta eller annan otillbörlig belöning 

I kapitlet görs en genomgång av vilka omständigheter som kan medföra otillbörlighet för 

en belöning, förmån eller gåva. Enligt uppställt syfte är detta nödvändigt för att kunna av-

göra när en muta eller annan otillbörlig belöning skall anses föreligga enligt 9 kap. 10 § IL. 

Belöningar, förmåner eller gåvor som anses tillbörliga faller utanför syftet varpå det är vik-

tigt att konstatera vilka omständigheter som särskilt kan medföra detta. 

Avdragsförbudet mot muta eller annan otillbörlig belöning i 9 kap. 10 § IL lyder: 

”Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av.” 

Vad som är otillbörligt får avgöras av rättspraxis i anslutning till straffrätten då de skatte-

rättsliga reglerna inte vidare behandlar begreppet. Det är även viktigt att konstatera att 9 

kap. 10 § IL är tillämplig även utan en prövning av otillbörligheten enligt de straffrättsliga 

bestämmelserna.240

De straffrättsliga bestämmelserna om bestickning och mutbrott finns i 17 kap. 7 § BrB och 

20 kap. 2 § BrB. Lagreglerna i 17 kap. 17 § och 20 kap. 5 § BrB stadgar att åtal för bestick-

ning eller mutbrott inom privata sektorn ej kan väckas av åklagare om inte åtal är påkallat 

från allmän synpunkt. 

                                                                                                                                               
239 Se avsnitt 2.7 om institutet mot mutor (IMM). 

240 Se avsnitt 5.2 om muta enligt skatterättsliga regler. 
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En samlad bedömning av relevanta omständigheter i det enskilda fallet måste göras för att 

klargöra om en belöning, förmån eller gåva är otillbörlig eller inte. Sedvänjan inom det spe-

cifika området måste också beaktas då den kan påverka bedömningen. Flera omständighe-

ter måste vägas in vid en samlad bedömning av omständigheterna kring otillbörlighet. Det 

finns omständigheter som påverkar en belöning, förmån eller gåva att bedömas som tillbör-

liga. Personliga relationer kan inverka på sådant sätt då analysen av personliga relationer vi-

sar att ju djupare personlig vänskap mellan parterna desto dyrare belöning, förmån eller 

gåva kan accepteras som tillbörlig.241 Huvudmans samtycke inom den privata sektorn in-

verkar också på otillbörligheten då dennes medgivande till mottagandet av belöningen, 

förmånen eller gåvan kan göra denna tillbörlig. Ett obetydligt ekonomiskt värde anses van-

ligtvis inte heller otillbörligt för en belöning, förmån eller gåva. Graden av öppenhet är yt-

terligare en omständighet som anses förmildrande vid en bedömning av otillbörligheten. 

Det finns även belöningar, förmåner eller gåvor som har ett omedelbart samband med och 

ingår som ett naturligt led i en arbetstagares eller uppdragstagares tjänsteutövning. Dessa 

belöningar, förmåner eller gåvor skall normalt ses som tillbörliga om inte omständigheterna 

i det enskilda fallet visar på att de varit inriktade på ett pliktstridigt handlande. Alla de ovan 

nämnda omständigheterna inverkar på den samlade bedömningen på så sätt att de bidrar 

till tillbörlighet.  

Pliktstridigt handlande, eller avsikt därtill, är en omständighet som direkt visar på att otill-

börlighet föreligger. Kan ett sådant handlande styrkas är det då klart att belöningen, förmå-

nen eller gåvan är otillbörlig. Det kan dock vara svårt att konstatera när avsikt har förelegat 

varpå belöningens, förmånens eller gåvans påverkan på tjänsteutövningen beaktas. Av be-

tydelse för om påverkan av tjänsteutövning skett är det ekonomiska värdet och arbete inom 

privat eller offentlig sektor. Ett högt belopp på en belöning, förmån eller gåva utgiven till 

arbetstagare inom den offentliga sektorn talar då för att otillbörlighet skall föreligga. 

IMM:s samlade analys av begreppet otillbörlighet är likvärdig med vår då den till stor del 

baseras på praxis. 

                                                 
241 Se avsnitt 5.4.2.9 om analys av otillbörlighet. 
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”En förmån är otillbörlig om den inte ingår som ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning. En förmån är också 

otillbörlig om den inte är ett uttryck för allmänt godtagbara umgängesformer. Större återhållsamhet bör generellt iakt-

tagas inom den offentliga sektorn.”242

En del måste dock uppmärksammas särskilt. Den personliga vänskapen kan i deras pröv-

ning medföra att otillbörlighet kan anses föreligga vilket vi anser rimligt. En nära relation 

kan utgöra ett extra påtryckningsmedel, direkt eller indirekt, på arbetstagaren eller upp-

dragstagaren och öka risken för inverkan på tjänsteutövningen.  

Ingen bestämd mall kan följas för att avgöra otillbörligheten då de olika omständigheterna 

varierar stort i värde mellan olika typer av rättsfall. Det enskilda fallets omständigheter har 

stor betydelse då omständigheterna inte har några klara gränser sinsemellan. 243

                                                 
242 Farliga förmåner – tillbörlig förmån eller muta?, s. 14. 

243 Se avsnitt 5.4.2.9 om analys av otillbörlighet och avsnitt 5.4.2.1 om samlad bedömning. 
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6 Analys – Hypotetisk fallstudie 

Företagare A driver ett företag som inriktar sig på att tillverka och sälja elektroniska kom-

ponenter till datorer. Genom representation vill företagare A främja sina affärsförhandling-

ar med företagare B. Företagare A yrkar avdrag för sina utgifter i samband med representa-

tionen.  

Vad gäller i följande situationer? 

(i) Företagare A bjuder företagare B på en lunch där de diskuterar framtida samar-

bete vad gäller framställning av nya produkter. Lunchen kostade sammanlagt 

180 kr.  

Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

Omedelbart samband med näringsverksamheten föreligger då lunchen handlade uteslutan-

de om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Schablonen i 16 kap. 2 § IL följdes 

och avdrag medges således med 90 kr per person.      

(ii) Samma förutsättningar som ovan, men företagare A och B har med sig sina re-

spektive och de intar nu en middag på en finare restaurang till en kostnad av 

220 kr per person. 

Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

Omedelbart samband med näringsverksamheten föreligger då middagen handlade uteslu-

tande om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Avdrag medges bara för de båda 

företagarna då kostnaderna för fruarna är att betrakta som personliga levnadskostnader en-

ligt 9 kap. 2 § IL. Avdrag medges med 90 kr per person. 

(iii) Företagare A bjuder företagare B och en av dennes anställda på älgjakt i Kanada 

till ett värde av 17 000 kr per person.  

Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

Beloppet är uppenbart oskäligt och för sådan lyxbetonad representation medges ej avdrag 

då varken omedelbart samband med näringsverksamheten eller skäligt belopp föreligger. 

(iv)  Företagare A ger en gåva bestående av en parfymflaska till ett värde av 150 kr 

till företagare B. Förändras utgången om gåvan istället består av en hårddisk 

180 kr?  
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Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

För att en representationsgåva skall kunna anses vara avdragsgill måste den ha ett omedel-

bart samband med näringsverksamheten. Schablonen för representationsgåvor i de allmän-

na råden anger att ett avdrag får göras med högst 180 kr. Parfymflaskan saknar omedelbart 

samband med näringsverksamheten och blir sålunda icke avdragsgill. Hårddisken har där-

emot ett omedelbart samband med företagare A:s näringsverksamhet och den är inom det 

tillåtna beloppet enligt de allmänna råden för avdrag.   

(v) Företagare A erbjuder en av företagare B:s anställda en middag i utbyte mot 

att denne går med på att köpa alla produkter uteslutande av företagare A. 

Företagare A yrkar avdrag för representation. 

Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

Då det är frågan om ett pliktstridigt handlande behöver ingen samlad bedömning av om-

ständigheterna i det enskilda fallet göras av otillbörligheten. Således är 9 kap. 10 § IL till-

lämplig direkt. Avdrag medges ej då middagen är en muta eller annan otillbörlig belöning. 

(vi) Företagare A bjuder med sig sin sedan flera år tillbaka goda vän och affärs-

kollega kommunalråd Sven Svensson på en resa till Danmark. Resan var en 

dagsutflykt och de intog frukost, lunch och middag till ett värde av 500 kr 

per person. Resan kostade 200 kr per person. Företagare A yrkar avdrag för 

representation. 

Svar: 16 kap. 2 § IL är tillämplig då situationen rör yrkande om avdrag för representation. 

Avdrag för representation kan inte medges då resan och måltiderna saknar omedelbart 

samband med näringsverksamheten. Frågan är om företagare A kan dömas för bestickning 

för resan och måltiderna och om kommunalråd Sven Svensson kan dömas för mutbrott.. 

En samlad bedömingen av omständigheterna i det enskilda fallet skall göras för att avgöra 

om dessa skall betraktas som otillbörliga. En stark omständighet som talar för att resan och 

måltiderna skall ses som tillbörliga är deras långa vänskap. Beloppen kan inte heller anses 

vara så pass höga att de skulle påverka Sven Svensson i hans tjänsteutövning. Avdrag för 

representation medges ej, men resan och måltiderna skall efter en samlad bedömning anses 

vara tillbörliga.  
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7 Slutsats 

Vårt syfte med uppsatsen var att i görligaste mån utreda var gränsen går mellan när av-

dragsgill representation, enligt 16 kap. 2 § IL, övergår till att bedömas som icke avdragsgill 

muta eller annan otillbörlig belöning enligt 9 kap. 10 § IL. Därför är det viktigt att veta när 

representation ej är avdragsgill på andra grunder än när den övergår till muta eller annan 

otillbörlig belöning. Vi förklarar och visar på sådana andra grunder i kapitel 4. Likaså måste 

beaktas när en muta eller annan otillbörlig belöning föreligger vilket förklarar genomgången 

av otillbörligheten i kapitel 5. 

Gränsen mellan tillåten representation och icke tillåtna mutor eller andra otillbörliga belö-

ningar får avgöras genom lag, förarbeten, praxis och doktrin. Stor betydelse för utredning-

en för uppställt syfte har även de allmänna råden samt IMM:s rekommendationer. Både 16 

kap. 2 § IL och 9 kap. 10 § IL använder sig av icke definierade begrepp. Detta bidrar till 

svårigheter vid tillämpningen av bestämmelserna om inte praxis klargör situationen. Dom-

stolarna måste täcka upp för lagtextens tillkortakommande genom att fylla ut innebörden 

av bestämmelserna för att kunna tillämpa dem på konkreta situationer.  

Det måste klargöras att en förvaltningsdomstol ej behöver invänta allmän domstol för att 

kunna besluta i ett ärende. Således behöver inte en skatterättslig tvist angående avdrag för 

representation och förbudet mot mutor eller andra otillbörliga belöningar invänta dom om 

vad som är att anse som otillbörligt enligt straffrättsliga regler.  

En belöning, förmån eller gåva kan ingå som ett naturligt led i tjänsteutövningen och kan 

då vara tillbörlig om belöningen, förmånen eller gåvan inte är inriktad på ett pliktstridigt 

handlande.244 Avdragsgill representation kan sägas ingå som ett naturligt led i tjänsteutöv-

ningen då den uppfyller kraven på omedelbart samband och skäligt belopp. En sådan re-

presentation har allra troligast en stark koppling till en affärsförhandling och ett skäligt be-

lopp kan inte anses alltför högt i de flesta fall. Att avdragsgill representation direkt kan göra 

så att en belöning, förmån eller gåva skall anses vara tillbörlig underlättar gränsdragningen 

mellan avdragsgill representation och muta eller annan otillbörlig belöning. Det finns dock 

omständigheter som motverkar en sådan bedömning. 

                                                 
244 Se avsnitt 5.4.2.3 om tjänsteutövningen. 
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Det enskilda fallets omständigheter blir avgörande för både bedömningen av avdragsrätt 

för representation och otillbörligheten hos en belöning, förmån eller gåva. En jämförelse 

mellan olika omständigheter måste göras för att kunna bedöma när både avdragsgillhet och 

otillbörlighet föreligger för representation i någon form. 

En personlig relation mellan parter kan i varierande grad rättfärdiga en annars otillbörlig 

belöning, förmån eller gåva. Detta beroende på graden av vänskap mellan parterna jämfört 

med karaktären av belöningen, förmånen eller gåvan. Sålunda är situationer med en djup 

personlig vänskap ej aktuella. Personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla vid represen-

tation och således ej heller aktuella för gränsdragningen. 

Det ekonomiska värdet och dess påverkan på tjänsteutövningen ingår i den samlade be-

dömningen. Rättsfallet NJA 1993 s. 539 om erbjudande av freestyle behandlar ett förhål-

landevis lågt värde som av domstolen bedöms som tillräckligt för att vara otillbörligt. För 

belöningar, förmåner eller gåvor rörande den offentliga sektorn är den ekonomiska värde-

gränsen då otillbörlighet anses inträda satt till ett lägre belopp då sådan verksamhet är mera 

skyddsvärd jämfört med den privata sektorn. Beloppet bör i de flesta fall vara så lågt att av-

dragsgill representation mycket väl kan anses otillbörligt, framförallt inom den offentliga 

sektorn och dess mera integritetsskyddade delar. Den ekonomiska värdegränsen är däremot 

vid obetydliga och betydande belopp ej av intresse för uppställt syfte. Ett obetydligt värde 

minskar risken att en belöning, förmån eller gåva skall anses otillbörlig. Ett betydande värde 

innebär att representationen enligt skälighetsbedömningen skall vara icke avdragsgill och 

vid uppenbart höga kostnader t.o.m. vara att se som lyxbetonad representation. Belopps-

spannet är således det mellan otillbörlighetens minimigräns och representationens maximi-

gräns. 

En huvudmans samtycke kan göra en annars otillbörlig belöning, förmån eller gåva tillbör-

lig inom den privata sektorn då det är denne som i första hand blir drabbad av ett mutbrott. 

Sådana situationer är ej aktuella för uppställt syfte. Graden av öppenhet hos en eventuellt 

otillbörlig representation kan medverka till att göra den tillbörlig. Graden av öppenhet kan 

dock inte påverka alltför mycket om andra motverkande omständigheter finns. 

Sedvänjan kan påverka otillbörligheten hos en belöning, förmån eller gåva såväl som det 

avdragsgilla i representationen. Val av representationsform spelar därför roll för både be-

dömningen om avdragsrätt föreligger såväl som för bedömningen om otillbörlighet.  
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Den offentliga sektorn anses särskilt skyddsvärd, speciellt vid myndighetsutövning, vilket 

innebär att högre krav ställs på sådana anställda. Även avdragsgill representation gentemot 

offentligt anställda kan bli ansedd som otillbörlig och försiktighet måste därför iaktagas.  

Om huvudman icke har godkänt att arbetstagare skall mottaga den i någon form bedrivna 

representationen är det en mycket stark indikator på att otillbörlighet skall föreligga.245 Det 

ekonomiska värdet kan då vara obetydligt eftersom arbetstagaren genom att gå emot sin 

huvudman uppenbarligen har ett intresse av representationen. Avdragsgill representation 

kan då mycket väl föreligga. En sådan här situation blir då till ett typfall för var gränsen 

mellan avdragsgill representation och muta eller annan otillbörlig belöning skall dras. Ris-

ken måste anses vara mycket hög för att representationen då påverkar tjänsteutövningen. 

Representation kan ses som en legal form av en muta eller annan otillbörlig belöning. En 

uppenbar muta eller annan otillbörlig belöning torde vanligtvis vara av karaktären att den 

påverkar, har avsikten att påverka eller utgör enbart en stor risk till otillbörlig påverkan. 

Representationens syfte kan sägas vara att smörja affärspartners vid affärsförhandlingar för 

att främja sin egen verksamhet. Likaledes stämmer detta in som beskrivning på en lindrig 

form av muta eller annan otillbörlig belöning då avsikten är att mottagarna av representa-

tionen skall företaga någon gynnande åtgärd för den egna verksamheten. Avgörande blir då 

om en muta eller annan otillbörlig belöning utgör en risk för att påverka tjänsteutövningen. 

                                                 
245 Se avsnitt 5.4.2.7 om huvudmannens samtycke. 
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 Bilagor 

Bilaga lagrum 
Regeringsformen (SFS 2003:539) 

1 kap. Statsskickets grunder 

1 § RF 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.             

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett 
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.        

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

9 § RF 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. 

8 kap. Lagar och andra föreskrifter 

3 § RF 

Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser 
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag.          

Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, om skatt till staten samt om rek-
visition och annat sådant förfogande. 

Författningssamlingsförordning (SFS 1976:725) 

1 § Författningssamlingsförordningen 

I denna förordning förstås med 

författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter, 

allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller 
bör handla i ett visst hänseende. 

Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) 

9 kap. Utgifter som inte får dras av 

2 § IL 

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.                                               

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra sam-
manslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första stycket.                                                          

10 § IL 

Utgifter för mutor eller andra otillbörliga belöningar får inte dras av. 

12 kap. Vad som skall dras av i inkomstslaget tjänst 

1 § IL 
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 Bilagor 

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte något annat anges i detta kapitel 
eller i 9 eller 60 kap. 

I detta kapitel finns bestämmelser om att också vissa andra utgifter som har samband med tjänsten skall dras av. 

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om                                         
- avdrag för utgifter för representation i 16 kap. 2 §,                                                                                      
- mervärdesskatt i 16 kap. 16 §, och                                                                                                           
- avdrag för utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§. 

16 kap. Vad som skall dras av i inkomstslaget näringsverksamhet 

1 § IL 

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster skall 
dras av även om det inte är sådana utgifter.                                                                                                                     

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17-25 a, 28-40, 44-46, 48, 49-52, 55 
och 60 kap. 

2 § IL 

Utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har omedelbart samband med närings-
verksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, el-
ler då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter 
för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90kr per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till 
den del denna inte skall dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200). 

42 kap. Vad som skall tas upp och dras av i inkomstslaget kapital  

2 § IL 

I inkomstslaget kapital tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om                                       
- mervärdesskatt i 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 § och 19 kap. 14 §,                                                                    
- utgifter för representation i 16 kap. 2 §,                                                                                                    
- utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§,                                                                                                    
- förvärv av tillgångar till underpris i 23 kap. 11 §, och                                                                                      
- återföring av avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i 31 kap. 21 och 22 §§. 

Brottsbalk (SFS 1962:700) 

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m. 

7 § BrB 

Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för 
annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängelse i högst 
två år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

17 § BrB 

I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren 
till den som utsatts för bestickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om bestickning 
skett i förhållande till någon som                                                                     
1. inte är arbetstagare hos staten eller kommun,                  
2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1-4, 8 eller 9 och                
3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling. 
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20 kap. Om tjänstefel m.m.  

2 § BrB 

Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig be-
löning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om ar-
betstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, 
döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på                
1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, 
landsting eller kommunalförbund,                   
2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,                 
3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lag-
stadgad tjänsteplikt,                    
4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,             
5. den som i annat fall än som avses i 1-4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan
 a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,      
 b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,     
 c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller     
 d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,               
6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats 
organ motsvarande dem som avses i 1,                                          
7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu sagts, utövar främmande stats myndighet eller ut-
ländskt skiljemannauppdrag,                     
8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organi-
sation där Sverige är medlem, och                              
9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar. 

5 § BrB 

Åklagare får, utan hinder av som annars är föreskrivet, åtala brott varigenom arbetstagare hos staten el-
ler hos kommun eller annan som avses i 2 § andra stycket 1-4 har åsidosatt vad som åligger honom i ut-
övningen av anställningen eller uppdraget. 

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall dock gälla                                                                  
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den reger-
ingen har bemyndigat och                                     
2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är stadgat en-
dast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.  

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av 2 § andra stycket 8 eller 9 och 
inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling, får åklagare 
väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är påkallat från 
allmän synpunkt. 

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnads-
plikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är 
påkallat från allmän synpunkt. 

Om åtal för brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justi-
tieråd, regeringsråd eller innehavare av tjänst eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gälla särskilda 
bestämmelser. 
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