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Sammandrag: Min avhandling behandlar den finländska samfundsboten och den svenska fö-

retagsboten och jämför dessa sanktionssystem med varandra. Det starka nordiska samarbetet 

har satt sin prägel på den nordiska straffrätten och gjort den mer homogen, och de nordiska 

länderna har därför väldigt långt haft en liknande eller samma uppfattning om vad de krimi-

naliserade handlingarna och påföljderna bör utgöras av. Straffrättssystemen kan trots detta inte 

anses vara helt likartade, de uppvisar vissa särskilda nationella drag. Det är dessa nationella 

drag som jag för den finländska samfundsbotens och den svenska företagsbotens del undersö-

ker i min avhandling.  

Samfundsboten togs in i det finländska rättssystemet genom en reform av strafflagen år 1995, 

och innehar idag en mycket viktig plats i det finländska där: den utgör en av de huvudsakliga 

påföljderna för juridiska personers brott inom deras verksamhet. Det straffrättsliga ansvaret 

för juridiska personer i Finland bottnar i principen om att den juridiska personen inte kan 

anses vara gärningsman då ett brott har begåtts, trots att den juridiska personen nog kan finnas 

straffrättsligt ansvarig för sagda brott.  Den första regleringen av den svenska företagsboten 

uppkom redan år 1986, alltså ungefär elva år innan samfundsboten. Inom det svenska rättssy-

stemet regleras samfundsboten av brottsbalken, enligt vilken en företagsbot kan dömas ut för 

brott vars föreskrivna straff är strängare än penningböter och ifall brottet har skett i samband 

med utövningen av näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kan jämställas med närings-

verksamhet eller annan verksamhet som en juridisk person eller enskild företagare bedriver. 

Syftet med denna avhandling är att granska det finländska samfundsbotssystemet respektive 

det svenska företagsbotssystemet och analysera hur dessa skiljer sig från varandra, eller vilka 

likheter dessa sanktionssystem innehar. Jag tar bland annat fasta på skillnader i tillämpningen 

av dessa sanktionsformer, som vem sanktionen kan riktas mot och vilken form den har givits 

inom de respektive rättssystemen, och på hur och hur mycket dessa sanktioner används. I min 

avhandling använder jag mig primärt av den rättsjämförande forskningsmetoden, men även av 

den rättsdogmatiska forskningsmetoden. 
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1 INLEDNING 

1.1 Inledning till ämnet 

”The golden age of the Nordic cooperation” är ett uttryck som används för att hänvisa till den 

bild av den nordiska straffrätten som ofta presenteras och som hänvisar tillbaka till tidspe-

rioden mellan år 1960 och år 2000 då det nordiska samarbetet var påtagligt starkt. Detta starka 

samarbete har i hög grad satt sin prägel på den nordiska straffrätten och gjort den mer homo-

gen, speciellt då det kommer till de nordiska ländernas syn på frågor kring brottsideologi och 

brottspolitik.
1

 Jareborg skriver att den nordiska straffrätten bygger på två huvudpelare: en de-

fensiv kriminalpolitisk pelare och en pelare som innefattar en nyklassisk syn på straffmätning 

och påföljder – grunden för dessa pelare har legat i frågan om vilka handlingar som ska krimi-

naliseras och vilka påföljderna för sådana handlingar ska vara.
2

 De nordiska länderna har så-

ledes väldigt långt haft en liknande eller samma uppfattning om vad dessa kriminaliserade 

handlingar och påföljder bör utgöras av. Trots att den nordiska straffrätten kan anses vara 

mycket likartad och de nordiska ländernas straffrättssystem mycket nära besläktade, är dessa 

ändå inte helt uniforma: de uppvisar vissa särskilda nationella drag.
3

 Det är dessa särskilda 

nationella drag som jag för den finländska samfundsbotens och den svenska företagsbotens 

del undersöker i denna avhandling. 

Då den finländska och den svenska straffrätten granskas blir det först nödvändigt att ta fasta på 

vad som egentligen menas med ordet ”straffrätt”. Enligt Frände har begreppet straffrätt en 

dubbelbetydelse: den första betydelsen lägger fokus vid själva rätten inom straffrätten, nämli-

gen vem som har rätt att bestraffa, medan den andra betydelsen menar att straffrätten är ett 

samlingsbegrepp för de regler och normer som reglerar brott och straff. Det finska ordet riko-

soikeus följer ganska långt samma principer, dock ger detta ord inte uttryck för rätten att be-

straffa.
4

 Som ovan stadgats har den nordiska straffrätten allmänt uppfattats som mycket homo-

gen, vilket ytterligare understryks av att den finländska och den svenska straffrätten ofta följer 

samma ideologier och principer. Även då det kommer till den juridiska personens straffansvar 

har dessa två länder valt liknande kriminaliseringar och påföljdsformer – för brottslighet som 

 
1 Träskman 2012, 264–265. 

2 Jareborg 1994, s. 41–53. 

3 Träskman 2012, s. 257. 

4 Frände 2004, s. 1. 
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skett inom en näringsidkares verksamhet valde Finland och Sverige att skapa mycket liknande 

sanktionsinstrument: Finland skapade samfundsboten medan Sverige skapade företagsboten.  

För att kunna fördjupa sig i samfundsboten och företagsboten och dessas reglering och till-

lämpning blir det först viktigt att ta fasta på den juridiska personens straffansvar och klargöra 

skillnaden mellan en fysisk och en juridisk person. Enligt det finländska rättssystemet innebär 

fysisk person en privatperson som har fötts medan juridisk person å andra sidan innebär de 

organisationer som uppnått statusen ”rättssubjekt”.
5

 Exempel på juridiska personer är aktiebo-

lag, kommanditbolag och öppna bolag. En mer detaljerad definition av begreppet juridisk per-

son är att en juridisk person består av en sammanslutning av fysiska personer, innehar rätts-

förmåga och är handlingskraftiga, samt besitter självständiga rättigheter och skyldigheter.
6

 Även 

det svenska rättssystemet följer denna definition och definierar en fysisk person som en pri-

vatperson, medan en juridisk person definieras som en sammanslutning av personer, exem-

pelvis ett företag eller en myndighet.
7

 Då den finländska och den svenska definitionen av dessa 

begrepp överensstämmer använder jag begreppen fysisk person och juridisk person fritt i 

denna avhandling, utan att särskilt märka ut ifall det är frågan om ett finländskt eller svenskt 

subjekt. 

Samfundsboten och företagsboten förkroppsligar enligt min uppfattning flera av de drag som 

kännetecknar den moderna straffrätten. Den moderna straffrätten har två huvudsakliga drag 

som skiljer den från den tidigare straffrätten, någonting som blir ytterst relevant både på sam-

fundsbotens, företagsbotens och den juridiska personens straffansvarsområden. Det första dra-

get som definierar den moderna straffrätten är att farokriminaliseringar numera hör till straff-

rättens område, vilket innebär att redan faran för att ett brott ska ske och faran för skada detta 

brott skulle orsaka kan vara straffbar – själva straffbarheten är således kopplad till faran för 

skada som brottet kan orsaka. Det andra draget som är tillkännagivande för den moderna 

straffrätten är dess fallenhet att skydda mer långtgående rättsliga intressen än bara enskilda 

intressen anknutna till rättsobjekt och rättssubjekt, vilket är vad den traditionella straffrätten 

har fokuserat på hittills. Utöver detta förväntas den moderna straffrätten även förse diverse 

rättsgoda med ett preventivt och reellt skydd, någonting som har inneburit en stor förändring 

för sättet man ser på brott på.
8

 Som jag nämnde ovan anser jag att samfundsboten. 

 
5 Kurki 2018, s. 469–471. 

6 Jaatinen 2000, s. 2. 

7 Åklagarmyndigheten VI, sökord: fysisk person. 

8 Nuotio 1998, s. 7. 
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företagsboten och den juridiska personens straffrättsliga ansvar har en mycket tydlig plats inom 

den moderna straffrätten. Dessa sanktioner fungerar inte endast för att bestraffa juridiska per-

soner för deras brott; ett av deras mest grundläggande syften är att ha en preventiv verkan.
9

 Då 

det kommer till kriminaliseringen av farosituationer som ett av de definierande dragen för den 

moderna straffrätten, är det aktuella för åläggandet av samfundsbot eller företagsbot inte endast 

den faktiska skadan som brottet orsakade, utan även faran för potentiell skada:
10

 således utgör 

farokriminaliseringar en viktig del av sanktionernas lagstiftning. Det andra definierande draget 

för den moderna straffrätten är att straffrätten ämnar skydda mer långtgående intressen än 

endast enskilda rättsobjekt, Nuotio använder här miljön och trafiksäkerheten som exempel på 

sådana mer långtgående intressen.
11

 Eftersom de juridiska personernas roll i samhället ständigt 

växer och att brotten som begås inom deras verksamhet då även ökar i antal anser jag att 

straffansvaret för juridiska personer och ett påföljdssystem för dylika brott utgör en väsentlig 

del av rättssystemet, detta, för att trygga rättsstatens funktion och juridiska och fysiska personers 

trygghet. Därför anser jag att straffrätten på detta område går längre än att endast skydda ett 

enskilt intresse: den juridiska personens straffansvar, samfundsboten och företagsboten skyd-

dar juridiska personers verksamhet och rättsstatens funktionalitet.  

Det straffrättsliga ansvaret för juridiska personer i Finland bottnar i principen om att den juri-

diska personen inte kan anses vara gärningsman då ett brott har begåtts, trots att den juridiska 

personen kan finnas straffrättsligt ansvarig för sagda brott.
12

 Det är alltid en fysisk person som 

är gärningsman vid begåendet av ett brott, då en juridisk person i sig inte kan tänka, känna 

eller handla självständigt, och därmed inte heller kan besluta sig för att begå ett brott.
13

 Det 

svenska straffansvaret följer idag en liknande modell, men har vissa nationella drag som gör 

att den skiljer sig från den finländska straffrätten. Den svenska straffrätten har, precis som den 

finländska straffrätten, traditionellt baserats på det individuella straffansvaret; till följd av detta 

är det svenska straffrättssystemet uppbyggt på en ytterst individualistiskt grund. Straffansvaret i 

Sverige har alltid baserats på personlig skuld, och till följd av detta är det endast fysiska perso-

ner som kan anses begå brott och därmed bära straffansvar.
14

 Detta är en avgörande skillnad 

 
9 Nuutila 1997, s. 29, och prop. 1985/86:23 s. 15–16. 

10 Se HD 2008:33, där HD ansåg att bl.a. den betydande faran för skada uppkom till följd av brottet var orsak 

till att avsevärt höja samfundsbotens belopp. 

11 Nuotio 1998, s. 7. 

12 RP 95/1993 rd, s. 33. 

13 RP 95/1993 rd, s. 34. 

14 Victor 1998, s. 369. 
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mellan det finländska och det svenska rättssystemet: trots att en juridisk person inte kan vara 

gärningsman i Finland kan den likväl bära det straffrättsliga ansvaret för ett brott som begåtts 

inom dess verksamhet, någonting som inte är möjligt i Sverige. 

Den svenska principen om skuld bygger på en del centrala principer, vilka kan sammanfattas 

som att endast en person som med uppsåt eller av oaktsamhet handlat på ett sätt som krimi-

naliserats genom lag kan anses straffrättsligt ansvarig för den gärningen.
15

 Detta uttrycks i BrB 

1.2, som stadgar att en gärning endast ska anses vara ett brott om den begåtts uppsåtligen, ifall 

inte annat stadgas i lag. Detta överensstämmer med den finländska principen om skuld och 

tillräknande, enligt vilken uppsåt eller oaktsamhet krävs för att straffansvar ska uppstå för en 

handling (SL 3:5). Utöver detta stadgar SL 3:1 att en person endast kan finnas skyldig för en 

gärning som var kriminaliserad genom lag vid den tidpunkten då gärningen företags. Detta 

stadgar även BrB 1:1, som ger denna legalitetsprincip uttryckligt lagstöd. Således bygger de 

båda rättssystemens principer om skuld på samma normer, även om dessa skuldprinciper, 

som jag nyss nämnde, tar sig i uttryck på olika sätt inom vissa områden.  

Företag får en mer och mer framträdande roll i samhället och en betydande del av ekonomin 

och det mänskliga beteendet cirkulerar kring företag och deras verksamhet. Till följd av denna 

samhällsutveckling har även en större del av det mänskliga beteendet som utgör brottsligt be-

teende förflyttats till att ske inom ramarna för företagens verksamhet.
16

 Detta verkar i sig ha 

ökat behovet för sanktionssystem för företag och juridiska personer och därmed understrukit 

företagsbotens och samfundsbotens funktion i samhället och de respektive ländernas rättssy-

stem. Till följd av moderna företags komplicerade organisationsstrukturer och invecklade upp-

byggnad kan det i dagens läge även vara mycket svårt att reda ut frågan om företagsansvar. Om 

företaget i fråga dessutom är verksamt internationellt eller delar upp arbetet som utförs i skilda 

delar kan utredningen ytterligare försvåras.
17

 Till följd av dessa komplicerade företagsstrukturer 

och denna globala näringsverksamhet kan det dessutom vara svårt att upptäcka brottslighet 

som sker inom ett företags verksamhet, och även om sådan brottslighet de facto upptäcks kan 

det vara svårt att placera straffansvaret på någon enskild fysisk person. Detta har speciellt varit 

fallet för arbetarskyddsbrott, miljöbrott och ekonomisk brottslighet.
18

 Här får samfundsboten 

och företagsboten en avgörande roll, då det genom dessa instrument är möjligt att genomdriva 

 
15 Asp 1998, s. 234. 

16 Träskman 1977, s. 262. 

17 Wennberg 2003/2004, s. 599. 

18 Wennberg 2003/2004, s. 599–601. 
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sanktioner för brott även om den faktiska gärningsmannen inte har identifierats.
19

 På detta vis 

kan rättvisa åtminstone i någon mån skipas, även om den faktiska gärningsmannen förblir 

oupptäckt.  

Samfundsboten och företagsboten är två sanktionsinstrument som enligt min uppfattning har 

mycket stor potential och som uppfyller, eller har förmågan att uppfylla, en viktig funktion i 

dagens moderna samhälle. Min initiala uppfattning av speciellt samfundsboten är dock att den 

inte lever upp till sin fulla potential: skälet bakom denna uppfattning är hur lite samfundsboten 

används i Finland, speciellt i jämförelse med hur mycket företagsboten används i Sverige. Det 

är till följd av detta jag har valt utföra en rättsjämförelse av samfundsboten och företagsboten, 

och genom denna jämförelse strävar jag efter att kartlägga skillnader och likheter sanktionssy-

stemen emellan och undersöka vad sanktionssystemen har att lära av varandra. Grunden till 

varför jag anser en jämförelse av rättssystemen vara av vikt och nytta är att en dylik jämförelse 

enligt min mening kan bidra till samfundsbotens och företagsbotens fortsatta utveckling. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att granska det finländska samfundsbotssystemet respektive 

det svenska företagsbotssystemet och analysera hur dessa skiljer sig från varandra, eller vilka 

likheter dessa sanktionssystem innehar. Syftet är även att granska den bakomliggande avsikten 

med dessa sanktionssystem och undersöka ifall de uppfyller samma funktion och innehar 

samma plats i de respektive ländernas rättssystem. Jag kommer för övrigt även att ta fasta på 

hur dessa system fungerar och vad de har att lära av varandra. Meningen med denna avhand-

ling är således att göra en rättsjämförelse mellan den finländska samfundsboten och den 

svenska företagsboten. Frågeställningen kan därför sammanfattas på följande vis: 

i. Hur skiljer sig den finländska samfundsboten från den svenska företagsboten? 

ii. Tjänar dessa sanktioner samma syfte? Hur skiljer sig dessa syften åt? 

iii. Vad har de respektive sanktionssystemen att lära av varandra? 

För att effektivt och omfattande kunna jämföra systemen för samfundsbot i Finland med före-

tagsbotssystemet i Sverige blir det först och främst nödvändigt att granska vad samfundsbot och 

företagsbot är, hur den straffrättsliga systematiken och mekanismen bakom dessa instrument 

fungerar samt hur dessa sanktioner i praktiken implementeras i Finland och Sverige. Jag 

 
19 Borgeke, Heidenborg 2016, s. 612, och RP 95/1993 rd, s. 32–33. 
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kommer genom min granskning av samfundsbots- och företagsbotssystemet att redogöra för 

ländernas syften med sanktionerna, hur samfundsboten och företagsboten fungerar som in-

strument samt hur de implementeras i praktiken. I denna avhandling har jag i stor utsträckning 

använt mig av såväl finländsk som svensk rättspraxis för att jämföra de nationella implemente-

ringarna av instrumentet samt för att bättre förstå resonemanget bakom implementeringen. Jag 

har även gjort en ingående granskning av lagförslagen som har gett upphov till samfundsboten 

och företagsboten, för att på ett tillfredställande sätt kunna förstå och redogöra för den fin-

ländska och den svenska lagstiftarens syfte med sanktionerna och vilka omständigheter som 

lett till att samfundsboten och företagsboten fått de karaktärsdrag som de innehar idag. 

1.3 Avgränsning av ämnet 

Syftet med avhandlingen är att granska samfundsbotens och företagsbotens roll och ställning i 

såväl det finländska rättssystemet som i det svenska, samt att analysera likheter och olikheter 

som existerar mellan dessa två rättssystems syn på denna specifika sanktionsgrupp. Jag har 

därmed valt att lämna de processuella frågorna anknutna till dessa sanktionsformer utanför 

denna avhandlings avgränsningsområde, då det processuella förfarandet i sig inte är relevant 

för denna avhandlings frågeställning. Istället för att granska den processuella delen av sam-

fundsbots- och företagsbotssystemen har jag valt att djupare analysera syftet med dessa sankt-

ioner och hur implementeringen av dem går till i praktiken. Jag kommer dock i stor utsträck-

ning att använda mig av rättspraxis, för att få en mer djupgående bild av de olika rättssystemens 

syn på dessa sanktionsformer samt hur samfundsboten och företagsboten tillämpas i prakti-

ken.  

Då syftet med denna avhandling är att granska och jämföra det finländska och det svenska 

rättssystemet, har jag valt att inte behandla EU-rättsliga och övriga internationella aspekter i 

någon större utsträckning i denna avhandling. Därför kommer frågor om olika internationella 

tillstånd, utländska strafförelägganden samt utländska utredningar att lämnas utanför denna 

avhandlings avgränsningsområde. Jag kommer inte heller att granska den EU-rättsliga regle-

ringen på detta område, eller praxis från EU-domstolarna, förutom i fall där en finländsk eller 

svensk domstol begärt om ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Eftersom syftet med denna avhandling är att analysera skillnader och likheter mellan Finlands 

och Sveriges samfundsbots- och företagsbotssystem på ett generellt och praktiskt plan kommer 

inte heller någon mer detaljerad jämförelse mellan hur dessa sanktioner tillämpas på olika 

former av brott, som exempelvis miljöbrott och arbetarskyddsbrott, att göras. 
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1.4 Forskningsmetod och val av källmaterial 

I min avhandling kommer jag primärt att använda mig av den rättsjämförande forskningsme-

toden. Det centrala för denna forskningsmetod är vanligtvis en granskning av två eller flera 

staters rättssystem eller delar av dessa rättssystem, och att sedan undersöka hur de olika sta-

terna har tacklat liknande frågor eller hur de olika staterna har verkat för att uppnå liknande 

eller samma mål.
20

 Den rättsjämförande forskningsmetoden strävar sedan även efter att för-

klara orsakerna till dessa skillnader och likheters existens.
21

 Förenklat innebär detta att det 

huvudsakliga syftet med den rättsjämförande forskningsmetoden är att jämföra rättsreglerna i 

olika stater.
22

 Detta kommer att vara det centrala målet för min avhandling: jag kommer att 

granska det finländska samfundsbotssystemet och det svenska företagsbotssystemet och un-

dersöka dess syften, utformning och tillämpning. Meningen är här att utreda skillnaderna och 

likheterna mellan dessa båda system. Då en juridisk rättsjämförelse görs ska forskarens fokus 

ligga på den konkreta juridiska frågan som ligger för handen utan att blanda in egna nationella 

koncept: detta för att granskningen av den andra statens metoder ska förbli objektiv.
23

 Jag har 

valt att göra denna rättsjämförelse på mikronivå, vilket innebär att jag kommer att jämföra olika 

staters konkreta juridiska metoder för att hantera en konkret juridisk fråga.
24

 Den konkreta 

juridiska frågan i denna avhandling är hur systemen för samfundsbot och företagsbot ser ut i 

Finland och Sverige och hur denna reglering tillämpas i praktiken. 

Jag kommer dock inte endast att undersöka de respektive ländernas metoder för regleringen 

av samfundsboten och företagsboten, jag kommer även att jämföra dessa sanktioner sinsemel-

lan och klarlägga likheter och skillnader systemen emellan. Resultaten av denna jämförelse 

och slutsatserna jag kommer till kommer att presenteras på ett objektivt sätt, och jag kommer 

även att redogöra för de respektive sanktionernas svagheter och styrkor. I en rättsjämförelse 

kan slutsatsen å ena sidan vara att skillnaderna i metoderna som jämförs är befogade, eller å 

andra sidan att den ena metoden är starkare än den andra.
25

 Detta är vad jag ämnar klargöra 

genom min avhandling. 

 
20 Husa 2013, s. 32 och Husa 1998, s. 13–14. 

21 Husa 2013, s. 25–26.  

22 Bogdan 2003, s. 20–21. 

23 Zweigert, Kötz 1998, s. 31. 

24 Husa 1998, s. 60–61. 

25 Zweigert, Kötz 1998, s. 46. 
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I min avhandling kommer jag även att använda mig av den rättsdogmatiska forskningsme-

toden. Traditionellt sätt har den rättsdogmatiska forskningsmetoden använts som huvudsaklig 

forskningsmetod i juridiska forskningsarbeten, speciellt inom straffrättsliga forskningsarbeten:
26

 

I min avhandling kommer jag även att använda mig av den rättsdogmatiska forskningsme-

toden.
27

 Denna forskningsmetod är universellt den äldsta och mest betydande juridiska forsk-

ningsmetoden,
28

 och den kan anses inneha tre olika funktioner: den strävar till att tolka rätts-

regler, att väga rättsliga principer och andra rättsliga avgörandestandarder, samt systematisera 

rättsregler och avgöra vilka rättsregler som kan anses utgöra huvudregler i tolkningssituationer 

och vilka som kan anses utgöra undantag.
29

 Min avhandling innehåller drag från alla dessa tre 

funktioner. Genom min avhandling strävar jag först och främst efter att tolka och granska de 

rättsregler som gäller för samfundsboten och företagsboten i Finland och Sverige och utreda 

skillnaderna mellan dessa sanktionsinstrument. jag kommer även att granska samfundsboten 

och företagsboten i ljuset av varandra. Jag kommer även att systematisera rättsregler genom att 

granska finländsk och svensk rättspraxis och analysera hur dessa sanktionssystem har tilläm-

pats i praktiken. Förenklat kommer jag således att använda mig av den rättsdogmatiska meto-

den för att undersöka den gällande rätten i Finland och Sverige.
30

 

Frågan om samfundsbot och den juridiska personens straffansvar har behandlats relativt lite i 

finländsk rättslitteratur, men inte försvinnande lite, så för den finländska samfundsbotens del 

utgörs de primära källorna för denna avhandling av lagar, förarbeten, rättspraxis och rättslitte-

ratur, tillsammans med utredningar gjorda av diverse myndigheter. Då det kommer till före-

tagsboten är situationen en annan, eftersom svensk rättslitteratur inte har behandlat företags-

boten i någon större utsträckning: denna sanktionsform och dess tillämpning har inte tilldelats 

någon större uppmärksamhet i doktrinen. Mängden svensk rättspraxis har dock ökat sedan de 

svenska reformerna av företagsbotssystemet år 2005 och 2018 – svensk rättspraxis tillsammans 

med lagar och speciellt förarbeten har således utgjort den huvudsakliga delen av källorna för 

företagsbotens del. Den svenska doktrinen då det kommer till företagsboten består i mångt 

och mycket av de förarbeten som föranlett reformerna av företagsbotsregleringen, samt av de 

handböcker och det material som den svenska Åklagarmyndigheten har gett ut angående 

 
26 Lappi-Seppälä 1997, s. 191. 

27 Hirvonen 2011, s. 21. 

28 Aarnio 2011, s. 1. 

29 Siltala 2003, s. 497–502. 

30 Hirvonen 2011, s. 21–22, och Laakso 2010, s. 556. 
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företagsboten som särskild rättsverkan. Dessa har utgjort en viktig del av källorna för denna 

avhandling. 

1.5 Disposition 

Denna avhandling består av åtta kapitel, varav det sista är min sammanfattande analys av jäm-

förelsen av den finländska samfundsboten och den svenska företagsboten. I denna avhandlings 

första kapitel presenterar jag mitt val av ämne och dess avgränsningsområde, samt redogöra 

för de metoder och det källmaterial jag använt mig av i denna avhandling. Jag inleder denna 

avhandling med att i andra kapitlet allmänt presentera samfundsboten och företagsboten och 

dessas funktion i Finland och Sverige, för att ge läsaren en bättre inblick i rättsområdet som 

denna avhandling behandlar och för att förse läsaren med bakgrundsinformation om dessa 

sanktionsformer. Efter det presenterar jag i kapitel tre samfundsbotens och företagsbotens 

historia och uppkomst, och tar även upp viktiga reformer som dessa har genomgått under åren 

och hur dessa har lett till sanktionssystemens utveckling. I kapitel fyra behandlar jag frågan om 

vem som de facto kan åläggas samfundsbot och företagsbot i Finland och Sverige, och på så 

sätt redogör jag för en av de mest betydande skillnaderna sanktionssystemen emellan.  

I kapitel fem tar jag upp de olika förutsättningarna för samfundsbot och företagsbot till be-

handling: jag väljer här att räkna upp de existerande förutsättningarna för dessa sanktioner och 

genom användningen av rättspraxis illustrerar jag hur dessa regleringar tillämpas i praktiken. I 

kapitel sex väljer jag att granska hur fastställandet av samfundsbotens och företagsbotens be-

lopp sker, och även under vilka förutsättningar dessa kan eller ska jämkas eller efterges. I detta 

kapitel använder jag mig även av rättspraxis för att illustrera hur detta fungerar i praktiken. 

Innan min sammanfattande analys undersöker jag kort hur tillämpningen av samfundsboten 

och företagsboten faktiskt ser ut i praktiken och jag jämför även användningen av dessa sankt-

ionssystem länderna emellan. Även detta kapitel lyfter fram en av de viktigaste skillnaderna 

mellan samfundsbotens och företagsbotens användning, och i samband med detta behandlar 

jag även vad de respektive sanktionssystemen har att lära av varandra. 

Samtliga kapitel i denna avhandling följer samma struktur: kapitlen inleds med en introduktion 

till deras innehåll, sedan presenteras ämnet till behandling för Finlands del, sedan för Sveriges 

del, och efter det följer ett underkapitel där en djupare jämförelse av rättssystemen görs och 

viktiga frågor relaterade till den jämförelsen lyfts fram. Forskningsfrågorna besvaras således 

fortlöpande, vartefter slutsatserna sammanfattas i avhandlingens sista kapitel. Jag har även i 
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stor utsträckning tagit stöd av de respektive ländernas rättspraxis, och jag har därför valt att ta 

upp sagda praxis kontinuerligt genom hela avhandlingen.  

2 ALLMÄNT 

2.1  Inledning 

Jag inleder denna avhandling med en generell presentation och granskning av samfundsboten 

respektive företagsboten, för att bygga en fungerande grund för resten av avhandlingen och ge 

läsaren en bättre förståelse för utgångspunkterna för de två sanktionssystemen – detta kapitel 

fungerar således som en sorts grundsats för min avhandling. I detta kapitel granskas hur regle-

ringen av samfundsboten och företagsboten ser ut i Finland och Sverige och vilka huvuddrag 

dessa sanktionsformer har i de respektive länderna. Avslutningsvis granskas en av de mest 

framträdande skillnaderna mellan samfundsboten och företagsboten, nämligen benämning-

arna.   

2.2 Samfundsbotens generella drag och tillämpning 

Samfundsboten innehar en mycket viktig plats inom det finländska rättssystemet, då den utgör 

en av de huvudsakliga påföljderna för juridiska personers brott inom deras verksamhet och 

gestaltar även regleringen av de juridiska personernas straffansvar. Straffansvaret för juridiska 

personer regleras närmare i strafflagen 39/1889 (SL) 9 kapitlet. Kapitlets tillämpningsområde 

är brott som begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller någon annan juridisk persons verksamhet, 

och för dessa får, på åklagarens yrkande, dömas ut samfundsböter ifall SL påbjuder detta för 

brottet och påföljden. Enligt SL anses ett brott vara begånget inom en juridisk persons närings-

verksamhet ifall ”gärningsmannen har handlat på den juridiska personens vägnar eller till dess 

förmån och han hör till den juridiska personens ledning eller står i tjänste- eller arbetsförhål-

lande till denna eller han har handlat på uppdrag av en representant för den juridiska perso-

nen” (SL 9:3). Samma paragraf utgör dock även ett skydd för den aktuella gärningsmannen, 

då den stadgar att den juridiska personen inte har rätt att söka ersättning av gärningsmannen 

för en samfundsbot som den juridiska personen har betalat. Undantaget till detta utgörs av en 

regel om att en ersättningsskyldighet kan uppkomma ifall ersättningsskyldigheten grundar sig 

på författningar om samfund eller stiftelser. SL innehåller även en klausul om gemensam sam-

fundsbot, enligt vilken en juridisk persons samlade samfundsböter kan slås ihop till en enda 

samfundsbot, detta, ifall den juridiska personen samtidigt ska dömas för två eller flera brott. 

Som ovan nämnts kan en juridisk person endast åläggas en samfundsbot ifall den har blivit 
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dömd för ett brott för vilket samfundsbot är påföljden enligt lag. Samfundsbot kan åläggas 

juridiska personer för ungefär 90 olika brott som finns uppräknade i SL – i praktiken är de 

vanligaste typerna av brott för vilka juridiska personer åläggs samfundsböter ekonomiska brott, 

arbetsrelaterade brott och miljöbrott. Denna reglering innebär att det alltid krävs ett specifikt 

stadgande om samfundsbot i lag för att den påföljden ska vara möjlig och tillåten vid en juridisk 

persons brott.
31

 Enligt det finländska rättssystemet är det möjligt att döma en juridisk person 

till samfundsbot utöver att en person som varit eller är anställd hos den juridiska personen 

hålls straffrättsligt ansvarig för ett brott som begåtts inom den juridiska personens verksamhet.
32

 

Detta innebär i praktiken att den juridiska personens straffansvar koexisterar med det indivi-

duella straffansvaret, och att såväl den fysiska personen som gärningsman och den juridiska 

personen kan bli straffade för brott som begåtts inom den juridiska personens verksamhet. 

Då regleringen om samfundsböter öppnas upp står det klart att en juridisk person kan dömas 

till samfundsbot under två olika omständigheter enligt det finländska rättssystemet. Den första 

omständigheten under vilken en juridisk person kan dömas till samfundsbot är ifall någon som 

hör till dess lagstadgade organ eller som hör till dess ledning eller utövar faktisk beslutanderätt 

inom den juridiska personen har varit delaktig i det aktuella brottet eller har tillåtit att brottet 

har skett.
33

 Med lagstadgat organ menas i detta sammanhang bland annat öppna bolags delä-

gare, kommanditbolags ansvariga bolagsmän, samt aktiebolags styrelse, förvaltningsråd, verk-

ställande direktör, deltagare i bolagsstämman samt revisorer.
34

 Den andra omständigheten un-

der vilken en juridisk person kan dömas till samfundsbot är ifall det i den juridiska personens 

verksamhet inte har iakttagits den omsorg och aktsamhet som krävts för att förebygga brottet.
35

 

Denna regel ger uttryck för en omsorgsplikt för juridiska personer som är mycket omfattande 

och som gäller all deras verksamhet.  

Viktigt att understryka då det kommer till samfundsboten och det finländska rättssystemet är 

att det endast är juridiska personer som kan åläggas samfundsböter enligt den finländska lag-

stiftningen.
36

 En juridisk person definieras som bekant som någon eller någonting som innehar 

rättsförmåga och är en juridiskt behörig innehavare av självständiga rättigheter och 

 
31 Semi 2014, s. 1 

32 Määttä 2005, s. 4. 

33 Statistikcentralen, Samfundsbot, 2022. 

34 Määttä 2005, s. 540. 

35 Statistikcentralen, Samfundsbot. 

36 Semi 2014, s. 1. 
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skyldigheter.
37

 Denna reglering innebär således att det endast är juridiska personer, exempelvis 

aktiebolag och kommanditbolag, som kan dömas till samfundsbot, inte fysiska personer. Jag 

kommer att återvända till detta faktum i ett senare skede, då denna reglering utgör en av de 

mest avgörande skillnaderna mellan den finländska samfundsboten och den svenska företags-

boten. Förutsättningarna för straffansvar för juridiska personer hittas i SL kapitel 9. Enligt SL 

9:1 kan en samfundsbot kan endast dömas ut på yrkande av en officiell åklagare. 

Den finländska samfundsboten döms ut i ett visst belopp i euro, där det lägsta beloppet är 850 

euro och det högsta beloppet är 850 000 euro.
38

 Enligt SL 9:6 finns det flera olika aspekter 

som spelar in då det kommer till uträkningen av samfundsbotens storlek – de mest fundamen-

tala faktorerna som samfundsbotens storlek baseras på är arten och omfattningen av den juri-

diska personens underlåtenhet då det kommer till brottet i fråga eller ledningens medverkan 

i brottet, samt den juridiska personens ekonomiska ställning. Då bedömningen av betydelsen 

av underlåtenheten och ledningens delaktighet i brottet görs beaktas brottets art och svårhets-

grad, den brottsliga verksamhetens omfattning, gärningsmannens ställning i den juridiska per-

sonens olika organ, i vilken mån åsidosättandet av den juridiska personens skyldigheter påvisar 

likgiltighet från den juridiska personens sida för stadganden i lag eller myndigheternas bestäm-

melser, samt övriga i lag stadgade straffmätningsgrunder. Då den juridiska personens ekono-

miska ställning ska bedömas beaktas den juridiska personens storlek och soliditet, verksam-

hetens ekonomiska resultat samt övriga omständigheter som väsentligt påverkar bedömningen 

av den juridiska personens ekonomi. Uträkningen av samfundsbotens belopp är mycket kom-

plex och görs alltid på basis av varje enskilda falls särskilda omständigheter. Det har därför 

visat sig vara mycket svårt att förutse hur stor samfundsboten för något visst brott kommer att 

bli eller att dra upp bestämda riktlinjer för fastställandet av samfundsbotens belopp.
39

 Mer om 

detta i kapitel 6. 

De två vanligaste brotten för vilka juridiska personer åläggs samfundsbot i Finland är miljöbrott 

och brott mot arbetssäkerheten (arbetarskyddsbrott). År 2019 var cirka 90 procent av alla sam-

fundsbotsdomar i Finland relaterade till arbetarskyddsbrott.
40

 Enligt undersökningar dömdes 

dock juridiska personer till samfundsbot i arbetarskyddsfall i endast ett av fyra fall under åren 

 
37 Lappi-Seppälä 2000, s. 402. 

38 Statistikcentralen, Samfundsbot. 

39 Tapani 2020, s. 46–47. 

40 Tapani 2020, s. 29. 
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2010 till 2014.
41

 Denna situation verkar dock vara under förändring, och under åren 2015 till 

2019 dömdes samfundsböter ut i ungefär vart tredje fall av arbetarskyddsbrott.
42

 Trots detta 

synbara uppsving i antalet domar med samfundsbot som utgång för arbetarskyddsbrott an-

vänds samfundsboten fortfarande rätt så sparsamt av finländska domstolar då det kommer till 

brott som begåtts inom juridiska personers verksamhet.
43

 Detta är en mycket intressant trend, 

inte minst för att den skiljer sig markant från antalet företagsbotsdomar som årligen ges i Sve-

rige.
44

 

En av samfundsbotens absolut viktigaste uppgifter är dess preventiva och avskräckande syfte. 

Med hjälp av samfundsboten försöker lagstiftaren påverka juridiska personers verksamhet och 

visa att brott inte lönar sig – det är meningen att hotet om samfundsbot ska väga tyngre än 

möjligheten till den ekonomiska vinst som kan uppnås genom brott och att juridiska personer 

därför ska anstränga sig för att följa lagen och andra myndighetsanvisningar.
45

 Det ter sig dess-

utom logiskt att hotet om samfundsbot även innefattar ett hot mot den juridiska personens 

anseende, eftersom samfundsboten som påföljdsform innebär att ett mått av klander riktas 

mot den juridiska personen, någonting som kan medföra negativ synlighet för den juridiska 

personen i media ifall samfundsboten utdöms. Syftet med samfundsboten har varit att endast 

använda den som påföljd vid relativt allvarliga, specifikt uppräknade brott och underlåten-

heter.
46

 Samfundsboten som påföljdsinstrument är ett väl skyddat fenomen – inte ens den ju-

ridiska personens konkurs sluter bort dess straffansvar, vilket innebär att samfundsboten kan 

utmätas även i fall av den juridiska personens konkurs. I sådana fall är det konkursboet som 

hålls ansvarigt för brott den juridiska personen begick innan konkursen, och det är även kon-

kursboet som svarar för den utdömda samfundsboten.
47

  

2.3  Företagsbotens generella drag och tillämpning  

Den svenska företagsboten innehar en mycket liknande roll inom det svenska rättssystemet 

som samfundsboten har inom det finländska, men trots att dessa båda sanktionsformer verkar 

lika till syfte och användning innehar de vissa nyckelskillnader som kommer att granskas 

 
41 Lähteenmäki m.fl. 2016 s. 1075. 

42 Tapani 2020, s. 30. 

43 Tapani 2020, s. 7. 

44 Se kapitel 7, där omfattningen av samfundsbotens och företagsbotens tillämpning närmare granskas. 

45 Nuutila 1997, s. 29. 

46 Pirjatanniemi 2008, s. 659. 

47 RP 95/1993 rd, s. 27. 
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närmare i denna avhandling. En av dessa nyckelskillnader är viktig att ta upp redan i denna 

generella presentation av samfundsboten och företagsboten. Definitionen av den svenska fö-

retagsboten är att den är en ekonomisk sanktion som är utformad som en särskild rättsverkan 

och som under särskilda förutsättningar kan åläggas näringsidkare. Uppmärksamhet bör här 

fästas vid benämningen särskild rättsverkan: företagsboten har nämligen inte karaktären av 

straff inom den svenska rättssystemet, utan är utformad som en särskild rättsverkan som kan 

åläggas näringsidkare då lagen så tillåter. Detta, då svensk lagstiftning inte innehåller något 

begreppsligt straffansvar för juridiska personer eller straff riktade mot samfund.
48

 Klassifice-

ringen av företagsboten som särskild rättsverkan gör även att terminologin kring tillämpningen 

av detta instrument förändras Finland och Sverige emellan. Enligt det svenska rättssystemet är 

företagsboten inte en egentlig påföljd för ett brott, utan en sanktion som kan åläggas en nä-

ringsidkare.
49

 Detta innebär i praktiken att man vid diskussioner kring samfundsboten kan an-

vända benämningen påföljd då samfundsboten utgör ett straff, men att man vid diskussioner 

kring företagsboten ska använda sig av benämningen sanktion. För att undvika förvirring har 

jag valt att använda mig av ordet sanktion genom hela denna avhandling. Ifall man granskar de 

båda sanktionsformerna och den faktiska svenska lagstiftningen för företagsbot som finnes i 

BrB 36:7 står det dock klart att regleringen av företagsboten såväl lagtekniskt sett som till sin 

natur motsvarar den finländska samfundsboten.
50

  

Inom det svenska rättssystemet regleras företagsboten av Brottsbalken 1962:700 (BrB), när-

mare bestämt kapitel 36 i BrB. Enligt BrB 36:7 kan en företagsbot dömas ut, eller yrkas på av 

åklagaren, för brott vars föreskrivna straff är strängare än penningböter och ifall brottet har 

skett i samband med utövningen av näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kan jämstäl-

las med näringsverksamhet eller annan verksamhet som en juridisk person eller enskild före-

tagare bedriver, ifall syftet med brottet var att leda till en ekonomisk fördel för den juridiska 

personen eller enskilda företagaren. För att den juridiska personen eller enskilda företagaren 

ska kunna åläggas en företagsbot krävs ytterligare att den inte har gjort vad som skäligen kunnat 

krävas för att förebygga den brottsliga verksamheten, eller att brottet begåtts av en person med 

ledande ställning inom näringsidkaren, en ställning som är baserad på en befogenhet att före-

träda företaget eller fatta beslut på dess vägnar, eller en person som annars har haft särskilt 

ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. En ytterst viktig aspekt av den svenska 

 
48 Prop. 2018/19:164, s. 14. Se kapitel 3.4. 

49 Åklagarmyndigheten V 2022. 

50 Prop. 2018/19:164, s. 14. 
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regleringen av företagsboten är att den är obligatorisk: ett yrkande om företagsbot måste ske 

ifall förutsättningarna för åläggandet av företagsbot är uppfyllda.
51

 

Den svenska beslutsprocessen som omger företagsboten kan på ett simplifierat vis delas in i 

fyra separata steg. Dessa är (1) huruvida brottet har begåtts inom verksamhet omfattad av re-

gleringen av företagsboten eller inte, (2) ifall näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen 

kunde krävas för att förebygga den brottsliga verksamheten i fråga eller ifall gärningsmannen 

är en person som omfattas av regleringen kring företagsboten, (3) storleken på själva sanktion-

svärdet och slutligen (4) huruvida det finns skäl för att jämka eller sänka företagsbotens be-

lopp.
52

 Då dessa fyra steg granskas blir det uppenbart att de långt överensstämmer med den 

beslutsprocess Finland följer då det kommer till tillämpningen av samfundsboten. Syftet med 

företagsboten är att komplettera och förstärka det svenska straffrättsliga systemet vid ingripan-

det av brott som omfattas av regleringen om företagsböter.
53

 

Företagsboten döms ut i ett belopp kronor; botens omfattning är som lägst 5000 kronor och 

som högst tio miljoner kronor. Motsvarande summor i euro är 480,03 euro och 960 053,92 

euro (2.2.2022).
54

 Då summan på företagsboten fastställs ska först ett sanktionsvärde mellan 

5000 kronor och 10 miljoner kronor fastställas genom en speciell uträkning: straffvärdets ut-

gångspunkt är straffvärdet för den samlades brottsligheten, alltså för alla relevanta brott som 

näringsidkaren har begått. I uträkningen tas särskilt faran och skadan som brottet utgjorde i 

beaktande, samt brottslighetens förhållande till näringsverksamheten – även faktumet 

huruvida näringsidkaren tidigare har ålagts att betala en företagsbot eller inte ska tas i beak-

tande. Företagsboten ska sedan bestämmas till ett belopp som motsvarar detta sanktionsvärde. 

36:8 i BrB stadgar även att näringsidkare som åläggs företagsbot för flera olika brott ska åläggas 

en gemensam företagsbot för de samlade brotten. Jag återvänder till uträkningen av sanktion-

svärdet i kapitel 6. 

Enligt BrB 36:9 och 36:10 existerar det undantag till regeln om att företagsboten ska bestäm-

mas på basen av sanktionsvärdet. Enligt 9 § ska större juridiska personer vars sanktionsvärde 

uppgår till minst 500 000 kronor (48 152,76 euro, 3.2.2022) få en så kallad förhöjd företags-

bot, vilket innebär att företagsboten för dessa större juridiska personer sätts högre än vad som 

 
51 Åklagarmyndigheten 2020, s. 6. 

52 Åklagarmyndigheten 2020, s. 6. 

53 Åklagarmyndigheten 2020, s. 8. 

54 Åklagarmyndigheten V 2022. 
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följer av den tidigare paragrafens övre beloppsgräns på tio miljoner kronor. Den förhöjda fö-

retagsboten ska fastställas till ett belopp som korrelerar med och är skäligt med tanke på den 

juridiska personens ekonomiska ställning, och beloppet får vara högst femtio gånger sanktion-

svärdet. Viktigt att understryka är att denna bestämmelse inte gäller den svenska staten, de 

svenska kommunerna eller de svenska regionerna.  

Enligt BrB 36:10 får företagsboten även under vissa omständigheter ställas lägre än den lägsta 

beloppsgränsen i 8 § i samma kapitel. En företagsbot får ställas lägre ”ifall brottet medförde 

annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för den juridiska personen och den sam-

lade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng, ifall den juridiska perso-

nens ägare eller innehavare dömts till påföljd för brottet och den samlade reaktionen på brotts-

ligheten skulle bli oproportionerligt sträng för honom eller henne, ifall den juridiska personen 

efter förmåga har försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brot-

tet, ifall den juridiska personen frivilligt har angett brottet, eller ifall det annars finns särskilda 

skäl för jämkning” (BrB 36:10). Dessa jämkningsregler utgör en vital del av det svenska före-

tagsbotssystemet och behandlas mer ingående i kapitel 7. 

Precis som i det finländska rättssystemet utgör den svenska företagsboten inte en exklusiv 

sanktion för brott inom näringsverksamheten: enskilda personer inom den aktuella juridiska 

personen kan åtalas för det aktuella brottet även om åklagaren yrkar på företagsbot.
55

 Detta 

innebär således att även företagsboten och gärningsmannens individuella straffansvar koexiste-

rar och att dessa påföljds- och sanktionsformer kan verka tillsammans då det kommer till brott 

som skett inom en näringsidkares verksamhet. Ifall företagsbot är en potentiell följd av en 

brottslig gärning och det är frågan om ett oaktsamhetsbrott och påföljden med största sanno-

likhet inte kommer att bli gravare än böter, ska åtal enkom väckas ifall detta anses befogat ur 

en allmän synpunkt. I dessa fall ska dessutom ingen annan påföljd än företagsboten göras 

gällande för brottet. Således är syftet med företagsboten att den ska fungera som den huvud-

sakliga straffrättsliga sanktionen för smärre brott som sker inom ett företags näringsverksam-

het.
56

 Detta innebär i förlängning att lindrigare brott som endast har begåtts av oaktsamhet i 

regel endast ska medföra företagsböter, inga andra sanktioner eller påföljder. 

 
55 Åklagarmyndigheten V 2022. 

56 Prop. 2005/06:59, s. 42-. 
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2.4 Samfundsboten och företagsboten 

Som ovan konstateras utgörs den kanske mest framträdande skillnaden mellan den finländska 

samfundsboten och den svenska företagsboten av de respektive sanktionsinstrumentens be-

nämningar: Finland har valt att kalla instrumentet samfundsbot medan Sverige valt benäm-

ningen företagsbot. Detta, trots att regleringen av dessa sanktionsformer lagtekniskt sett och till 

sin natur i stor utsträckning motsvarar varandra.
57

 Det har inte varit möjligt att hitta något defi-

nitivt svar på varför länderna valde att benämna dessa nära besläktade, eller väldigt lika, instru-

ment olika, men min egen hypotes är denna: de respektive benämningarna reflekterar vilka 

rättssubjekt de berör. Låt mig förklara närmare. Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 

definieras samfund som ”en övergripande benämning på organisation, företag el. myndighet”.
58

 

Ordet samfund utgör således något av ett samlingsbegrepp för flera olika juridiska personer, 

och jag tror att detta är orsaken till att denna påföljdsform döptes till samfundsbot: i Finland 

är det endast möjligt att döma juridiska personer till samfundsbot och begreppet samfund som 

samlingsbegrepp för flera olika juridiska personer reflekterar detta.
59

  

I Sverige är det däremot möjligt att döma alla näringsidkare till företagsbot för brott som be-

gåtts inom deras näringsverksamhet, oberoende av om näringsidkaren är en juridisk eller fysisk 

person.
60

 Enligt BrB 36:7 använder den svenska lagstiftningen termen företag som ett samlings-

begrepp för juridiska personer och enskilda näringsidkare, vilket gör att det ter sig naturligt att 

sanktionsformen för brott som sker inom dessa personers verksamhet då ska kallas företags-

bot. Denna skillnad i benämning kan verka obetydande vid en snabb blick på dessa sanktions-

former, men vid en djupare analys blir det tydligt att denna skillnad i benämning faktisk slår 

huvudet på spiken då det kommer till en av de mest betydande skillnaderna mellan samfunds-

boten och företagsboten: nämligen att samfundsboten endast kan utdömas till juridiska perso-

ner medan både juridiska personer och enskilda näringsidkare kan åläggas företagsbot. 

 
57 Prop. 2018/19:164, s. 14. 

58 Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordlista, sökord: samfund. 

59 Määttä 2005, s. 539, och RP 95/1993 rd. 

60 Prop. 1985/86:23 s. 23–24, och prop. 2005/06:59 s. 20. 
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3 BAKGRUND OCH HISTORIA 

3.1 Inledning 

Både samfundsboten och företagsboten är relativt sett nya sanktionsformer och som ovan 

nämnts reflekterar dessa sanktionsformer den moderna straffrätten och rollen företag tagit i 

det moderna samhället. Samfundsboten och företagsboten har dock inte alltid existerat i den 

form de gör nu och dessa sanktionsformer har stött på flera hinder på vägen. I detta kapitel 

går jag närmare in på samfundsbotens och företagsbotens historia och betydande reformer 

dessa sanktionssystem har utsatts för. Jag granskar även lagstiftarnas syften med dessa sankt-

ionsformer och behandlar en av de viktigaste skillnaderna mellan samfundsboten och före-

tagsboten: nämligen formerna straff respektive särskild rättsverkan som dessa sanktioner har 

fått. 

3.2 Samfundsbotens uppkomst ur ett individcentriskt straffrättssystem 

Den finländska straffrätten har traditionellt sätt lagt väldigt stor vikt vid och fokus på det indi-

viduella straffansvaret.
61

 Innan år 1995 var det endast fysiska personer som enligt lagen kunde 

göra sig skyldiga till brott och SL innehöll endast beskrivningar av sådana brott och gärningar 

vars straffansvar låg i individens handlingar. Detta individcentriska straffrättssystem fungerade 

mycket väl för det finländska samhället så länge som de juridiska personernas struktur och 

organisation förblev relativt enkla, men då dessa strukturer växte sig mer komplicerade upp-

stod yrkanden om en förändring och utökning av straffansvaret – en reform som senare skulle 

resultera i samfundsbotens uppkomst.
62

 SL reformerades slutligen år 1995 och den juridiska 

personens straffansvar introducerades officiellt i den finländska lagstiftningen.
63

 

Frågan om den juridiska personens straffbarhet var länge på tapeten och till slut gjorde Straff-

rättskommittén en utredning av denna typ av straffansvar och möjliga påföljder vid brott som 

juridiska personer begår inom sin verksamhet.
64

 Straffrättskommittén initiala förslag var att la-

gen skulle innehålla två olika påföljdsformer för juridiska personer: straffvarning och sam-

fundsbot. Innehållet i straffvarningen skulle utgöras av ett straff innehållande ett påvisande av 

samhällets ogillande, medan samfundsbotens belopp skulle bestämmas av brottets grovhet och 

 
61 Lappi-Seppälä 2000, s. 399. 

62 Jaatinen 2000, s. 19. 

63 Statistikcentralen 2005, s. 159. 

64 Straffrättskommittén ger betänkanden och uttalanden vid aktuella straffrättsliga frågor och vid straffrättsliga 

reformer. Se exempelvis Matikkala 1998. 
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den juridiska personens ekonomiska ställning, och falla inom de av lagen uppställda ramarna 

för maximi- och minimipåföljdsbelopp. Straffrättskommittén föreslog även att det skulle vara 

villkorligt att utdöma en samfundsbot samt att det skulle vara möjligt för den bestraffade parten 

att betala den i flera olika etapper.
65

 Efter en utvärdering av behovet av en dylik påföljdsform 

och det samhälleliga läget, ansågs det dock att de juridiska personernas natur ställde speciella 

krav på kvalitén av dessa påföljdsformer, och när de juridiska personernas straffansvar slutligen 

togs in i lagen beslöts det därför att endast samfundsboten skulle fungera som straff för juri-

diska personer.
66

  

Regleringen av samfundsboten genomgick en betydande reform den första april 2003 – syftet 

med reformen var att göra utdömandet av samfundsboten nästintill obligatoriskt i de fall där 

förutsättningarna för samfundsbot låg för handen. Innan denna reform var det upp till dom-

stolen själv att bedöma huruvida den juridiska personen skulle bli dömd till samfundsbot eller 

inte, även om förutsättningarna för att göra så förelåg. I samband med denna regleringsreform 

infördes även SL 9:4 i lagen, som gjorde omständigheter inom vilka samfundsboten som hu-

vudregel inte skulle utdömas obligatoriska, för att mjuka upp huvudregeln om att samfundsbot 

måste dömas ut ifall förutsättningarna för att göra så föreligger.
67

 Orsaken till dessa förändringar 

var de krav som jämlikhetsprincipen ställer på det finländska rättssystemet, nämligen att rätts-

praxisen ska vara enhetlig och att utrymme för grovt beräknade bedömningar kan ha eventuell 

skadlig inverkan på påföljdens allmänpreventiva verkan. Resonemanget kring dessa orsaker 

var att utgångspunkten ska vara att det är obligatoriskt att utdöma straff i Finland.
68

 Detta krav 

innebär förenklat att domstolen blev tvungen att döma en juridisk person till straff ifall förut-

sättningarna för att göra så förelåg, ifall den inte hade rätt att låta bli att utdöma straff på basen 

av lagens undantagsregler.
69

 

Användningen av samfundsboten utökades markant år 2002, då ett flertal nya brott gavs sam-

fundsbot som möjlig påföljd. Innan denna utvidgning av användningen av samfundsboten 

fanns det endast 22 brott i SL för vilka kunde åläggas denna påföljd – efter reformen år 2002 

har detta antal brott utökats till ungefär 90. Trots att reformen gjorde samfundsboten till en 

vanligare påföljd för brott inom juridiska personers verksamhet finns det fortfarande väldigt 

 
65 KM 1976:72, s. 148–149, och Jaatinen 2000, s. 128. 

66 RP 95/1993 rd, s. 19–23. 

67 RP 53/2021 rd, s. 13–. 

68 RP 53/2021 rd, s. 14. 

69 RP 95/1993 rd, s. 17. 
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lite rättspraxis för en stor del av dessa brott, samtidigt som brott som arbetsskyddsbrott och 

miljöbrott redan börjar ha rätt så mycket rättspraxis.
70

 Intressant nog fick både arbetsskydds-

brott och miljöbrott samfundsbot som möjlig påföljd genom reformen 2002, och dessa brott 

är som bekant de två vanligaste brottsformerna för vilka utdöms samfundsbot i Finland.
71

 Ar-

betsbrottskommissionen presenterade redan år 1973 ett förslag till samfundsbot som påföljd 

för arbetsbrott,
72

 men detta förslag ådrog sig då mycket kritik och slogs inte igenom.
73

 Då sam-

fundsboten slutligen blev en möjlig påföljd för arbetarskyddsbrott var det först och främst fi-

nansiella motiv som låg bakom beslutet att kunna hålla den juridiska personen ansvarig för 

arbetarskyddsbrott. Tankegången var att de juridiska personer som begått arbetarskyddsbrott 

skulle få en konkurrensrättslig fördel framom de juridiska personer som följde lagen, ifall sam-

fundsbot utdömas för denna typ av brott.
74

 

Som ovan stadgats har den juridiska personens straffrättsliga ansvar varit i bruk i nästan 27 år, 

men fram till slutet av år 2004 hade samfundsboten endast dömts ut i fem fall.
75

 I HD hade 

denna påföljd endast använts en gång.
76

 Dessutom hade beloppet av de samfundsböter som 

dömdes ut varit mycket nära mätningsskalans nedre gräns – samfundsböterna som dömdes ut 

var med andra ord i regel låga.
77

 En orsak till varför användningen av samfundsboten som 

straffpåföljd var så obetydande under dess första år var att samfundsboten i början inte existe-

rade för att tillämpas brett: det var inte det ursprungliga syftet med denna påföljdsform. I bör-

jan kunde man de facto endast utdöma samfundsbot som straffpåföljd för 16 olika brottsty-

per.
78

 Trots att samfundsbotens användningsområde på senare tid har utvidgats till att gälla 

flera brottstyper än tidigare utgör samfundsboten fortfarande en exceptionell påföljdsform. Då 

syftet med samfundsboten är att den i regel endast ska dömas ut för allvarligare brott, har den 

 
70 Semi 2014, s. 209. 

71 Tapani 2020, s. 29. 

72 Termen ”arbetsbrott” användes i betänkandet. 

73 RP 94/1993 rd, s. 161. 

74 Määttä 2005, s. 539. 

75 Statistikcentralen 2005, s. 159. 

76 Pirjatanniemi 2008, s. 658. 

77 Se RP 53/2002 rd. 

78 Tapani 2020, s. 9. 
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allmänna åsikten varit att orsaken till att samfundsböter döms ut så sällan att det mer sällan 

förekommer sådana brott i Finland för vilka samfundsbot skulle kunna utdömas.
79

  

3.3 Företagsbotens uppkomst och dess plats i tiden 

Regleringen av den svenska företagsboten föregår samfundsboten med nästan tio år, den första 

regleringen av företagsboten uppkom nämligen redan år 1986.
80

 Innan denna reglering byggde 

den svenska straffrätten på principen om individuellt straffansvar, vilket i förlängning innebär 

att det endast var fysiska personer som kunde bestraffas för brottsliga gärningar.
81

 Såtillvida var 

det svenska och det finländska straffrättssystemet väldigt lika: även den svenska straffrätten har 

traditionellt sätt lagt väldigt stor vikt vid och fokus på det individuella straffansvaret.
82

  Trots att 

regleringen av företagsböter uppkom år 1986 hade det dock längre rått irritation i samhället 

kring faktumet att det inte egentligen fanns något verkligt sätt att ingripa i brott begångna inom 

näringsverksamheten: så tidigt som år 1973 tillsattes det de facto en utredningsgrupp vars upp-

gift var att undersöka och kartlägga situationen. Gruppens främsta uppgift var att utreda ifall 

bötesstraffet och de ekonomiska sanktionerna i övrigt behövde reformeras – det ansågs vara i 

samhällets intresse att möjligheten att rikta ekonomiska sanktioner mot juridiska personer 

uppkom. Gruppen redovisade sina slutsatser i Ds Ju 1978:5 ”Företagsböter”: betänkandet in-

nefattade en analys av för- och nackdelarna med en sådan ansvarsform som företagsboten 

skulle innebära. I anknytning till detta betänkande skapade justitiedepartementet en prome-

moria Ds Ju 1979:10 ”Företagsböter — förslag till lagtexter”, som innehöll exempel på möjliga 

lagtekniska uppbyggnader. Justitiedepartementet upprättade även promemorian Ds Ju 1981:3 

” Ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet”, som behandlade vissa frågor gällande 

ekonomiska sanktioner mot företag inom vilkas näringsverksamhet det begåtts ett brott.
83

  

Då utredningsgruppen kom ut med sin utredning hade frågan om sanktioner för brott inom 

näringsverksamhet redan varit på tapeten i flera år och hade lockat till sig ett stort intresse inom 

den kriminalpolitiska debatten. På den tiden dömdes gärningsmannen som begått det faktiska 

brottet inom den juridiska personen till straff och vinsterna som den juridiska personen fått 

genom brottet beslagtogs; även vissa sanktionsavgifter kunde åläggas den juridiska personen 

 
79 Pirjatanniemi 2008, s. 658. Fallet HD 2002:39, se kapitel 7 för en mer ingående granskning av rättsfallet. 

Detta påstående och fenomen granskas också utförligare i kapitel 7. 

80 Se Prop. 1985/86:23. 

81 Asp m.fl. 2013, s. 73, och Jareborg, Zila 2007, s. 54, och Iseskog 2006, s. 7. 

82 Jönsson 2004, s. 43. 

83 Prop. 1981/82:142, s. 5. 
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för vissa typer av brott. Dessa åtgärder ansågs dock inte längre vara tillräckliga, speciellt inte då 

det kom till att hindra och verka mot brott som begåtts inom näringsverksamheten.
84

 Därför 

ansågs det behövligt att introducera en ny straffrättslig sanktion som kunde åläggas näringsid-

kare och verka preventivt mot brott inom näringsverksamheten.
85

 I sin utredning utredde grup-

pen olika sätt att bestraffa juridiska personer på – speciellt pengasanktioner som möjligt be-

straffningssystem utreddes. Benämningen ”företagsbot” användes redan för första gången un-

der gruppens arbete och utredning, då som ett arbetsnamn.
86

  

Enligt det första förslaget som lades fram angående företagsboten var det meningen det att 

företagsboten lagtekniskt sett skulle utgöra ett straff, någonting som kritiserades grundligt då 

förslaget lades fram. Då den slutliga propositionen till företagsbot sedan lades fram ett par år 

senare hade propositionen ändrat: enligt det nya förslaget skulle samhällsboten som sanktion 

kategoriseras som särskild rättsverkan till brott, inte ett straff. Det är detta förslag som slutligen 

klubbades igenom.
87

 Syftet med den nya företagsboten var att den skulle komplettera den exi-

sterande strafflagen och behjälpa brister i det dåvarande systemet. Företagsboten skulle verka 

i preventivt syfte på två olika sätt – den skulle infatta ett moment av klander mot näringsidkare 

som var föremål för företagsboten och den skulle dessutom eliminerade möjliga vinstcentre-

rade incitament som utgjorde motiv bakom brott inom näringsverksamhet.
88

 Behovet för en 

dylik reglering låg i att det dåvarande sanktionssystemet ansågs vara otillräckligt för hanteringen 

av brott inom näringsverksamheten.
89

 

En av de absolut viktigaste och svåraste frågorna som behandlades vid företagsbotens upp-

komst var huruvida företagsboten endast skulle riktas mot juridiska personer eller även mot 

enskilda näringsidkare – en fråga som visade sig vara mycket kontroversiell.
90

 Efter en gransk-

ning av läget ansågs det föreligga ett behov för en generell straffrättslig sanktion som kunde 

åläggas alla näringsidkare – företagsboten konstruerades därmed som en sanktion som kunde 

åläggas näringsidkare oberoende av vilken form av verksamhet de idkade näring i.
91

 Det blev 

 
84 Prop. 1985/86:23, s. 14.  

85 Prop. 1985/86:23 s. 15-16. 

86 Prop. 1985/86:23, s. 11. 

87 Prop. 1985/86:23 s. 1. 

88 Prop. 1985/86:23 s. 16. 

89 Prop. 1985/86:23, s. 11. 

90 Prop. 1985/86:23, s. 12 

91 Prop. 1985/86:23, s. 1. 
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med andra ord möjligt att ålägga både fysiska och juridiska personer en företagsbot. Företags-

boten som sanktion väckte även kritik då det kom till rättssäkerheten. Den svenska företags-

boten kunde åläggas näringsidkare för alla brott, någonting som gav upphov till mycket kritik. 

Det ansågs även att regleringen var för allmän och att den därför erbjöd stort utrymme för 

tolkningar, vilket i sin tur potentiellt skulle ha kunnat ge upphov till gränsdragningsproblem 

och utgöra en fara för rättssäkerheten.
92

 Även andra orosmoment som själva lagtextens tydlig-

het och reglerna om företagsbotens belopp, lyftes fram
93

 
94

: i takt med att mängden rättspraxis 

på området har ökat har många av dessa orosmoment dock blivit irrelevanta. Rättspraxisen 

har exempelvis relativt tydligt visat vilka brottstyper som kan bli föremål för företagsböter samt 

vilka krav som ställs på näringsidkare för att förebygga och förhindra brottslighet inom närings-

verksamheten är. På senare tid har kritik även väckts mot principalansvaret, då det ansetts att 

det placerar straffansvaret på en enhet som inte nödvändigtvis innehar det behövliga ansvaret 

för brottet.
95

  

Företagsboten har genomgått flera reformer under årens lopp, både för att området omges av 

komplexitet som fortsätter hålla det aktuellt och för att företagsboten måste vara i samklang 

med dagens melodi. Företagsboten som existerade år 1986 begränsades till mer allvarlig brotts-

lighet, vilken inte gav sanktionen den slagkraft som lagstiftaren hade hoppats på; till följd av 

detta genomfördes det ett flertal reformer.
96

 Till en början hade exempelvis det personliga 

ansvaret företräde då det kom till sanktionskumulation, men genom en reform år 2006 fick 

företagsboten företräde.
97

 Det huvudsakliga syftet med reformen år 2006 var att effektivera 

företagsboten samt att öka dess praktiska användning då det kom till brott inom näringsverk-

samheten.
98

 Innan denna reform hade företagsboten nämligen inte använts i speciellt bred ut-

sträckning, orsaken till vilket ansågs vara reglernas komplexitet och tillämpningssvårighet.
99

 En 

annan bakomliggande orsak till reformen av företagsboten var internationella påtryckningar – 

det hade uppkommit krav på effektiva sanktioner mot brott som har begåtts inom en näringsid-

kares verksamhet, och exempelvis EU och Europarådet hade utarbetat ett flertal rättsakter 

 
92 Prop. 1985/86:23 s. 28, 92-93. 

93 Prop. 1985/86:23 s. 83. 

94 Prop. 1985/86:23 s. 93. 

95 Tolvanen 2009, kapitel 2.4 (det finns inga sidnummer i verket). 

96 Warnling-Nerep 2010, s. 25–27, 56–57. 

97 Åklagarmyndigheten 2020, s. 8. 

98 Prop. 2005/06:59, s. 1. 

99 Prop. 2005/06:59 s. 17-18. 
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som behandlade näringsidkares ansvar då det kom till brott som begåtts inom ramen för deras 

verksamhet.
100

  

En annan viktig förändring för företagsboten var möjligheten att ålägga företagsbot genom 

strafföreläggande som infördes genom reformen år 2006.
101

 Strafföreläggande ger åklagaren 

möjlighet att i ett mål ålägga en näringsidkare företagsbot utan att väcka åtal – på så sätt undviks 

en domstolsbehandling av ärendet.
102

 De generella förutsättningarna för strafföreläggande fin-

nes i RB 48:5, och en företagsbot som åläggs genom strafföreläggande får sedan reformen 

2020 inte överskrida tre miljoner kronor.
103

 För ett strafföreläggande krävs det inte att gärnings-

mannen har erkänt brottet, men han eller hon måste i huvudsak intyga de omständigheter som 

ligger till grund för brottet.
104

 Strafföreläggande har flera fördelar framom en domstolsprocess: 

ett strafföreläggande är exempelvis ofta billigare och snabbare, och även ofta mindre betung-

ande för näringsidkaren. Strafföreläggande är dock inte utan problem: det kanske viktigaste av 

vilka är att näringsidkaren kan godkänna ett föreläggande trots att näringsidkaren inte egentli-

gen är ansvarig för eller tycker sig bära ansvaret för brottet, för att undvika utdragna och dyra 

domstolsprocesser.
 105

 Utöver detta är det inte ovanligt att åklagaren baserar strafföreläggandet 

på ringare material och grund, vilket kan leda till fel i bedömningen.
106

 

Den senaste reformen på företagsbotens område skedde den första januari 2020: reformen 

innebar bland annat att det personliga ansvaret återigen fick företräde vid sanktionskumulat-

ionen och att flera viktiga aspekter av företagsbotssystemet förändrades.
107

 Syftet med den sen-

aste reformen var att se till att systemet för företagsböter är effektivt och modernt och att det 

är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. En av de viktigaste 

förändringarna denna reform förde med sig var att tillämpningsområdet för företagsbotsregle-

ringen expanderades till att även gälla brott som begåtts inom utövningen av offentlig verksam-

het som kan jämställas med näringsverksamhet, ifall brottet varit menat att ge företaget en 

ekonomisk fördel. En annan viktig förändring var att företagets finansiella ställning numera 

 
100 Prop. 2005/06:59 s. 16. 

101 Prop. 1985/86:23 s. 56. 

102 Ekelöf m.fl. 2011, s. 287. 

103 Prop. 2018/19:164 s. 56–58. 

104 Ekelöf m.fl. 2011, s. 288. 

105 Ekelöf m.fl. 2011, s. 286. 

106 Ekelöf m.fl. 2011, s. 285, 288–289. 

107 Åklagarmyndigheten 2020, s. 8. 
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ska tas i beaktande vid uträkningen av företagsbotens storlek i fall där brottet anses vara särskilt 

grovt och företaget är stort – för dessa fall höjdes maximibeloppet för företagsboten från tio 

miljoner kronor till 500 miljoner kronor (47 861 615,34 euro, 4.2.2022).
108

 Ytterligare en be-

tydande förändring inom regleringen av företagsboten var att brott som begåtts inom myndig-

hetsutövning inte ska undantas från reglerna om företagsboten och att staten inte heller ska 

undantas från bestämmelserna om företagsbot.
109

  

3.4 Straff och särskild rättsverkan, vad är skillnaden? 

En påtaglig skillnad mellan den finländska samfundsboten och den svenska företagsboten är 

att samfundsboten kategoriseras som straff av det finländska rättssystemet,
110

 medan företags-

boten istället är en särskild rättsverkan enligt BrB 1:8. Detta innebär i förlängning att sam-

fundsboten är en straffrättslig påföljd,
111

 medan företagsboten inte i sig utgör en straffrättslig 

påföljd utan en sanktion.
112

 Härnäst går jag in på djupet av denna viktiga skillnad sanktionsfor-

merna emellan och granskar syftet bakom denna utformning och vilken betydelse det har i 

praktiken. Då det finländska rättssystemet kategoriserar samfundsboten som straff är det den 

påföljdsformen som jag kommer att utgå ifrån. 

Som tidigare nämnts, utgör den svenska företagsboten inte ett straff, utan en särskild rättsver-

kan som kan åläggas en näringsidkare då ett brott begåtts inom dess näringsverksamhet (BrB 

1:8). Motivet bakom denna utformning och orsaken till att lagstiftaren valde att inte göra före-

tagsboten till ett straff är att företagsboten som straff ansågs föra med sig en uppsjö av lagtek-

niska svårigheter och systematiska problem.
113

 Grunden till dessa problem ligger i det svenska 

rättssystemets mest fundamentala principer och bottnar i att det enligt svensk lag endast är 

möjligt för fysiska personer att begå straffbara gärningar. Således kan endast fysiska personer 

handla uppsåtligen eller av oaktsamhet, och således kan endast fysiska personer uppfylla den 

svenska skuldprincipen.
114

 Detta innebär att enkom fysiska personer kan utgöra brottssubjekt i 

enlighet med den svenska lagstiftningen, och för att straff för juridiska personer skulle kunna 

introduceras i den svenska rätten skulle det krävas att definitionen av vad som kan anses utgöra 

 
108 Prop. 2018/19:164, s. 1. 

109 Prop. 2018/19:164, s. 24. 

110 Pirjatanniemi 2008, s. 659. 

111 Korkka 2019, s. 314. 

112 Åklagarmyndigheten V 2022. 

113 Prop. 1985/86:23 s. 18. 

114 Ds Ju 1978:5 s. 154. 
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ett brott måste ändras, eller att lagen ändras så att den möjliggör att någon annan än gärnings-

mannen åtalas för ett brott som gärningsmannen har begått. Båda dessa åtgärder skulle inne-

bära omfattande ändringar av den svenska lagen – dessutom är alla existerande straffbud och 

allmänna undantag i lagen författade utifrån utgångspunkten att det endast är fysiska personer 

som kan utgöra brottssubjekt.
115

 Detta innebär kort och gott att då den svenska skuldprincipen 

inte kan tillämpas på företag resulterar detta i att sanktioner som riktas mot företag inte ingår 

i det egentliga straffbegreppet. Då företagsboten är en sanktion som riktas mot företag faller 

denna således utanför straffbegreppet och kan inte anses utgöra ett straff.
116

   

För att undvika att vara tvungen att göra de mycket omfattande ändringarna av lagen som varit 

nödvändiga ifall företagsboten utformats som ett straff, valde lagstiftaren därför att utforma 

företagsboten som en särskild rättsverkan, som utgör ett samlingsbegrepp för olika sanktioner 

som kan utdömas till följd av brott.
117

 På detta vis kunde både juridiska och fysiska personer 

hållas ansvariga för brott som begåtts inom deras näringsverksamhet även om de inte själva var 

gärningsman, samtidigt som ingen reform av lagen behövde göras. Lagstiftaren ansåg dessutom 

att införandet av företagsboten som särskild rättsverkan i lagen istället för straff inte hade någon 

negativ inverkan på företagsbotens syfte, vilket främst var att verka preventivt.
118

 Inte heller på 

senare år efter införandet av företagsboten har det ansetts att den behöver ändras till ett straff.
119

 

Men vad har denna skillnad sanktionsformerna emellan för praktisk betydelse då det kommer 

till den faktiska tillämpningen av dessa instrument? Finns det någon verklig skillnad att tala 

om, eller kan straff och särskild rättsverkan i praktiken anses vara samma sak?  

Ett av straffets kännetecknande drag är att det som fenomen för med sig lidande för den mot 

vilken straffet riktas och att detta lidande avsiktligen orsakas gärningsmannen eller straffets 

subjekt till följd av den brottsliga gärning som denna person har begått.
120

 Straffet ska dessutom 

ses som en repressalie och klander för det begångna brottet.
121

 Andra kännetecknande drag 

som straffet har är att personen som bestraffas förmodas betrakta straffet som någonting som 

 
115 Prop. 1985/86:23 s. 19. 

116 Jfr Høivik 2012, s. 104–105. 

117 Prop. 1985/86:23 s. 20, och Jareborg, Zila 2007, s. 54. 

118 Prop. 1985/86:23 s. 21. 

119 Prop. 2005/06:59 s. 19. 

120 Asp m.fl. 2013, s. 33–34. 

121 Ulväng 2016 s. 223. 
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ska undvikas, bestraffningen sker medvetet och metodiskt och de som bestraffar har en juri-

disk rättighet att göra så, samt att orsaken till straffet är ett brott mot en rättslig norm.
122

  

i. Den första frågan blir således huruvida företagsboten utsätter mottagaren för lidande 

eller inte. Då företagsboten utgör en sanktion som ska betalas i pengar kan denna jäm-

ställas med sådana böter som utdöms till fysiska personer, vilket gör att den enligt mig 

kan klassas som lidande. Företagsboten utgör därmed samtidigt någonting som företag 

vill undvika, alltså uppfyller den två av kännetecknen på straff.
123

  

ii. Företagsboten kan åläggas både enskilda näringsidkare och företag, och ifall en enskild 

näringsidkare även verkat som gärningsman i ett brott kan företagsbotens koppling till 

sagda brott enligt mig anses vara stark, vilket överensstämmer med att straff utdöms till 

straffets subjekt till följd av den brottsliga gärning som denna person har begått. Då en 

juridisk person ska åläggas företagsbot är denna koppling dock inte lika stark, eftersom 

det inte är den juridiska personen i sig som har agerat, utan någon som är verksam 

inom den. Sanktionen har därmed enligt mig en svagare koppling till den juridiska 

personen, eftersom dess ansvar inte grundar sig på uppsåt utan bland annat på under-

låtenhet att agera eller ledningens medverkan.
124

  

iii. Till näst följer kravet på att straffet ska ses som en repressalie och klander, vilket före-

tagsboten enligt mig absolut gör. Enligt företagsbotens förarbeten är ett av denna sankt-

ionsforms syften att förmedla klander mot begångna brott, vilket gör att detta känne-

tecken på straff uppfylls för företagsboten.
125

  

iv. Då det kommer till medvetenheten och metodiken bakom straffet, samt faktumet att 

den som utdömer straffet ska ha juridisk rätt att göra så, anser jag att företagsboten 

stämmer in på dessa kännetecken. Företagsbot åläggs företag genom en fall till fall be-

dömning där flera olika faktorer ska tas i beaktande. Utöver detta kan företagsbot end-

ast dömas ut på yrkan av åklagare, som är en person med juridisk rätt att yrka på straff, 

och företagsboten åläggs av en domstol, som har juridisk rätt att utdöma straff. Före-

tagsböter kan dock även åläggas företag genom ett strafföreläggande, se kapitel 5.2.5, i 

 
122 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 2, och Tapani m.fl. 2019, s. 9, och Melander 2016, s. 2–3. 

123 Asp m.fl. 2013, s. 33–34, och Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 2, och Tapani m.fl. 2019, s. 9, och Melander 

2016, s. 2–3. 

124 Asp m.fl. 2013, s. 33–34. 

125 Prop. 1985/86:23 s. 16–18, 21, 31, 54, 112–113. 
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vilket fall företagsboten inte åläggs av någon som har rättslig rätt att utdöma straff. I 

sådana fall kan denna sanktionsform därför möjligtvis inte anses uppfylla straffkriteri-

erna.
126

  

v. Den sista aspekten att ta fasta på är att orsaken till ett straff ska vara ett brott mot en 

rättslig norm. Som tidigare stadgats åläggs företagsboten företag för brott inom närings-

verksamheten, vilket gör att detta krav utan vidare uppfylls.
127

  

Sammanfattningsvis kan jag således konstatera av företagsboten uppfyller flera av de känne-

tecknande dragen som straff innehar. Kopplingen mellan klandret och juridiska personer kan 

dock i vissa fall anses vara svagt, vilket är en av orsakerna till att företagsboten inte i alla aspekter 

passar in på straffbeskrivningen. Således kan det konstateras att företagsboten passar in på 

straffbeskrivningen i stora drag, speciellt då det kommer till lidande och klander.  

Faktumet att juridiska personer inte kan bära straffansvar och därmed inte heller kan dömas 

till straff i Sverige medan detta är fullt möjligt i Finland utgör en fundamental skillnad rättssy-

stemen emellan. Detta, trots att den sanktion som juridiska personer i Sverige kan åläggas 

väldigt långt motsvarar straffbeskrivningen och uppfyller flera av de kännetecknande dragen 

för straff. Det finns således ingen praktisk skillnad i tillämpningen av dessa sanktionsinstru-

ment, men är likväl viktig att granska samfundsbotens status som straff och företagsbotens 

status som särskild rättsverkan för att bättre förstå motiven bakom dessa sanktioner och deras 

plats i respektive lands rättssystem.  

4 VEM KAN ÅLÄGGAS SAMFUNDSBOT OCH FÖRETAGSBOT? 

4.1 Inledning 

Som tidigare konstaterats är den finländska samfundsboten och den svenska företagsboten 

påföljdsinstrument som i Finland åläggs juridiska personer och i Sverige åläggs företag, alltså 

juridiska personer och enskilda näringsidkare. I detta kapitel granskas exakt vem som kan 

åläggas samfundsbot och företagsbot i de respektive länderna, samt lagstiftarens resonemang 

bakom dessa regleringar. Jag tar även fasta på en betydande skillnad mellan samfundsboten 

och företagsboten då det kommer till deras tillämpningsområden, nämligen att företagsboten 

kan åläggas såväl juridiska personer som enskilda näringsidkare, någonting som inte är möjligt 

 
126 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 2, och Tapani m.fl. 2019, s. 9, och Melander 2016, s. 2–3. 

127 Friberg 2013, s. 64–65. 
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för samfundsbotens del. Denna skillnad är en viktig del av min strävan att kartlägga olikheter 

rättssystemen emellan. 

4.2 Samfundsboten som påföljdsinstrument för juridiska personer 

Enligt det finländska rättssystemet kan vilken som helst juridisk person dömas till samfunds-

bot. Exempel på dylika juridiska personer är öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag och 

andelslag, vilka alla kan dömas till samfundsbot i enlighet med SL:s reglering.
128

 Då en juridisk 

person ska dömas till samfundsbot är ett av de mest grundläggande kraven naturligtvis att den 

juridiska personen ska finnas straffrättsligt ansvarig för att skuld ska kunna läggas på den juri-

diska personen. Då en juridisk persons straffrättsliga ansvar ska avgöras ställs det ett flertal krav 

på dess organisation: det krävs att den ska ha rättslig funktionsförmåga och rättsförmåga. Till 

följd av dessa krav kan en juridisk person exempelvis inte bestraffas för ett brott som begicks 

innan den juridiska personen i fråga grundades. Å andra sidan innebär dessa krav även att den 

juridiska personens straffansvar inte faller bort ifall den juridiska personen går i konkurs.
129

  

Den allmänna straffansvarsgrunden för juridiska personer är att det har begåtts ett brott inom 

den juridiska personens verksamhet.
130

 I denna avhandling kommer jag inte utöver det som 

redan sagts närmare behandla vad som de facto utgör ett brott eller brottets karakteristik i 

övrigt – jag kommer helt sonika att ty mig till den definition av brott och brottstyper som hittas 

i lagen. Förutsättningarna för ansvar vid brott inom en juridisk persons verksamhet kan i prin-

cip delas in i två olika grupper, till den första gruppen hör brottet som begåtts av en fysisk 

person och alla materiella och processuella aspekter som hör ihop med detta, medan det i 

den andra gruppen granskas i vilka situationer ett brott begånget av en fysisk person kan anses 

vara begånget inom en juridisk persons verksamhet.
131

 Inom dagens moderna juridiska perso-

ner är strukturen ofta mycket mångfacetterad och alla beslut fattas på basen av organisationens 

olika organ och genom en helhetsbild av verksamheten, vilket innebär att en ensam fysisk 

person sällan kan anses ha sådan individuell beslutanderätt att han eller hon ensam skulle 

kunna anses vara ansvarig för den juridiska personens verksamhet.
132

 I praktiken är den 

 
128 Määttä 2005, s. 539, och RP 95/1993 rd. 

129 Määttä 2005, s. 539, och RP 95/1993 rd. 

130 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 371. 

131 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 371. 

132 Pirttisalo 2017, s. 331. 
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svenska företagsboten dock mycket lika ett straff. Enligt de finländska förarbetena till sam-

fundsboten skiljer sig företagsboten från straff närmast begreppsligt.
133

  

4.3 Företagsboten som sanktionsinstrument för företag 

Till följd av faktumet att det i Sverige endast är fysiska personer som kan skuldbeläggas för 

gärningar, bottnar företagens skuld i de fysiska personer som är anställda vid företaget eller på 

annat sätt ingår i dess verksamhet.
134

 Den svenska lagstiftningen använder som bekant termen 

företag som ett samlingsbegrepp för juridiska personer och enskilda näringsidkare (BrB 36:7). 

En företagsbot åläggs företag, och kan bli aktuell i situationer där ett brott har begåtts inom 

antingen ”näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet 

eller inom sådan verksamhet som drivs av en näringsidkare och vars syfte är att leda till eko-

nomisk vinning för den näringsidkaren” (Åklagarmyndigheten 2020).
135

 Med näringsidkare av-

ses alla fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet av ekonomisk art på 

ett yrkesmässigt sätt: här spelar det ingen roll huruvida verksamheten är vinstbringande eller 

inte.
136

 Förenklat kan det således konstateras att den svenska lagstiftningen tillåter att företags-

bot åläggs såväl juridiska personer som enskilda näringsidkare, vilket är en markant skillnad 

från den finländska lagstiftningen som endast tillåter utdömandet av samfundsbot för juridiska 

personer.
137

 Exempel på juridiska personer som i Sverige kan åläggas företagsbot är aktiebolag, 

kommanditbolag, ideella föreningar och stiftelser. Även utländska företag som är verksamma 

i Sverige genom filial kan åläggas företagsbot.
138

 

För att en företagsbot ska kunna åläggas ett företag måste det stå klart att ett brott faktiskt har 

begåtts och att brottet i fråga uppfyller alla rekvisit och brottsbeskrivningen i BrB eller ett straff-

stadgande i specialstraffrätten. Det får för övrigt inte föreligga någon omständighet som rättfär-

digar brottet i fråga: skuldfrågan måste således stå klar. Trots detta krävs det dock inte att 

gärningsmannen i fallet anklagas för det begångna brottet, eller att gärningsmannen ens 

 
133 RP 95/1993 rd, s. 11–12. 

134 Jönsson 2004, s. 133–134. 

135 Åklagarmyndigheten 2020, s. 9. 

136 Prop. 1985/86:23 s. 23–24, och prop. 2005/06:59 s. 20. 

137 Arbets- och näringslivsministeriet 2017, s. 6. 

138 Åklagarmyndigheten 2020, s. 38–39. Filialen är en separat juridisk person, jfr. hovrättens för Västra Sverige 

dom den 1 december 2016, mål B 3014–16. 
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identifieras.
139

  Alla typer av brott som begåtts inom näringsverksamheten omfattas inom den 

svenska lagstiftningen av företagsbotens tillämpningsområde.
140

 

4.3.1 Brott begångna inom näringsverksamhet 

I BrB 36:7 stadgas det att ”på yrkande av allmän åklagare ska ett företag åläggas företagsbot 

för brott, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och brottet har 

begåtts i utövningen av näringsverksamhet”. Termen näringsverksamhet definieras vidare i re-

geringens proposition, enligt vilken näringsverksamhet innefattar sådan ekonomisk verksam-

het som fysiska eller juridiska personer yrkesmässigt driver, oavsett om verksamheten är vinst-

bringande eller inte.
141

 Det föreligger även ett krav på yrkesmässighet, enligt vilket verksam-

heten måste vara relativt varaktig för att den ska kunna anses vara yrkesmässig. BrB omfattar 

såväl privat som offentlig verksamhet, och det spelar heller inte någon roll huruvida verksam-

heten utövas av en enskild näringsidkare eller en juridisk person. Inte heller finns det något 

krav på att verksamheten ska drivas i vinstsyfte: även ideella föreningar och stiftelser kan åläg-

gas företagsbot. Kravet på att brottet ska ha begåtts näringsverksamheten utgör en viktig av-

gränsning då vi talar om företagsboten: detta krav innebär att endast gärningar som har begåtts 

inom ramen för genomförandet av företagets syfte kan anses vara brott som har begåtts inom 

ramen för företagets näringsverksamhet.
142

  

4.3.2 Brott begångna inom offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet 

BrB 36:7 stadgar även att företagsbot kan dömas ut för brott vars föreskrivna straff är strängare 

än penningböter och där brottet har begåtts inom utövningen av offentlig verksamhet som kan 

jämställas med näringsverksamhet. Exempel på dylik verksamhet är verksamhet som staten, 

kommunerna och landstingen ansvarar för och bedriver själv, men som de kan låta privata 

aktörer utföra; exempel på sådan verksamhet är vård, skola och omsorgsverksamhet. Offentlig 

verksamhet innebär sådan verksamhet som staten, kommunerna eller landstingen själva utövar 

och som utgör en offentlig skyldighet gentemot samhället.
143

 Då bedömningen av huruvida 

verksamheten kan anses vara ”offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksam-

het” eller inte granskas först och främst ifall verksamheten kan bedrivas av en privat aktör – 

 
139 Borgeke, Heidenborg 2016, s. 612. 

140 Prop. 1985/86:23 s. 29. 

141 Prop. 1985/86:23 s. 24. 

142 Åklagarmyndigheten 2020, s. 9. 
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verksamheten behöver inte bedrivas av en privat aktör i verkligen.
144

 Detta innebär i praktiken 

att en kommun exempelvis kan åläggas en företagsbot för ett brott som har skett inom ramen 

för snöröjningen i kommunen, då detta är sådan verksamhet som kan bedrivas av en privat 

aktör och denna verksamhet således ses som offentlig verksamhet som kan jämställas med 

näringsverksamhet. I förlängning innebär detta att offentlig verksamhet som inte kan jämställas 

med näringsverksamhet inte kan sanktioneras med en företagsbot. Den brottsliga gärningen 

måste ha skett under utövandet av verksamheten, den måste med andra ord ha en tydlig an-

knytning till den offentliga verksamheten i fråga. Här är det viktigt att både brottet och gär-

ningsmannen är kopplade till den aktuella verksamheten, det är frågan om en likadan koppling 

som ska finnas vid brott inom näringsverksamhet.
145

 

Sveriges HD tog exempelvis i fallet NJA 2016 s. 429 fasta på vissa frågor angående åläggandet 

av företagsbot för brott som begåtts inom offentlig verksamhet som kan jämställas med nä-

ringsverksamhet. I fallet prövades ett arbetarskyddsbrott som begåtts i samband med under-

visning i en kommunal skola i Sverige, och frågan i fallet var huruvida en företagsbot kunde 

åläggas kommunen för brottet eller inte. I fallet hade elev A skadat sig under en slöjdlektion 

då han eller hon använde sig av en borrmaskin som saknade en speciell skyddsanordning, till 

följd av vilket en åklagare väckte talan mot skolans rektor B och slöjdlärare C för arbetar-

skyddsbrott. Utöver detta väckte åklagaren talan mot kommunen i vilken skolan var verksam: 

åklagaren hävdade att den brottsliga gärningen skett i samband med utövandet av kommunens 

näringsverksamhet och att gärningsmännen varit personer med särskilt ansvar för tillsyn eller 

kontroll i verksamheten. Åklagaren yrkade på en företagsbot på 200 000 kronor. HD ansåg i 

sitt avgörande att kommunens grundskoleverksamhet inte utgjorde sådan näringsverksamhet 

som avses i BrB:s reglering av företagsboten; motiveringarna utgjordes bland annat av faktu-

men att grundskoleutbildningen var kostnadsfri och även utgjorde obligatorisk verksamhet för 

kommunen. HD ansåg även att inslagen av myndighetsverksamhet i skolverksamheten var 

minimala och att skolans verksamhet inte kunde anses utgöra myndighetsutövning. Till följd 

av detta fann HD att kommunen genom sin grundskoleverksamhet inte bedrivit sådan närings-

verksamhet som avses i regleringen av företagsboten – HD ansåg inte heller att lagstiftarens 
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145 Åklagarmyndigheten 2020, s. 10. 



 

33 

 

avsikt varit att grundskoleverksamhet skulle omfattas av regleringen av företagsboten. HD be-

slöt därmed att förkasta yrkandet på företagsbot.
146

  

4.3.3 Brott begångna inom annan dylik verksamhet 

Enligt regleringen i BrB 36:7 kan företagsbot även åläggas företag ifall brottet i fråga har begåtts 

inom utövningen av ”annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att 

leda till en ekonomisk fördel för företaget” (BrB 36:7, 3 stycket), och ifall det för brottet före-

skrivs ett strängare straff än penningböter. Detta stycke innebär en utvidgning av juridiska per-

soners straffrättsliga ansvar och infördes i BrB i samband med företagsbotsreformen år 2020. 

I praktiken innebär detta utvidgade ansvar att företag som i första hand inte bedriver verksam-

het i formen av en sammanslutning eller ett samfund, kan åläggas företagsbot för verksamhet 

som inte är näringsverksamhet. Denna bestämmelse innebär även en utvidgning av straffan-

svaret för offentliga aktörer för verksamhet som tidigare inte har omfattats av företagsboten: 

staten kan exempelvis nu åläggas företagsbot för brott som skett i samband med arbetarskydds-

verksamhet som har skett i utövningen av statlig förvaltning, ifall verksamheten varit avsedd att 

resultera i ekonomisk vinning för verksamhetsutövaren. Då enskilda näringsidkare inte bedri-

ver någon annan verksamhet än näringsverksamhet är denna utvidgning av ansvar inte gällande 

för dem, endast för juridiska personer.
147

 

BrB 36:4 avser med ekonomisk fördel den förbättrade ekonomiska ställning som uppnås ge-

nom att ett brott begås inom verksamheten. Denna fördel räknas ut genom ett jämförande av 

hur företagets ekonomiska situation ser ut efter att brottet har begåtts och hur den skulle ha 

sett ut ifall brottet inte hade begåtts. I detta scenario tas även inkomst som indirekt har upp-

kommit till följd av den brottsliga gärningen med i kalkyleringen. En lämplig tumregel är där-

med att företagsbot ska åläggas juridiska personer under de omständigheter där de själva har 

ett intresse av att den brottsliga gärningen ska begås. För att denna klausul ska kunna tillämpas 

krävs det dock inte att någon ekonomisk fördel faktiskt har uppstått – det räcker med att gär-

ningen skäligen kunde ha antagits leda till en ekonomisk fördel för den juridiska personen.
148

 

Detta reflekterar även den ovan nämnda moderna straffrätten, enligt vilken även faroelementet 

kriminaliseras. 

 
146 HD fastställde genom sitt beslut både tingsrättens och Hovrättens domar, se Hovrätten för Västra Sveriges 

dom 2014-09-30 i mål B 1137–14. 

147 Åklagarmyndigheten 2020, s. 11. 
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4.4 Ett åläggande av företagsbot för såväl juridiska personer som enskilda näringsidkare som 

utövare av offentlig makt 

Som framkommer ovan tillåter det svenska rättssystemet att både juridiska personer och en-

skilda näringsidkare åläggs företagsbot, någonting som utgör en av de mer betydande skillna-

derna mellan den svenska företagsboten och den finländska samfundsboten: enskilda nä-

ringsidkare, så kallade egenföretagare, kan inte åläggas samfundsbot i Finland.
149

 Förenklat sett 

innebär denna skillnad att även fysiska personer kan åläggas företagsbot i Sverige ifall de verkar 

som enskilda näringsidkare. Orsaken till detta går hela vägen tillbaka till uppkomsten av före-

tagsboten, då lagstiftaren ansåg att det inom det svenska samhället fanns ett behov av en ny typ 

av straffrättslig påföljd som kunde åläggas alla näringsidkare, oberoende av företagsform. Det 

avgörande skulle vara att ett brott hade begåtts inom utövandet av näringsverksamheten. För 

att ge företagsboten den preventiva effekt som ansågs behövlig tyckte lagstiftaren att det var 

nödvändigt för företagsboten att innehålla ett moment av klander mot alla företag inom vilka 

brott förekom. Till följd av detta blev det möjligt att ålägga företagsbot för både juridiska och 

fysiska personer.
150

  

Även Justitieutskottet behandlade detta ärende vid uppkomsten av företagsboten. Vid behand-

lingen kom de fram till att det inte kunde anses rimligt att frågan om huruvida en företagsbot 

skulle åläggas eller inte skulle avgöras av om verksamheten drevs av en juridisk person eller 

en enskild näringsidkare. Till följd av önskan om att företagsbotssystemet skulle garantera en 

likformig behandling av alla företagsböter ansåg utskottet att det inte skulle komma på frågan 

att generellt undanta fall där brottet begåtts av en enskild näringsidkare från företagsboten.
151

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att de svenska reglerna om jämkning av och eftergift för 

företagsbot i stor utsträckning blir aktuella då företagsböter som åläggs enskilda näringsidkare 

diskuteras. Ifall verksamheten bedrivs av en enskild näringsidkare är det oftast denna fysiska 

person som anses bära ansvaret för brottet i enlighet med företagaransvarsprincipen.
152

 Den 

svenska lagen förbjuder ett åläggande av företagsbot ifall dess effekt tillsammans med en annan 

rättslig påföljd eller annan avgift blir för betungande för gärningsmannen, i dessa fall den en-

skilda näringsidkaren. Detta, eftersom alla effekter av påföljderna och sanktionerna då 
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antagligen skulle riktas mot honom eller henne.
153

 Då en enskild näringsidkare ensam och helt 

och hållet ansvarar för företagsbotsbeloppet finns det därför ofta skäl till jämkning – dessa skäl 

framhävs i fall där en sträng straffpåföljd kombineras med en företagsbot.
154

 Även viktigt att 

komma ihåg är att företagsboten faller bort ifall det ligger ett fängelsestraff på bordet.
155

 I fallet 

NJA 2012 s. 826 stadgar HD exempelvis att den straffrättsliga påföljden ska ges företräde 

framom företagsboten under vissa förutsättningar i fall där brottet för vilket företagsbot yrkats 

har begåtts av en enskild näringsidkare.   

Jag har tyvärr inte lyckats finna någon orsak till att den finländska lagstiftaren valt att inte inklu-

dera enskilda näringsidkare i regleringen om samfundsboten, det har endast stadgats att till-

lämpningsområdet för de juridiska personernas straffansvar inte har möjliggjort en behandling 

av samfundsbotsyrkanden i fall där svararen är en enskild näringsidkare.
156

 

Avslutningsvis kan det konstateras att även de som utövar offentlig makt kan åläggas företags-

bot enligt det svenska rättssystemet, men detta förfarande är dock väldigt ovanligt. Företagsbö-

ter kan åläggas en offentlig maktutövare i fall där ett brott begåtts inom utövningen av offentlig 

makt – se kapitel 4.3.2 för närmare information. Förarbetena stadgade dessutom så sent som 

under reformen av företagsboten 2020 att ett dylikt straffansvar för utövarna av offentlig makt 

är motiverat.
157

 Detta är ytterligare en skillnad mellan det svenska systemet för företagsbot och 

det finländska systemet för samfundsbot, det finländska rättssystemet tillåter inte att offentliga 

maktutövare döms till samfundsbot, detta, enligt SL 9:1. Det var svårt att hitta en definitiv 

motivering till varför den finländska lagstiftaren valde att inte utöka samfundsbotens tillämp-

ningsområde till att gälla utövarna av offentlig makt. I samfundsboten förarbeten diskuterades 

dock denna fråga och där var resonemanget följande: eftersom en stor del av utövandet av 

offentlig makt går ut på att ställa upp normer för vad som ska vara tillåtet och förbjudet skulle 

det inte vara ändamålsenligt att staten, som är vår högsta offentliga maktutövare, straffar sig 

själv och andra offentliga maktutövare för brott som begåtts vid utövandet av denna offentliga 

makt.
158
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Dessa skillnader sanktionssystemen emellan är några av de mest centrala då det kommer till-

kartläggningen av skillnader mellan den finländska samfundsboten och den svenska företags-

boten. De är även av högsta betydelse för utredningen av vad sanktionerna har att lära av 

varandra – de kan bli speciellt relevanta för frågan om samfundsbotens fortsatta utveckling. 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMFUNDSBOT OCH FÖRETAGSBOT 

5.1 Inledning 

I detta kapitel går jag närmare in på de förutsättningarna för samfundbot och företagsbot som 

de respektive ländernas lagar ställer upp, och granskar ifall dessa skiljer sig åt. En förståelse av 

förutsättningarna för åläggandet av dessa sanktioner är vital vid jämförelsen av samfundsboten 

och företagsboten och deras tillämpning, då detta är själva grunden domstolarna och åklagarna 

baserar sina beslut på då dessa sanktioner ska åläggas. 

5.2 Förutsättningarna för samfundsbot 

5.2.1 Allmänt om förutsättningarna för samfundsbot 

Det finns ett flertal förutsättningar som måste föreligga för att ett utdömande av samfundsbot 

ska vara möjligt, men den mest grundläggande av dem alla är att det måste ha förekommit ett 

brott för att något straffansvar överhuvudtaget ska uppkomma för den juridiska personen i 

fråga. Enligt SL 9:1 uppfylls denna brottsförutsättning ifall ett brott har skett inom den juridiska 

personens verksamhet – alltså ifall gärningsmannen har handlat för den juridiska personen 

eller till förmån för densamme,
159

 och han eller hon tillhör den juridiska personens ledning 

eller är i ett tjänste- eller arbetsförhållande till den juridiska personen eller har agerat på upp-

drag av en företrädare för den juridiska personen (SL 9:3). Då ett brott kan konstateras ha 

begåtts inom den juridiska personens verksamhet flyttas fokuset till den kanske viktigaste för-

utsättningen för samfundsbot, nämligen att brottet som har begåtts omfattas av SL och att brot-

tet hör till de i SL uppräknade brott för vilka kan utdömas samfundsbot. Det är därmed inte 

möjligt att genom hot om samfundsbot uppmana till efterlevnad av regler som finns utanför 

SL.
160

 Utöver brottsförutsättningen föreligger det även ett krav på att den juridiska personen 

ska kunna klandras för brottet – enbart ett brott inom den juridiska personens verksamhet 

utgör inte ensamt straffansvar för den juridiska personen. Denna klanderförutsättning regleras 
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i SL 9:2 och innebär att en juridisk person kan dömas till samfundsbot ifall någon ur dess 

ledning eller någon som utövar faktisk beslutanderätt har begått ett brott, har tillåtit att ett brott 

har begåtts, eller som genom sin oaktsamhet har medverkat i begåendet av brottet. Denna 

klausul innehåller två olika ansvarsgrunder: att någon har medverkat i begåendet av ett brott 

eller tillåtit att brottet begåtts, samt att någon förfarit oaktsamt, vilket har resulterat i ett brott.
161

  

Ifall ansvarsgrunden baseras på att någon har handlat för en juridisk person och begått ett 

brott, krävs det någon form eller nivå av godkännande från den juridiska personen, detta god-

kännande kan dock även utgöras av ett tyst samtycke.
162

 Det kan dock även hända att den 

juridiska personen inte anses bära något straffansvar ifall gärningsmannen har handlat för den 

men gjort detta självständigt och oberoende av dess instruktioner, även om gärningsmannen 

varit anställd inom dess verksamhet.
163

 Då det å andra sidan är frågan om att någon handlat 

tillgodo för en juridisk person behöver gärningsmannen inte ha någon verklig befogenhet och 

den juridiska personen i fråga behöver inte ens ha känt till handlingen – det avgörande är att 

den juridiska personen gagnades av handlingen. Denna typ av handlande grundar sig typiskt 

sätt på gärningsmannens eget beslutsfattande.
164

 Straffansvar kan även ligga för handen ifall den 

juridiska personen tyst låtit förstå att den godkänner handlingen. Brottet anses inte vara tillgodo 

för en juridisk person ifall brottet riktats mot den juridiska personen, eller ifall gärningsman-

nen tydligt handlar emot den juridiska personens explicita instruktioner och han eller hon 

dessutom övervakas på tillbörligt sätt. I dylika situationer har gärningsmannen handlat emot 

den juridiska personens vilja.
165

 

Enligt SL 1:2 ska en juridisk person åläggas samfundsbot ifall någon som tillhör dess i lagen 

föreskrivna bolagsorgan eller är ledamot i ett sådant organ, eller tillhör annan ledning, eller 

utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har varit delaktig i brottet eller tillåtit 

att brottet skett eller inte har följt tillräcklig försiktighet och omsorg då det kommer till före-

byggandet av brottet. En juridisk person kan åläggas samfundsbot även om gärningsmannen 

är okänd eller av andra skäl inte har blivit dömd till straff för gärningen. Samfundsbot ska dock 
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164 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 373. 

165 RP 95/1993 rd, s. 35. 



 

38 

 

inte åläggas en juridisk person för sådana målsägandebrott där målsäganden inte anmäler frå-

gan till åtal, ifall inte ett exceptionellt allmänt intresse kräver att åtal väcks.
166

 

I enlighet med den ovan nämnda regleringen kan en juridisk person endast dömas till sam-

fundsbot ifall den juridiska personens ledning varit delaktig i brottet, har tillåtit att brottet skett, 

eller inte har vidtagit tillräcklig omsorg för att förebygga brottslig verksamhet i sin egen organi-

sation. Detta innebär i praktiken att den juridiska personen måste utöva omsorg och måste 

övervaka sin verksamhet, samt att underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter och jämförliga 

skyldigheter som åligger en juridisk person och har underlättat att brottet har begåtts kan re-

sultera i en samfundsbot för den juridiska personen i fråga.
167

 Enligt SL:s förarbeten delas den 

juridiska personens ansvarsgrunder till följd av detta in i tre olika kategorier: uppsåtsansvar 

baserat på ledningens direkta medverkan, culpaansvar baserat på den juridiska personens 

oaktsamhet, samt anonym skuld.
168

 Härnäst kommer dessa ansvarsgrunder att behandlas var 

för sig. 

5.2.1.1 Ansvar baserat på ledningens direkta medverkan 

Den första ansvarsgrunden jag kommer att behandla är uppsåtsansvar baserat på ledningens 

direkta medverkan i ett brott. Denna ansvarsgrund baserar sig på situationer där den juridiska 

personens ledning direkt har varit delaktig i brottet. Den juridiska personen verkar och agerar 

genom sin ledning samt genom de som arbetar inom dess organisation, alltså genom cheferna, 

arbetstagarna och andra företräderare. Trots att vi talar om brott som begåtts av juridiska per-

son och att juridiska personer har ett straffansvar, är det i sista hand människorna som verkar 

inom den juridiska personens organisation som de facto handlar och är oaktsamma, och det 

är således på deras handlingar som den juridiska personens straffansvar baseras.
169

 I fall av 

ledningens inblandning i ett brott uppfylls den juridiska personens straffansvar ifall ens en 

person som hör till ledningen har medverkat i brottet.
170

 I dessa situationer finns det ett klart 

samband mellan den juridiska personens åsidosättande av sina plikter och skyldigheter och att 

ett brott har begåtts för den juridiska personens räkning eller till dess fördel, eftersom den 

juridiska personens ledning eller en person som tillhör dess ledning själv har varit delaktig i 

 
166 Semi 2014, s. 194–195. 
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brottet eller begått brottet. En annan form av medverkan är att tillåta att en brottslig gärning. I 

dessa situationer är det den juridiska personens plikt att förhindra att brottet begås – i fall där 

ett sådant förhindrande anses vara omöjligt föreligger det dock inget straffansvar för den juri-

diska personen.
171

  

Ett bra exempel på uppsåtsansvar baserat på en juridisk persons direkta medverkan är fallet 

HD 2009:1, där grovt missbruk av insiderinformation och ledningens direkta medverkan i 

brottet behandlades. I fallet hade A och B suttit i bolaget C:s högsta ledning, och hade sålt 

aktier vid bolagets aktieemission. A och B hade framför osanna och vilseledande uppgifter om 

bolagets resultat och framtid, samt utnyttjat detta som insiderinformation vid försäljningen av 

aktier. HD kom i fallet fram till att A och B hade gjort sig skyldiga till informationsbrott gäl-

lande värdepappersmarknaden, samt till grovt missbruk av insiderinformation. Av HD:s utta-

lande framgick det att A och B tydligt hade lett bolaget då brottet begicks, ett faktum som 

framgick både av A:s och B:s bolagsrättsliga ställning i bolaget och av faktumet att de utövade 

faktisk beslutanderätt i bolaget. A och B var användare av högre beslutanderätt inom bolaget 

C, vilket enligt HD underströk hur klandervärda deras brottsliga gärningar var. HD ansåg att 

A och B hade utnyttjat bolaget, och på grund av deras brotts grovhet och deras ställning i 

bolagets högsta ledning beslöt HD att höja det samfundsbotsbelopp på 50 000 euro som Hov-

rätten hade ålagt C till 100 000 euro.
172

 HD:s beslut baserade sig med andra ord på uppsåtsan-

svar baserat på ledningens direkta medverkan i brottet. 

5.2.1.2 Culpaansvar baserat på den juridiska personens oaktsamhet 

Då man granskar den finländska rättspraxisen för samfundsbot som existerar står det klart att 

en stor del, om inte den största delen, av de brott för vilka utdöms samfundsböter i Finland 

begås till följd av den juridiska personens oaktsamhet – det finns även en hel del forskning på 

detta område.
173

 Denna ansvarsgrund innebär att ett straffansvar kan bli tillämpligt ifall den 

juridiska personen har försummat den omsorg och försiktighet som krävs av den för att för-

hindra att brott begås.
174

 Den juridiska personen har en ytterst långtgående plikt att se till att 

dess verksamhet följer lagen och bedrivs på ett lagenligt sätt, och har även en långtgående plikt 

 
171 Lappi-Seppälä 2000, s. 404–405. 

172 Se Helsingfors hovrätt R 05/2503, 5.1.2007. 

173 Se t.ex. Korkka 2019, Korkka-Knuts 2021, Nuutila 1996 och 2013. 

174 Korkka 2019, s. 313. 
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att kartlägga risker inom sin verksamhet.
175

 Exempelvis då det kommer till arbetarskyddsbrott 

och miljöbrott har den juridiska personen en allmän plikt att se till att rätt personer har valts 

till posterna inom dess organisation och att dessa personer får tillräckliga instruktioner, att det 

görs en utredning om ansvar och behörighet, och att de övervakas tillräckligt och fortlöpande. 

Detta, eftersom den juridiska personen då kan övervaka verksamhetens lagenlighet, ett ansvar 

som inte kan delegeras.
176

   

Oaktsamhet är en term som definieras i SL 3:7, där det stadgas att en gärningsman har förfarit 

oaktsamt ifall ”gärningsmannen åsidosätter den aktsamhetsplikt som han eller hon under de 

rådande omständigheterna har, trots att han eller hon hade kunnat rätta sig efter den (oakt-

samhet)”. Denna klausul tillämpas även på juridiska personers organisation. Oaktsamhet kan 

uppkomma i tre olika situationer inom en juridisk persons verksamhet: när arbetstagare eller 

människor väljs till att utföra någon specifik uppgift (culpa in eligendo), när arbetstagarna hand-

leds eller får information (culpa in instruendo), och när arbetstagarnas verksamhet och arbete 

övervakas (culpa in inspiciendo).
177

  

För att organisationens oaktsamhet som diskuteras här (organisaatiohuolimattomuus på 

finska) ska bli tillämplig, krävs det för det första att det har begåtts ett brott inom den juridiska 

personens verksamhet samt för det andra att den juridiska personen har uppträtt oaktsamt på 

ett sätt som gör att den kan klandras för det begångna brottet. Det finländska rättssystemet 

baseras i regel på individens straffansvar, någonting som gör det kollektiva straffansvaret som 

organisationens oaktsamhet utgör någonting av ett undantag för Finland.
178

 Då det kommer till 

den juridiska personens oaktsamhet är klander rättfärdigat ifall den juridiska personen inte har 

förfarit med tillräcklig omsorg och försiktighet i sin verksamhetför att förebygga begåendet av 

ett brott.
179

 För att en juridisk person ska kunna anses vara ansvarig för brottet med organisat-

ionens oaktsamhet som grund, måste det kunna bevisas att den har brutit mot sin omsorgsplikt 

och att detta de facto har lett till brottet i fråga.
180

 För att en juridisk person ska kunna anses 

vara straffrättsligt ansvarig för ett brott som begåtts inom dess verksamhet krävs det således att 

det föreligger adekvat kausalitet mellan underlåtandeten av omsorgsplikten och brottet som 

 
175 Korkka 2019, s. 333. 

176 Semi 2014, s. 196. 

177 Nuutila 2013, kapitel II.34 (det finns inga sidnummer i verket). 

178 Korkka 2019, s. 313. 

179 Korkka 2019, s. 316. 

180 Korkka 2019, s. 318. 
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har begåtts. Detta innebär i praktiken att organisationens oaktsamhet på ett starkt sätt måste 

kunna knytas till brottet som har begåtts, alltså att underlåtenheten har bidragit till att brottet 

uppkom. Den juridiska personens underlåtenhet är knappast den enda orsaken till att brottet 

uppkom, men det räcker med att underlåtenheten på något vis bidragit till brottets uppkomst.
181

 

Vid underlåtenhetsbrott handlar det således om att den juridiska personen inte hade förhind-

rat effekterna av ett brott även om den hade en plikt att göra det och dessutom hade möjlighet 

att göra det – det ska bevisas att den juridiska personen hade en faktisk möjlighet att agera 

annorlunda.
182

  

I fall där en arbetstagare hos en juridisk person har begått ett brott men brottet skett till följd 

av den juridiska personens underlåtenhet och den juridiska personen finnes straffrättsligt an-

svarig för brottet på underlåtenhetsgrunder, är det i grund och botten frågan om ett oäkta 

underlåtenhetsbrott. Detta innebär att den juridiska personen inte har förhindrat en specifik 

följd av ett brott, trots att den borde ha gjort så och även haft möjlighet att göra så.
183

 Organi-

sationens oaktsamhet som ansvarsgrund blir aktuell i situationen där någon annan som är 

verksam inom den juridiska personen förutom ledningen begår ett brott, i praktiken är det 

ofta frågan om ett brott som begås av en arbetstagare. Den avgörande frågan blir då huruvida 

det endast är den enskilda personen som har gjort sig skyldig till ett brott eller om hela den 

juridiska personen bär ett straffansvar för det som skett. Ifall den juridiska personen sett till att 

dess ansvar och uppgifter är delegerade på ett tillbörligt sätt, kan den juridiska personen undgå 

skuld. Det är den juridiska personen som är ansvarig för att delegeringen har skett på ett till-

börligt sätt och för att alla arbetstagare är medvetna om delegeringen, sin rapporteringsskyldig-

het och andra relevanta aspekter.
184

 

Den juridiska personen har som sagt ett ansvar att organisera sin verksamhet på ett tillbörligt 

sätt, att övervaka verksamheten och sina arbetstagare, att ge arbetstagarna tillräckliga instrukt-

ioner samt att dela ut arbetsuppgifter och ansvarsområden: den juridiska personen har således 

en omsorgsplikt.
185

 Den juridiska personens övervaknings- och rapporteringssystem ska vara 

utformade till att passa den specifika juridiska personen, och motsvara dess verksamhets om-

fattning och dess risker. Eftersom alla risker inte rimligtvis kan undanröjas eller förebyggas ska 

 
181 RP 95/1993 rd, s. 32–33. 

182 Frände 2012, s. 219. 

183 Nuutila 1996, s. 232. 

184 Korkka 2019, s. 320. 

185 Tapani 2020, s. 16. 
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dess åtgärder vara rimliga och möjliga för den juridiska personen att förverkliga med tanke på 

de omständigheterna den befinner sig i. Ju farligare en juridisk persons verksamhet är, desto 

mer omfattande måste dess riskberedning och kalkylering vara – ifall det föreligger fara för 

allvarlig skada eller allvarligt brott måste den juridiska personens åtgärder vara alltmer långtgå-

ende.
186

 Ifall den juridiska personens ledning får nys om att ett brott sker eller kommer att ske 

inom dess verksamhet och ledningen förebygger eller stoppar detta brott faller ledningens 

skuld bort. Detta är naturligtvis endast fallet ifall det är frågan om ett brott som faktiskt kan 

förhindras.
187

   

Då en samfundsbot ska åläggas en juridisk person ska åklagaren specifikt fokusera på vilken 

omsorgsplikt den juridiska personen konkret har underlåtit att uppfylla i sin verksamhet, vad 

som skulle ha krävts för att uppfylla denna omsorgsplikt, samt hur underlåtelsen har bidragit 

till den brottsliga gärningen. Oklarhet kring organisationen kan leda till att övervakningen inom 

den juridiska personen försvagas, eftersom man inte på ett tillräckligt sätt kan upptäcka ris-

kerna i verksamheten. Det finns en tydlig ökning i mängden brott som begåtts på grund av 

farosituationer som uppstått inom oklart organiserade juridiska personer. En orsak till denna 

ökning är faktumet att många arbetstagare inte nödvändigtvis har en klar bild av vilka verksam-

hetsområden de ska ansvara för.
188

 Oklarheter och underlåtenhet inom en juridisk persons 

organisation utgör således en reell fara för såväl verksamheten som personerna som verkar 

inom den juridiska personen, vilket är orsaken till den vikt som fästs vid dessa omständigheter 

vid granskandet av ansvarsgrunderna.  

I fallet HD 2014:20 (omröstning) togs det särskilt fasta på oaktsamhet inom en juridisk persons 

verksamhet och den juridiska personens straffansvar bedömdes med denna oaktsamhet som 

center. Detta, eftersom åklagaren yrkade på samfundsbot på basen av den juridiska personens 

oaktsamhet i dess verksamhet och organisation. I fallet hade ett bolags arbetsplatschef och 

arbetsledare av oaktsamhet brutit mot ordningsreglerna för sprängnings- och brytningsarbete, 

och dömdes därför till straff för arbetarskyddsbrott. Deras handlande hade varit möjligt för att 

man i bolaget hade underlåtit att göra en ansvarsfördelning och övervaka verksamheten i en-

lighet med arbetarskyddsbestämmelserna. HD kom i fallet fram till att brotten hade uppstått 

till följd av oklarheter kring de anställdas ansvarsförhållanden samt underlåtenhet då det kom 

 
186 Korkka 2019, s. 319–320. 

187 Semi 2014, s. 197. 

188 Korkka 2019, s. 323. 
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till övervakningen av arbetet och arbetssäkerheten. Enligt HD var det frågan om en underlå-

tenhet som gällde bolagets verksamhet, organiseringen av arbetet samt annan organisering. Till 

följd av detta ansåg domstolen att bolaget inte hade fullföljt sin omsorgsplikt då det kom till att 

förebygga begåendet av brott inom bolagets verksamhet. Bolaget dömdes till en samfundsbot 

på 180 000 euro.
189

  

5.2.1.3 Anonym skuld 

Den tredje straffansvarsgrunden för juridiska personer går under benämningen anonym skuld 

och innebär att det inte krävs att gärningsmannen identifieras, eller ens döms till straff för att 

en juridisk person ska kunna anses vara ansvarig för ett brott och åläggas samfundsbot.
190

 Situ-

ationen i dylika fall är att det med säkerhet kan bevisas att ett brott begåtts inom den juridiska 

personens verksamhet och att gärningsmannen är någon som tillhör dess ledning eller är en 

av dess arbetstagare, men den faktiska gärningsmannen kan inte identifieras. Detta innebär i 

praktiken att förutsättningen för samfundsbot inte är bunden till det individuella straffansvaret, 

det måste bara kunna bevisas att brottet har begåtts inom den juridiska personens verksamhet 

och av en person inom den juridiska personen. Själva gärningsmannen kan vara död, åtalsrät-

ten kan ha preskriberas eller gärningsmannen kan helt enkelt inte identifieras, men dessa fak-

tum kan inte släta över den juridiska personens beteende och kan därför inte heller hindra ett 

åläggande av samfundsbot.
191

 Viktigt att understryka då det kommer till mål där ingen gärnings-

man kan identifieras, är att åklagaren har bevisbördan: redan i stämningsansökan där det yrkas 

på samfundsbot måste åklagaren ange de fakta som ligger till grund för yrkandet.
192

  

Den anonyma skulden är ett mycket intressant koncept, då den till viss del kan anses strida 

mot den straffrättsliga skuldprincipen. Enligt skuldprincipen är skuldklander berättigat endast 

då gärningsmannen skulle ha haft möjlighet att handla annorlunda eller då man skäligen skulle 

ha kunnat förvänta sig att gärningsmannen förhållit sig till sin gärning på ett annat sätt.
193

 Ef-

tersom en juridisk person inte är en person som tänker eller som har känslor kan det därför 

kännas lite oskäligt att basera straffansvaret på faktumet att den juridiska personen inte har 

 
189 Se Helsingfors hovrätts dom R 10/399, 22.6.2011. HD upphävde genom detta avgörande Helsingfors hov-

rätts dom, i vilken hovrätten förkastade åklagarens yrkande på samfundsbot för bolaget. Hovrätten ansåg 

bl.a. att man i ljuset av informationen i fallet inte kunde dra slutsatsen att bolaget inte förfarit med tillräcklig 

omsorg i sin verksamhet. 

190 Tapani 2020, s. 16. 

191 Semi 2014, s. 196. 

192 RP 95/1993 rd, s. 38. 

193 Lappi-Seppälä 2006, s. 65. 
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förhållit sig till handlingen på det sätt som krävts. Den juridiska personen kan ju inte ha någon 

vilja att begå eller inte begå brott. Trots detta har det ansetts att den anonyma skulden utgör 

en oumbärlig del av samfundsbotssystemet, då man utan den inte i alla situationer skulle kunna 

bestraffa juridiska personer för verksamhet som varit skadlig för samhället.
194

 För att en juridisk 

person ska kunna dömas till samfundsbot krävs det således inte att gärningsmannen hålls straff-

rättsligt ansvarig för brottet, det räcker således att den juridiska personens verksamhetskultur 

anses vara en sådan som främjar begåendet av brott, eller har brottsfrämjande effekt.
195

 Yrkan-

det på samfundsbot är därför inte alltid kopplat till yrkandet på straff för gärningsmannen eller 

kopplat till att gärningsmannen döms till straff för brottet, trots att syftet med samfundsboten 

har varit att koppla den till det individuella straffansvaret.
196

  

Det kan vara allt annat än lätt att yrka på samfundsbot för en juridisk person i fall där gärnings-

mannen är okänd, eftersom åklagaren i dylika fall måste bevisa en okänd persons skuld, ex-

empelvis genom att bevisa hur en hypotetisk person skulle ha begått brottet. I alla fall är det 

inte ens möjligt att konstruera en sådan person och bevisa dess viljebildning, om personen inte 

blivit hörd under förundersökningen eller under rättegången.
197

 Huvudregeln för brott som 

skett inom en juridisk persons verksamhet är att man trots den juridiska personens oaktsamhet 

fortfarande fortsätter försöka hitta den fysiska personen inom den juridiska personens organi-

sation som gjort sig skyldig till brottet.
198

 Att den faktiska gärningsmannen inte hittas kan bero 

på att den juridiska personen i fråga har brutit mot sin omsorgs- och försiktighetsplikt på ett så 

grovt sätt att det är omöjligt att utreda vilken person inom den juridiska personen som faktiskt 

begick brottet.
199

 Jag kunde inte finna några rättsfall där denna anonyma skuld blivit relevant, 

således finns det inga exempel på hur den anonyma skulden behandlas i praktiken. 

5.2.2 Förhållandet mellan gärningsmannen och den juridiska personen 

Den juridiska personens straffansvar för brott i näringsverksamhet blir särskilt betungande då 

brottet baserar sig på högre tjänstemäns direkta medverkan i brottet, till dessa högre tjänstemän 

hör då exempelvis den juridiska personens ledning.
200

 För att en person ska kunna bedömas 

 
194 RP 95/1993 rd, s. 34. 

195 Nieminen 2003, s. 200. 

196 Jaatinen 2000, s. 82–86. 

197 RP 95/1993 rd, s. 34. 

198 Lappi-Seppälä 1999, s. 236 och RP 95/1993 rd, s. 34. 

199 Lappi-Seppälä 1999, s. 236. 

200 RP 95/1993 rd. s. 41. 
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tillhöra en juridisk persons ledning måste han eller hon anses ha avsevärd självständig reell 

beslutanderätt. Det kan vara mycket svårt att avgöra vilka personer som egentligen kan anses 

tillhöra en juridisk persons ledning, eftersom linjedragningen för deras uppgifter och deras 

behörighet kan vara mycket luddigt gjord, exempelvis ifall de bara har behörighet på papper 

men ingen faktisk behörighet, detta är ofta fallet för de olika cheferna som jobbar inom den 

juridiska personen. Vid en bedömning av huruvida någon tillhör ledningen eller inte tas där-

med deras faktiska uppgifter och behörighet upp till bedömning, inte bara de som de har på 

papper – bedömningen görs även alltid från fall till fall, eftersom det är omöjligt att dra upp 

entydiga riktlinjer för vilka personer som ska anses tillhöra ledningen.
201

 

En juridisk persons ledning kan även vara delaktig i ett brott som medgärningsman, anstiftare 

eller medhjälpare, eller helt enkelt genom att fatta ett kollektivt, olagligt beslut i den juridiska 

personens verksamhet.
202

 För att ledningen eller någon annan inom den juridiska personen ska 

kunna finnas skyldig till medhjälp till brottet i fråga krävs det att medhjälparen faktiskt var 

medveten om sina egna handlingar, var medveten om brottet om brottet och förstod hur hans 

eller hennes egna handlingar skulle främja brottet.
203

 Enligt förarbetena till lagen är den juri-

diska personens straffansvar särskilt motiverat i fall där brottet grundar sig på direkt medverkan 

av den juridiska personens högsta ledande organ. En sådan ansvarsgrund kan därför anses vara 

den strängaste formen av ansvar vid utdömandet av samfundsböter, eftersom brottet har be-

gåtts i så nära samband med den juridiska personens verksamhet. Den juridiska personens 

straffrättsliga ansvar grundas på ett likställande av den juridiska personen och dess ledning i 

fall där ledningen har deltagit i brottet.
204

 Ledningens medverkan i brottet har speciellt stor 

betydelse då det kommer till fastställandet av samfundsbotens belopp, mer om detta senare.
205

  

Ett mycket betydande samfundsbotsfall för Finland är fallet HD 2008:33: fallet där den högsta 

samfundsboten i landets historia dömdes ut.
206

 I fallet hade ett bolags oljeraffinaderi läckt och 

en stor mängd olja hade runnit ut på marken och i havet, detta hade skett till följd av arbetsta-

garnas oaktsamhet. HD ansåg i sitt avgörande att två förmän och två arbetstagare bar skulden 

för miljöförstörelsen och att deras handlande tydde på tydliga brister inom bolagets 

 
201 Semi 2014, s. 197 

202 Se kapitel 5.2.1.1 om uppsåtsansvar baserat på ledningen direkta medverkan ovan. 

203 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 379. 

204 RP 95/1993 rd, s. 30. 

205 Lappi-Seppälä 1987, s. 306–307. 

206 Tapani 2020, s. 18. 
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verksamhet. Till följd av gärningsmännens förhållande till bolaget dömdes bolaget således till 

en samfundsbot för förmännens och arbetstagarnas handlande. Arbetstagarna dömdes till 

straff för miljöförstöring av oaktsamhet och bolaget dömdes till en samfundsbot på 500 000 

euro. Samfundsbotens höga belopp härstammade från den betydande faran för skada och den 

omfattande skadan som uppkom till följd av brottet – eftersom bolagets omsättning var stor 

och deras resultat bra, dömdes bolaget till att betala en så pass hög samfundsbot.
207

  

Viktigt att nämna då gärningsmannens koppling till den juridiska personen inom vars verk-

samhet brottet har begåtts diskuteras, är att denna juridiska person enligt SL 9:3 inte har någon 

rätt till ersättning av gärningsmannen för en samfundsbot som den ålagts till följd av gärnings-

mannens handlande. Det existerar dock ett undantag till denna huvudregel, enligt vilket ersätt-

ning kan bli möjlig ifall ersättningen grundar sig på författningar givna om samfund och stiftel-

ser.  

5.3 Förutsättningarna för företagsbot 

De svenska förutsättningarna för företagsbot är mycket lika de finländska förutsättningarna för 

samfundsbot, och de bottnar båda mycket långt i samma principer. Då det sedan kommer till 

själva utdömandeförfarandet för företagsboten finns det några nyckelskillnader som det är vik-

tigt att ta fasta på, men mer om dem senare. Precis som i Finland är den grundläggande förut-

sättningen för att ett företag ska kunna åläggas företagsbot enligt svensk lagstiftning att en fysisk 

person de facto har begått ett brott. Detta krav är absolut, trots att det inte krävs att gärnings-

mannen identifierats.
208

 Bestämmelsen i BrB 36:7 innebär inte i sig att företaget åläggs en före-

tagsbot för brottet som har begåtts inom dess verksamhet; en företagsbot kan åläggas för att 

företaget inte har gjort vad som skäligen krävts för att förhindra begåendet av brottet.
209

 Ett brott 

anses begånget då en gärning uppfyller alla gärningsrekvisit och skuldrekvisit enligt en brotts-

balksbeskrivning eller en straffbeskrivning i specialstraffrätten.
210

 Reglerna angående företags-

bot i rättegångsbalken 1942/740 (RB) innebär att åklagarna har en plikt att väcka talan om 

företagsbot ifall förutsättningarna för att göra så föreligger – åklagaren har således en åtalsplikt 

 
207 Se Åbo hovrätts dom R 05/1378. HD ändrade genom sin dom Åbo hovrätts dom, i vilken Åbo hovrätt hade 

bestämt att inte döma bolaget till samfundsbot för brottet, bl.a. till följd av den ringa skadan som brottet 

förorsakade samt de långtgående åtgärder bolaget vidtog för att begränsa brottets skada. 

208 Friberg 2013, s. 64–65. 

209 Zila 1992, s. 93–94. 

210 Bäcklund m.fl. 2018, kommentaren till 36 kap. 7 § första stycket. 
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enligt svensk lag.
211

 De svenska förutsättningarna för företagsbot är mycket lika de finländska 

förutsättningarna för samfundsbot, även om de är formulerade lite olika. Den enda egentliga 

skillnaden mellan dessa förutsättningar är det nedan nämnda kravet på att det föreskrivna 

straffet för brottet ska vara strängare än penningbot, ett krav som den finländska lagstiftningen 

inte innehåller. 

5.3.1 Strängare straff än penningbot 

Ifall förutsättningarna för brott uppfylls enligt vad som ovan stadgas förflyttas fokuset till en 

annan ytterst grundläggande förutsättning för företagsbot:  för att en företagsbot ska kunna 

åläggas är enligt BrB 36:7 krävs det att ett strängare straff än penningböter är föreskrivet för 

brottet. Genom denna regel har lagstiftaren valt att utesluta sådana brott som i princip kan 

kategoriseras som vardagliga ordningsförseelser, eftersom lagstiftaren inte ansåg att det var mo-

tiverat att dessa skulle omfattas av förtagsbotsregleringen.
212

 Enligt lagen gäller denna förutsätt-

ning varje brott för vilket åklagaren vill yrka företagsbot, och det är således alltid denna förut-

sättning som ska uppfyllas först innan någon av de övriga förutsättningarna blir aktuella. 

5.3.2 Har företaget gjort vad som skäligen krävts för att förebygga brottet? 

Kärnan av den svenska företagsbotsregleringen kan anses utgöras av BrB 36:7 som stadgar att 

en näringsidkare kan åläggas till företagsbot i situationer där denne inte har handlat på ett 

tillräckligt sätt för att förhindra och förebygga brottet. Näringsidkaren ska alltså ha gjort vad 

som skäligen kunnat krävas för att hindra att brottet uppkommit och även hindra följderna av 

brottet. Det är således en underlåtenhet att handla som blir aktuell i dylika situationer, ef-

tersom inom straffrätten underlåtenhet tar sin form genom en förväntan om att någon borde 

ha handlat i en situation som har kriminaliserats.
213

 

Samma paragraf som ovan utgör en plikt för företaget att göra vad som skäligen kan krävas för 

att förebygga brottet. Detta innebär att ett av kraven som ställs på företag är att de ska agera 

förebyggande i sin verksamhet och på det viset förebygga att brottsliga gärningar sker inom 

deras näringsverksamhet. En av förutsättningarna för att företagsbot ska kunna åläggas ett fö-

retag utgörs således av en underlåtenhet att uppfylla detta krav på förebyggande.
214

 Detta krav 

 
211 Thornefors 2012, not 570. 

212 Prop. 2005/06:59 s. 29.30. 

213 Jareborg 2001, s. 131-132. 

214 Iseskog 2006, s. 23. 
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på att företaget ska verka förebyggande då det kommer till brottslig verksamhet inom närings-

verksamheten är en balansgång mellan ett långtgående ansvar för företaget samt dess organi-

sation och en begränsning av samma ansvar, då ett företag naturligtvis inte kan anses vara an-

svarigt för alla fel som arbetstagarna gör – det är således frågan om huruvida företaget gjort vad 

som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet.
215

 För att kunna anses ha verkat tillräckligt 

förebyggande krävs det att företaget är välorganiserat, ger tillräckliga instruktioner och överva-

kar efterföljandet av regler och instruktioner; instruktionerna måste dessutom vara allvarligt 

menade. För att instruktioner ska kunna bedömas allvarligt menade krävs det att de kan till-

lämpas på just det brott som har begåtts, allmänna instruktioner som ”arbetstagaren måste följa 

arbetsgivarens regler” räcker inte för att uppfylla denna plikt. Kontroll inom företagets verk-

samhet är A och O – företaget måste kunna kontrollera organisationen på ett tillbörligt sätt 

och se till att verksamheten är lagenlig.
216

 Klander för att ett företag inte varit tillräckligt välor-

ganiserat kallas organisationsskuld.
217

 Syftet med bestämmelsen om att fördela ansvaret i ett 

företag på ett tillbörligt sätt är att företag ska anstränga sig för att ha tillräckligt utbildade, pas-

sande eller erfarna personer i ansvarspositioner och -funktioner.
218

 

Att det ovannämnda kravet uppfylls är naturligtvis viktigt ur en lagenlighetssynvinkel, men det 

är även till fördel för det företaget självt ur en ansvarsfrihetssynvinkel. Ifall en arbetstagare har 

begått ett brott i direkt strid med företagets regler och instruktioner kan ansvarsfrihet för före-

taget bli tillämpligt ifall det bedöms att företagets regler, instruktioner och organisation var 

tillräckliga.
219

 Det är i sista hand företagets ledningsgrupp som ansvarar för att det inte före-

kommer någon brottslig verksamhet i utövandet av företagets näringsverksamhet. Företagets 

ledningsgrupp, exempelvis styrelse, kan i vissa fall anses vara ansvariga för brottet som har 

begåtts. Kravet på kontroll hos ledningsgruppen är inte lika strikt ifall den brottsliga verksam-

heten var utomstående företagets verksamhet, men ifall företaget får vetskap eller aningar om 

att det föregår brottslig verksamhet inom organisationen måste det agera för att undgå företags-

bot.
220

 Ifall företagets verksamhets uppbyggnad och organisation har gjort det möjligt för brottet 

att begås och även gjort det möjligt för gärningsmannen att begå ett brott, är det meningen att 

 
215 Iseskog 2006, s. 18. 

216 Åklagarmyndigheten 2020, s.13–14. 

217 Asp 1998, s. 220–221. 

218 Iseskog 2006, s. 20–21. 

219 Prop. 1985/86:23 s. 67. 

220 Åklagarmyndigheten 2020, s. 14 
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sanktionerna först och främst ska riktas mot företaget. Sanktionerna ska då fungera som en 

morot för att få företag att organisera sin näringsverksamhet på ett sådant sätt som förebygger 

överträdelser. Därför har lagstiftaren valt att primärt rikta sanktionen mot företaget, inte mot 

den enskilda personen, och företaget ska även bära det primära ansvaret för brottet.
221

  

HD har i målet NJA 2014 s. 139 I tagit fasta på frågor kring huruvida ett företag hade vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att förebygga ett brott eller inte. Fallet handlade om ett arbetarskydds-

brott, där A hade tagit sig in i en cistern och spolat vatten på dess väggar, med resultatet att så 

mycket mesa rasat ner från väggarna att A fick mesa upp till midjan. Till följd av detta fick A 

brännskador och bestående men. I fallet avgjorde HD först ifall förutsättningarna för företags-

bot var uppfyllda – en av dessa förutsättningar är som bekant att företaget inte har gjort vad 

som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet. Bolaget i fallet saknade rutiner för risk-

bedömning i arbetet och hade inte heller gjort någon riskbedömning. Bolaget hade inte försett 

A med tillräckliga instruktioner om skyddsutrustning eller utförandet av arbetet, eller berättat 

vilka risker arbetet innebar. HD fann därför att det aktuella bolaget inte hade gjort vad som 

skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet. Eftersom brottets föreskrivna straff dessutom 

var högre än penningböter och brottet hade begåtts inom utövningen av näringsverksamhet, 

uppfylldes förutsättningarna för företagsbot. Företagsbotens belopp uppgick till 300 000 kro-

nor (28 278,15 euro, hämtat 28.2.2022).
222

 Intressant är dock att HD i sitt avgörande stadgade 

att företagsbotens belopp egentligen borde uppgå till 400 000 kronor med tanke på omstän-

digheterna i fallet, men eftersom det endast var bolaget som hade överklagat hovrättens dom 

och inte åklagaren, så kunde HD inte höja det företagsbotsbelopp som hade ålagts bolaget av 

hovrätten. Därmed fastställde HD hovrättens företagsbotsbelopp på 300 000 kronor.
223

 

5.3.3 Person i ledande ställning samt person med särskilt ansvar 

Enligt BrB 36:7 kan företagsbot åläggas ett företag ifall brottet i fråga begåtts av en person som 

är i en ledande ställning inom företaget, eller av en person som har särskilt ansvar för tillsyn 

eller kontroll inom företaget. Denna ledande ställning grundas på rätten att fatta beslut för eller 

företräda företaget, medan den särskilda kontrollen inom företaget avser personer som ansva-

rar för att övervaka att regler, rutiner och säkerhetsprotokoll följs i företagets verksamhet – här 

avses både företagets egna regler och allmänna regler. Denna klausul innebär att företagets 

 
221 Dahlqvist, Holmquist 2017, s. 376, och prop. 2018/19:164, s. 44–45. 

222 Arbetsmiljöverket 2011, s. 7. 

223 Se hovrätten för Nedre Norrlands dom 2011-04-06 i mål B 1214–10. 
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ansvar är utökat till att omfatta en viss krets personer, personer som har särskilt ansvar för 

tillsyn eller kontroll i företaget, alltså personer i ledande ställning. Begreppet person i ledande 

ställning innefattar således personer som ingår i företagets ledning eller självständigt rapporte-

rar direkt till företagets ledning – dessa personer kan anses ha ett särskilt ansvar för att företa-

gets verksamhet är lagenlig.
224

 Denna ansvarsgrund kan föreligga även ifall det har konstaterats 

att företagets verksamhet har organiserats på ett tillfredställande sätt.
225

 

Genom att ställa upp tydliga riktlinjer för vilka personer som kan begå sådana brott inom ett 

företags verksamhet för vilka en företagsbot kan åläggas företaget, försäkras att personer som 

inte innehar en ledande ställning eller särskilt ansvar inte omfattas av denna reglering. En be-

dömning av huruvida en person kan anses inneha ett dylikt ansvar eller vara i ledande ställning 

görs från fall till fall. Mer konkreta exempel på personer som kan omfattas av denna reglering 

är styrelsen, chefer, förmän och arbetsledare.
226

 Denna regel anses utgöra en vital del av regle-

ringen kring företagsboten, då människor i ledande ställning exempelvis potentiellt kan tjäna 

pengar på att det begås brott inom företagets verksamhet. Det anses även att ett större ansvar 

ska följa med större befogenheter och ledningsuppgifter.
227

 

I fallet RH 2013:13 tog hovrätten över Skåne och Blekinge bland annat fasta på person i le-

dande ställning som grund för åläggandet av företagsbot. Fallet handlade om ett arbetarskydds-

brott där arbetstagare A hade tagit sig in på ett riskområde medan en kartongmaskin var i gång 

och klämts till döds mellan en kartongrulle och en bärvals. Produktionschef B var ansvarig för 

arbetsmiljön inom företaget och hade genom uppsåt eller av oaktsamhet inte iakttagit de plik-

ter han haft enligt arbetsmiljölagen då det kom till förebyggandet av olyckor på arbetsplatsen. 

Som produktionschef och person som kunde företräda företaget och fatta beslut på företagets 

vägnar ansåg hovrätten det vara tydligt att B ingick i företagets ledningsgrupp, och hovrätten 

fann därför att brottet hade begåtts av en person i ledande ställning, en ställning som grundade 

sig på B:s befogenhet att fatta beslut på företagets vägnar och/ eller företräda företaget. Ef-

tersom brottet begåtts inom utövandet av företagets näringsverksamhet och det föreskrivna 

straffet för brottet var strängare än penningböter var därmed förutsättningarna för åläggandet 

 
224 Prop. 2005/06:59, s. 60. 

225 Jareborg, Zila 2007, s. 60. 

226 Prop. 2005/06:59, s. 61. 

227 Prop. 2005/06:59 s. 25–26. 



 

51 

 

av företagsbot uppfyllda. Företagsbotens belopp uppgick till två miljoner kronor (188 563,62 

euro, hämtat 28.2.2022). 

5.4 Den svenska åtalsprövningsregeln 

Svensk lag kräver att det för brott som begåtts av oaktsamhet och som inte kan antas få sträng-

are straff än böter görs en särskild åtalsprövning, detta enligt BrB 36:10 a. Genom åtalspröv-

ningsregeln gjordes företagets ansvar primärt i förhållande till det individuella straffansvaret för 

oaktsamhetsbrott som ligger på bötesnivå.
228

 Det första steget som måste tas då det ska avgöras 

huruvida denna åtalsprövningsregel blir tillämplig eller inte är ett avgörande av ifall brottet 

potentiellt kan resultera i en företagsbot. Då denna prövning görs används de tidigare nämnda 

förutsättningarna för företagsbot som finnes i BrB 36:7. Ifall det aktuella brottet inte uppfyller 

alla krav som ställs på det i nämnda 7 § omfattas brottet inte av reglerna om företagsbot och i 

sådana fall behöver en åtalsprövning inte företas. För tydlighetens skull: här bedöms alltså inte 

huruvida en företagsbot kommer att åläggas företaget eller inte, utan huruvida förutsättning-

arna för åläggandet av företagsbot ligger för handen. Ifall förutsättningarna för företagsbot upp-

fylls går prövningen sedan vidare till frågan om oaktsamhet och därefter till ifall brottet kan 

leda till strängare påföljd än böter. Ifall brottet även uppfyller dessa krav är en åtalsprövning 

tillämplig.
229

  

Enligt BrB 36:10 a får åtal om företagsbot endast väckas i dylika fall ifall detta är påkallat ur 

en allmän synpunkt. Exempel på tillfällen då ett sådant åtal är påkallat är då: 

i. det är frågan om medveten oaktsamhet, vilket innebär att personen som begått brottet 

är likgiltig till följden av brottet, men dock inte likgiltig till att följden faktiskt inträffar. 

ii. det är frågan om återkommande eller organiserade överträdelser av lagen och normer. 

iii. straffvärdet för brottet är så högt att det tangerar en annan påföljd än böter. 

iv. brottet har inneburit särskilt allvarliga risker i förhållande till intresset den aktuella be-

stämmelsen avser skydda. 

v. brottet riskerar att förbli obestraffat.
230

 

 
228 Prop. 2005/06:59 s. 42–45, och 51–53. 

229 Åklagarmyndigheten 2020, s. 18. 

230 Prop. 2005/06:59 s. 47–48. 
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Ifall det har begåtts ett brott för vilket företagsbot skulle kunna åläggas, får detta göras endast 

ifall åtal är påkallat för brottet. Åtalprocessen är härmed tudelad: åklagaren måste först be-

stämma huruvida åtal för det aktuella brottet är påkallat eller inte och endast ifall det de facto 

är påkallat kan han eller hon sedan göra en prövning av huruvida förutsättningarna för före-

tagsbot ligger för handen eller inte. Efter det kan en prövning av ifall åtal är påkallat ur allmän 

synpunkt göras.
231

 För att undvika situationer där ett brott som redan har behandlats tas upp 

till behandling om igen (res judicata), exempelvis att gärningsmannen blir dömd för brottet 

och ålagd företagsbot i olika processer, är det viktigt att åtalet mot den fysiska personen och 

den juridiska personen behandlas i samma rättegång, då företagsboten utgör särskild rättsver-

kan av brott.
232

  

Denna svenska åtalsprövningsregel skiljer sig från den åtalsprövning och de förutsättningar för 

åtal om samfundsbot som existerar i Finland. Även den finländska regleringen innehåller en 

bestämmelse om att åtal i vissa situationer endast får väckas då ett exceptionellt allmänt intresse 

kräver det, men enligt den finländska lagstiftningen är det då frågan om sådana målsägande-

brott där målsäganden inte anmäler frågan till åtal. Denna reglering finnes i SL 9:2. Den fin-

ländska regleringen innehåller dock inga bestämmelser om att åtal för oaktsamhetsbrott för 

vilka inte kan förväntas ett strängare straff än böter endast får väckas ifall det föreligger ett 

särskilt allmänt intresse för det, och efter en speciell åtalsprövning. Den svenska åtalspröv-

ningsregeln innebär att företagsbot utgör den främsta straffrättsliga sanktionen för oaktsam-

hetsbrott som kan ge anledning till talan om företagsbot och som inte kan förväntas åsamka 

strängare straff än böter.
233

 Motiveringen bakom denna reglering var att det under dessa om-

ständigheter ansågs finnas bra motiv för att typiskt låta endast företaget bära det straffrättsliga 

ansvaret för brottet, istället för den enskilde personen.
234

 

6 FASTSTÄLLANDET SAMFUNDSBOTENS OCH FÖRETAGSBOTENS BELOPP 

6.1 Inledning 

Fastställandet av samfundsbotens och företagsbotens belopp utgör en central del av det fin-

ländska och det svenska straffrättssystemet och förkroppsligar många av de straffmätnings- och 

förutsättningsgrunder som har behandlats hittills. I detta kapitel går jag närmare in på hur dessa 

 
231 Åklagarmyndigheten 2020, s. 19. 

232 Borgeke m.fl. 2013, s. 877, och Dalqvist, Holmquist 2020, s. 376–377. 

233 SOU 2016:82, s. 20. 

234 SOU 2016:82, s. 229. 
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straffmätningsgrunder ser ut och fungerar i praktiken, och jag lyfter även fram vissa essentiella 

skillnader sanktionssystemen emellan. Speciellt stor vikt fästs vid det övre taket för samfunds-

boten och företagsboten, då dessa övre gränser skiljer sig åt på ett markant sätt. 

6.2 Utmätning av samfundsbot 

Den finländska samfundsboten döms ut i ett belopp i euro, enligt SL 9:5 är det lägsta sam-

fundsbotsbeloppet 850 euro medan det högsta är 850 000 euro. Det högsta samfundsbotsbe-

loppet som har uppmätts i Finland är 500 000 euro (HD 2008:33), detta belopp ålades ett 

bolag vars oljeraffinaderi hade läckt ut en stor mängd olja som även rann ut i havet.
 235

 HD 

ansåg att skadan samt faran för skada som brottet orsakade var betydande och beslöt därför 

att döma ut en så pass hög samfundsbot – intressant är dock att denna samfundsbot, som trots 

allt är den högsta som dömts ut i Finland, fortfarande ligger 350 000 euro under maxbeloppet 

som får dömas ut. Det är förundersökningen av brottet inom den juridiska personens verk-

samhet som ligger till grund för mätningen av samfundsbotens belopp. Förundersökningen 

ska förse rätten med en tillräcklig undersökning av de tillämpliga ansvarsförutsättningarna och 

huruvida de uppfylls eller inte, och även en undersökning av andra aspekter som konkret kan 

påverka mätningen av samfundsbotens belopp.
236

  

Mätningsgrunderna för samfundsboten framgår av SL 9:6. Dessa mätningsgrunder är anpas-

sade till att komplettera de övriga mätningsgrunderna som framgår av SL kapitel 9 och de 

måste således passa ihop med de allmänna grunderna för straffmätning i SL och ska ses ur en 

kontext av brottsarten och den juridiska personens skyldigheter.
237

 Samfundsbotens belopp 

bestäms på basen av den juridiska personens underlåtenhets natur och omfattning, eller le-

dingens delaktighet i brottet och den juridiska personens ekonomiska ställning. Då beloppet 

bestäms på basen av ledningens delaktighet och underlåtenhetens natur och omfattning ska 

brottets art och grovhet tas i beaktande, likaså den brottsliga verksamhetens omfattning, gär-

ningsmannens ställning inom den juridiska personen, samt ifall den juridiska personens gär-

ningar tyder på en nonchalans då det kommer till lagen, myndighetsanvisningar eller dylikt. 

Då den juridiska personens ekonomiska ställning begrundas tas den juridiska personens stor-

lek, soliditet, verksamhetens ekonomiska resultat samt andra relevanta aspekter som berör 

 
235 Tapani 2020, s. 18. 

236 RP 95/1993 rd, s. 43. 

237 Lähteenmäki m.fl. 2016, s. 1060. 
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den juridiska personens finansiella ställning upp till bedömning.
238

 Att den juridiska personens 

ekonomiska ställning tas i beaktande vid fastställandet av samfundsbotens belopp är mycket 

viktigt, eftersom samfundsboten annars kan bli oskäligt hög och försätta den juridiska perso-

nen i en svår finansiell situation. Därför ska juridiska personer i sämre ekonomisk ställning i 

regel få lägre samfundsböter än juridiska personer i bättre ekonomisk ställning.
239

 Då den juri-

diska personens ekonomiska ställning bedöms är utgångspunkten hur den juridiska personens 

ekonomi ser ut vid tidpunkten för bötfällandet, men en vidare överblick över dess ekonomi 

är också nödvändig. Dess storlek är även av betydelse, då större juridiska personer har i regel 

bättre möjlighet att betala stora samfundsböter än vad mindre har.
240

 

Då samfundsbotens belopp ska beräknas är den principiella utgångspunkten att ledningens 

underlåtenhet eller delaktighet i brottet och den juridiska personens ekonomiska ställning ska 

väga ungefär lika mycket i avgörandet.
241

 Den andra huvudsakliga utgångspunkten är att det inte 

är den juridiska personens agerande och agerandets allvar som sådant som tas i beaktande vid 

bedömningen av åsidosättandet av dess aktsamhets- och försiktighetsplikt, utan arten och om-

fattningen av oaktsamheten. Den tredje utgångspunkten är att den juridiska personens straffan-

svar grundar sig på att dess underlåtenhet har möjliggjort eller väsentligt underlättat brottet – 

underlåtenheten kan ofta anses vara allvarligare ju hårdare bestraffat det begångna brottet som 

underlåtenheten har lett till är.
242

 De olika mätningsgrunderna varierar från fall till fall och även 

vikten som läggs vid dessa mätningsgrunder kan variera drastiskt – orsaken till detta är vilken 

själva straffgrunden i fallet är. Ifall straffgrunden som ligger för handen är att organisationen 

har underlåtit att uppfylla sin omsorgsplikt är det själva plikten som understryks vid mätningen 

av samfundsbotens belopp. Ifall gärningsmannen själv hör till den juridiska personens ledning 

understryks straffansvaret däremot av själva brottets art och grovhet.
243

 

SL 9:8 innehåller även regler för gemensam samfundsbot, vilket innebär att en juridisk person 

som samtidigt ska dömas till två eller flera samfundsböter skall dömas till en gemensam sam-

fundsbot. Det är dock mycket ovanligt att en juridisk person döms till gemensam samfundbot 

 
238 Pirjatanniemi 2008, s. 664. 

239 RP 95/1993 rd, s. 44. Här tas även de tidigare nämnda faktorerna i beaktande och samfundsbotens storlek 

är naturligtvis dessutom relativ för den juridiska personens storlek och resultat. 

240 Jaatinen 2000, s. 131–132. 

241 RP 95/1993 rd, s. 39 och 43 och Määttä 2005, s. 541. 

242 RP 95/1993 rd, s. 40. 

243 Jaatinen 2000, s. 130. 
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i Finland. Enligt Justitieministeriet kan detta exempelvis bero på att yrkandet på samfundsbot 

framställs i mål som pågår vid olika tidpunkter och att målens förfaranden inte kombineras.
244

 

Denna reglering om gemensam samfundsbot motsvarar svenska BrB 36:8 som innehåller reg-

ler om åläggandet av gemensam företagsbot för ett företags samlade brottslighet. 

Det har visat sig svårt att uppnå ett förutsägbart system för beräkningen och mätningen av 

samfundsbotsbeloppet. Detta kan bero på flera olika saker, men en av de centralaste är att 

förundersökningen ibland inte förser rätten med tillräcklig bakgrundsinformation som är re-

levant för mätningen av samfundsbotens belopp, vilket gör det svårt att utföra en förutsägbar 

mätning. Bristen på denna vitala information är dessutom väldigt svår att ersätta senare i de 

olika skedena av straffprocessen. Ett annat problem kan vara att det inte är möjligt att specifi-

cera de olika mätningsgrundernas effekt utifrån utredningen som gjorts under förundersök-

ningen, utan ställningstagandet görs helt utifrån vissa företagsekonomiska nyckeltal som den 

juridiska personen har.
245

 Det är således mycket svårt att kunna räkna ut hur de olika faktorerna 

kommer att påverka utgången av beräkningen eller mätningen. Det finns dock vissa saker som 

direkt kan påverka samfundsbotens storlek och som man på förhand med viss säkerhet kan 

säga att kommer att verka tyngande eller lättande. En av dem är fall där den juridiska perso-

nens ledning direkt och uppsåtligen har deltagit i begåendet av brottet som skett inom den 

juridiska personens verksamhet – detta är en faktor som i regel gör samfundsboten strängare.
246

 

En av aspekterna som kan försvåra mätningen av samfundsbotens belopp är faktumet att det 

ofta inte bara är den juridiska personens straffansvar som prövas, utan även den fysiska gär-

ningsmannens, vilket gör mätningen av samfundsboten svårare än mätningen av en traditionell 

påföljd.
247

  

I fallet HD 2013:56 behandlade HD ett arbetarskyddsbrott, där ett bolags arbetstagare hade 

skadat sig då han eller hon använde en maskin vars reglage och skydd stred mot arbetarskydds-

bestämmelserna – även sättet arbetstagarna använde maskinen på stred mot arbetarskyddsbe-

stämmelserna. Frågan blev bland annat huruvida bolaget skulle dömas till samfundsbot eller 

inte och hur stort det beloppet skulle bli. Det fanns flera faktorer som spelade in vid mätningen 

av samfundsbotsbeloppets storlek. För det första var bolagets soliditet svag och bolaget hade 

sedan 2005 gått på förlust varje år, bolagets verksamhet var de facto i farozonen för 

 
244 Tapani 2020, s. 21. 

245 Tapani 2020, s. 46–47. 

246 Jaatinen 2000, s. 91. 
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nerläggning. Som diskuterades ovan, kan en juridisk persons ekonomiska ställning påverka 

samfundsbotens belopps storlek: juridiska personer med stor omsättning åläggs i regler större 

samfundsböter än juridiska personer med mindre omsättning.
248

 Den andra faktorn som spe-

lade in var att både den aktuella maskinen och det farliga arbetssättet hade varit i användning 

långt innan arbetstagaren i fallet skadade sig. Speciellt klandervärt ansåg HD var att den aktu-

ella farliga maskinen inte ens efter arbetstagarens olycka har satts i det skick som krävts av 

arbetarskyddsbestämmelserna, förbättringarna hade inte gjorts ens då detta fall diskuterades 

vid HD. Efter en avvägning av de olika fakta i fallet beslöt HD att trots bolagets svaga ekono-

miska ställning kunde ett skäligt samfundsbotsbelopp i det här fallet inte vara mindre än det 

belopp som åklagaren yrkat på, alltså 20 000 euro. Bolaget dömdes därmed till att betala en 

samfundsbot på 20 000 euro.
249

 

Det finns även omständigheter som kan verka lindrande eller försvårande för samfundsbotens 

belopp. Ifall en bedömning finner att den juridiska personens handlingar och underlåtenhet 

visar på en likgiltighet mot lagen eller myndigheternas anvisningar, kan detta verka försvårande 

för beloppet. I dylika fall måste det dock på ett tillfredställande sätt kunna bevisas att en sådan 

likgiltighet faktiskt funnits.
250

 Även brottets planmässighet kan ses som en försvårande grund; 

planmässighet innebär här att brottet inte varit ett plötsligt infall eller en tillfällig underlåtelse, 

utan att det fattats ett beslut om att begå ett brott efter en övervägning och det har planerats 

hur brottet ska kunna döljas.
251

 I fall det är frågan om ett brott för vilkets uppfyllande krävts 

någon sorts planering kan planmässighet bli aktuellt endast i fall där det förekommit ett sådant 

övervägande som krävs av lagen.
252

 

6.3 Utmätning av företagsbot – fastställandet av sanktionsvärdet 

6.3.1 Sanktionsvärdet i ett nötskal 

Den svenska uträkningen av företagsbotsbeloppet skiljer sig från den finländska på ett bety-

dande sätt: den svenska uträkningen utgörs nämligen av ett sanktionsvärde som baseras på en 

 
248 Här spelar naturligtvis även brottets art och gärningsmännens förhållande en väldigt stor roll, det är inte end-

ast den juridiska personens omsättning som bestämmer samfundsbotsbeloppets storlek. 

249 Se Åbo hovrätts dom R 09/968, 26.5.2010. HD ändrade genom sitt beslut hovrättens dom. Hovrätten hade 

beslutat att inte döma bolaget till samfundsbot då den inte ansåg det vara tillräckligt bevisat att bolagets ar-

betsledare gjort sig skyldigt till brott. 

250 Jaatinen 2000, s. 141–142. 

251 Jaatinen 2000, s. 142–143. 

252 Lappi-Seppälä 1987, s. 352. 
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uträkning där brottets straffvärde, förhållande till företagets verksamhet, orsakade skada eller 

fara för skada samt tidigare meddelade företagsböter tas i beaktande. Reglerna enligt vilka 

sanktionsvärdet för ett brott ska bestämmas finns i BrB 36:8, och enligt dessa regler ska sankt-

ionsvärdet ska vara mellan 5000 kronor och 10 miljoner kronor. Regleringen innehåller dess-

utom stadganden om ett förhöjt sanktionsvärde, som behandlas senare. Utgångspunkten för 

sanktionsvärdet är det straffvärde som brottet har; här räknas straffvärdet för den samlade 

brottsligheten, ifall fler än ett brott har begåtts. Företagsbotens storlek ska korrelera med hur 

klandervärt brottet som begicks inom företagets näringsverksamhet var, och särskild vikt ska 

läggas vid skadan och/ eller faran som brottet innebar samt brottets förhållande till företagets 

verksamhet. Även tidigare företagsböter som företaget har ålagts tas med i denna bedömning. 

Sammanfattningsvis utgör sanktionsvärdet då en hopräkning av straffvärdet, skadan och/ eller 

faran som brottet innebar, brottets förhållande till företagets verksamhet samt tidigare företags-

böter som ålagts företaget. Vid bestämmandet av sanktionsvärdet fästes ingen vikt vid brottets 

uppsåtlighet eller oaktsamhet.
253

 

6.3.2 Beräknandet av straffvärdet 

Då brottets straffvärde ska räknas ut sker det i enlighet med principerna angivna i BrB 29:1. 

Enligt denna princip ska straffvärdet räknas ut på följande sätt: 

”Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestäm-

mas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade 

brottslighetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara 

som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta 

samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om 

gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet 

till person.” 

                                                      Brottsbalken, 29:1 

Enligt paragrafen ska straffvärdet således räknas ut för den samlade brottsligheten i de fall där 

flera brott har begåtts. I dessa fall bestäms straffvärdet med hjälp av den så kallade aspirations-

principen, som innebär att straffmätningen utgår ifrån det allvarligaste brottet som föreligger 

 
253 Åklagarmyndigheten 2020, s. 20. 
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till bedömning – efter det läggs en efterhand minskad del av straffvärdet till det ursprungliga 

straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten. Ordningsföljden för detta är brottens allvar-

lighetsgrad. Till slut kontrolleras det slutliga straffvärdet och korrigeras vid behov för att det 

inte ska bli oproportionerligt högt i förhållande till den typ av brottslighet som ligger för han-

den.
254

 Denna praxis kom till genom den senaste reformen av företagsboten, tidigare praxis har 

varit att endast addera sanktionsvärdena i fall där det begåtts mer än ett brott. Målet är nu 

istället att ett sanktionsvärde ska bestämmas på basen av ett straffvärde på vilket aspirations-

principen har tillämpats.
 255

 

6.3.3 Brottets förhållande till företagets verksamhet 

Då sanktionsvärdet för ett brott ska fastställas ska även brottets förhållande till företagets verk-

samhet granskas, vilket i praktiken innebär att företagets eller företagets lednings anknytning 

till brottet granskas. Ifall brottet har begåtts under uppmuntran av företagets ledning eller själva 

företaget anses företaget vara mera klandervärt än ifall brottet endast skedde till följd av före-

tagets oaktsamhet eller bristande kontroll.
256

 

I fallet RH 2014:19 hade A med uppsåt sålt och visat upp en rysk stäppsköldpadda och påstått 

att den var en grekisk landsköldpadda, som är en av EU skyddad art, och sålt och visat upp en 

rysk stäppsköldpadda som är skyddad enligt samma EU-förordning – A har gjort detta i en 

butik (handelsbolag). Den nämnda EU-förordningen syftar till att skydda vissa utrotningsho-

tade arter genom förbud och restriktioner för handeln med dem, vilket gjorde brottet A begick 

allvarligare. A har till följd av detta dömts till straff för artskyddsbrott. Hovrätten ansåg att 

förutsättningarna för åläggandet av företagsbot låg för handen i fallet och att det fanns förut-

sättningar att ålägga handelsbolaget den företagsbot som åklagaren yrkade på, nämligen 25 000 

kronor (2 342,00 euro, hämtat 1.3.2022). Brottet hade begåtts inom utövningen av handelsbo-

lagets näringsverksamhet, av en person i ledande ställning grundad på en befogenhet att före-

träda handelsbolaget och handelsbolaget hade inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för 

att förebygga den brottsliga handlingen. Det var dessutom frågan om ett uppsåtsbrott, vilket i 

högre grad band brottets förhållande till handelsbolagets verksamhet. 

 
254 Åklagarmyndigheten 2020, s. 21. 

255 Prop. 2018/19:164 s. 66. 

256 Åklagarmyndigheten 2020, s. 21. 
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6.3.4 Brottets orsakade skada eller fara för skada 

Förutom brottslighetens straffvärde och företagets anknytning till brottet tas även graden för 

skada eller fara för skada som brottet orsakade i beaktande då sanktionsvärdet ska bestämmas. 

Den skada eller fara för skada som tas i beaktande här är skada eller fara för skada av liv, hälsa 

eller miljö. Företagsboten är ett välanvänt sanktionsmedel då det kommer till exempelvis mil-

jöbrott och arbetarskyddsbrott i Sverige, och denna granskning är speciellt viktig då det kom-

mer till fastställandet av sanktionsvärdet för den typen av brott.
257

 

I NJA 2014 s. 139 II tog HD fasta på av brottet orsakad skada eller fara för skada. I målet var 

det frågan om ett arbetarskyddsbrott. I fallet hade arbetstagaren A fallit ungefär fyra meter och 

slagit i ett betonggolv. Skadorna som A fick genom olyckan var betydande, och hans invalidi-

seringsgrad uppskattades vara 16 procent. HD ansåg ändå inte att skadorna kunde anses vara 

allvarliga
258

, utan att de uppgick till ”normalgraden” för skador. HD stadgade i målet att arbetet 

som A utförde var mycket riskfyllt och att det även fanns allvarlig fara för att skadorna skulle 

bli allvarligare än de blev, och till och med för att A skulle omkomma – HD gick till och med 

så långt som att kalla arbetsmomentet A utförde för ”livsfarligt”. Allt detta ansåg HD talade för 

att företagsboten skulle sättas avsevärt högre än vad som är fallet ifall man endast tittar på de 

skadorna som faktiskt uppkom. HD ansåg även att det var företagets ledning som var ansvarig 

för brottet. Företagsbotens belopp uppgick till 560 000 kronor (52 738,47 euro, hämtat 

28.2.2022).
259

 

6.3.5 Tidigare meddelade företagsböter 

Den sista aspekten som ska tas i beaktande vid uträkningen av sanktionsvärdet är ifall företaget 

tidigare blivit ålagt att betala en företagsbot. Tidigare utdömda företagsböter ska vara en mer 

avgörande faktor vid uträkningen av företagsbotens storlek än exempelvis återfall vid straffmät-

ningen för en fysisk person. Eftersom det kan vara orimligt att beakta alla tidigare ålagda före-

tagsböter i större företag bör endast tidigare företagsböter ålagda för liknande brott inom det 

aktuella företaget tas med i bedömningen.
260

 En företagsbot som företaget har fått tidigare kan 

 
257 Åklagarmyndigheten 2020, s. 21. 

258 Med detta avsåg HD ”betydande invalidisering, betydande förlust av kroppsdelar/funktioner eller annars 

svår skada med lång konvalescens eller bortfall av framtida arbetsförmåga” (Åklagarmyndighetens riktlin-

jer). 

259 Se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2011-12-16 i mål B 4597–10, HD fastställde genom sin dom hovrät-

tens och tingsrättens beslut. 

260 Prop. 2005/06:59 s. 36. 
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endast påverka mätningen av sanktionsvärdet på ett försvårande sätt – att ett företag inte tidi-

gare ålagts en företagsbot kan inte på något vis ses som en lindrande omständighet som mins-

kar företagsbotens belopp.
261

  

I fallet NJA 2016 s. 1093 hade ett företag under ett års tid importerat 392,17 ton kemiska 

produkter och uppsåtligen underlåtit att anmäla detta till Kemikalieinspektionen – i fallet var 

det således frågan om ett miljöbrott. Vid fastställandet av företagsboten fäste HD vikt vid fak-

tumet att företaget lämnat in en anmälan till produktionsregistret några månader efter att im-

porten av kemikalierna hade gjorts och att Kemikalieinspektionen även innan anmälan gjordes 

hade innehaft viss information om vilka kemikalier som företaget hade importerat. Trots att 

importen av kemikalier inte i sig orsakar några skador på miljön ansåg HD att det i fallet var 

frågan om så stora mängder kemiska produkter att det var av stor vikt att Kemikalieinspekt-

ionen visste vilka produkter som importerades för att bättre kunna övervaka situationen. Av 

fallet framgick även att företaget i fråga tidigare hade ålagts en företagsbot för samma förseelse, 

vilket i viss mån spelade in vid fastställandet av företagsbotens belopp.  Företaget ålades en 

företagsbot på 200 000 kronor.
262

  

6.3.6 Förhöjd företagsbot 

En viktig aspekt av det svenska företagsbotssystemet är möjligheten till förhöjd företagsbot som 

fastställs av BrB 36:9, och som det finländska rättssystemet inte känner igen. BrB 36:9 stadgar 

att förhöjd företagsbot ska tillämpas på allvarliga brott som har begåtts inom större företag – 

ett större företag definieras som ett sådant av 1:3,1 i årsredovisningslagen (1995:1554). Den 

förhöjda företagsboten ska tillämpas i fall där det uträknade sanktionsvärdet uppgår till åt-

minstone 500 000 kronor: den förhöjda företagsboten kan maximalt vara 50 gånger sanktion-

svärdet, det vill säga 50 gånger 10 miljoner kronor, vilket utgör en halv miljard kronor. Offent-

lig verksamhet kan aldrig åläggas en förhöjd företagsbot, det är dock möjligt för ett offentligt 

ägt företag att åläggas en dylik förhöjd sanktion. Även enskilda näringsidkare som uppfyller 

kriterierna kan åläggas förhöjd företagsbot.
263

 

Det finns ett flertal kriterier som måste uppfyllas för att ett företag ska kunna åläggas en förhöjd 

företagsbot, kriterierna och omständigheterna som potentiellt skulle kunna höja företagsboten 

 
261 Prop. 2005/06:59 s. 35–36. 

262 Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-04-24 i mål B 458–12. HD fastställde genom sin dom 

hovrättens beslut. 

263 Åklagarmyndigheten 2020, s. 23. 
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måste bedömas utifrån förhållandena vid tidpunkten för avgörandet. Kriterierna för förhöjd 

företagsbot är att bolaget är börsnoterat eller (åtminstone två av de tre följande kriterierna 

måste vara uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren) medeltalet arbetsta-

gare har varit mer än 50, den redovisade balansomslutningen har varit mer än 40 miljoner 

kronor, eller den redovisade nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.
264

 

Då en förhöjd företagsbot slutligen kan åläggas ett företag, ska den förhöjda företagsbotens 

belopp bestämmas utgående ifrån företagets egna kapital enligt den senast gjorda årsredovis-

ningen. Detta kapital utgör dock inte en absolut utgångspunkt för bestämmandet av den för-

höjda företagsboten ifall, exempelvis, företagets likviditet har försämrats kan en lägre förhöj-

ningsfaktor tillämpas. Ifall företagets kapital enligt sen senaste årsredovisningen anses bero på 

tillfälliga omständigheter kan en äldre årsredovisning i undantagsfall tillämpas. Det är även 

viktigt att poängtera att det endast är det aktuella företagets kapital som tas med i bedömningen 

av förhöjd företagsbot – ifall ett företag tillhör en koncern är det således endast det aktuella 

företagets kapital som tas i beaktande, inte hela koncernens. Om brottet dock har begåtts i en 

filial ska hela företagets förhållanden tas med i bedömningen, inte bara filialens, eftersom fili-

alen är en del av företaget.
265

 Lagändringen som innehöll regleringen om förhöjda företagsböter 

trädde i kraft den första januari 2020. Motiveringen bakom den förhöjda företagsboten var att 

förbättra rättsväsendets koherens och att påföljderna och sanktionerna som samhället använ-

der sig av för att ingripa i de mest klandervärda handlingarna ska vara tillräckligt omfattande.
266

 

I och med att regleringen är så pass ny har jag inte lyckats finna någon rättspraxis där den 

förhöjda företagsboten skulle ha implementerats.
267

 

6.4 Samfundsbotens och företagsbotens belopp – en betydande skillnad 

Som ovan framkommit finns det vissa betydande skillnader mellan Finlands och Sveriges ut-

räkningar av samfundsbotens och företagsbotens belopp, och även en betydande skillnad i hur 

stora samfundsböter och företagsböter som kan dömas ut i de respektive länderna. Den nu-

varande skalan för samfundsbot i Finland, med ett minimibelopp på 850 euro och ett maxi-

mibelopp på 850 000 euro, har enligt all statistik fungerat väl och för även med sig ett tillräckligt 

klander mot juridiska personer som åläggs samfundsböter. Statistiken visar även att den 

 
264 Åklagarmyndigheten 2020, s. 23. 

265 Åklagarmyndigheten 2020, s. 24. 

266 Prop. 2018/19:164 s. 35–37. 

267 Institutet mot mutor, företagsbot, 1.3.2022. 
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nuvarande skalan för samfundsbotsbeloppet innehåller tillräcklig marginal då samfundsböter 

döms ut, eftersom de belopp som åläggs juridiska personer i exempelvis arbetarskydds-- och 

miljöbrott ofta är relativt låga.
268

 Denna skala för samfundsbotsbelopp avviker dock relativt 

markant från Sveriges sanktionsskala, enligt vilken sanktionsvärdet ska vara mellan 5000 kro-

nor och 10 miljoner kronor (BrB 36:8) (mellan 482,50 och 965 808,38 euro, 29.3.2022). Den 

största skillnaden är dock relaterad till det maximala företagsbotsbeloppet som kan dömas ut 

i Sverige, eftersom den svenska lagstiftaren nyligen har valt att avsevärt höja det maximala 

sanktionsvärdet för företagsboten genom den ovan nämnda förhöjda företagsboten.
 269

 Finland 

har däremot inga specifika regler som ska tillämpas ifall en betydande juridisk person har gjort 

sig skyldig till ett speciellt klandervärt brott, maximibeloppet som kan åläggas den juridiska 

personen i sådana fall fortsättningsvis är 850 000 euro. Frågan är huruvida detta kan anses vara 

tillräckligt effektivt. 

Trots att det finländska maximibeloppet för samfundsboten är relativt lågt i jämförelse med 

motsvarande maximibelopp för den svenska företagsboten, existerar det ingen press på att höja 

detta maximibelopp i Finland. Detta, eftersom vår nuvarande påföljdsskala nog tillåter att 

strängare samfundsböter döms ut än vad som har dömts ut hittills. Frågan är dock ifall sam-

fundsbotens belopp borde höjas i Finland för att konkretisera den juridiska personens straffan-

svar och klandret detta straffansvar innefattar: Tapani uttrycker exempelvis en åsikt om att 

lagstiftaren genom att höja samfundsbotens minimibelopp skulle signalera åt domstolarna att 

samfundsböternas belopp i framtiden ska vara högre.
270

 De samfundsböter som döms ut i Fin-

land just nu är inte speciellt betungande för de juridiska personerna med tanke på deras resul-

tat – majoriteten av samfundsböterna utgör inte ens en procent av de juridiska personernas 

årliga resultat. Forskning på området visar att ju bättre ekonomisk ställning en juridisk person 

är i desto mindre samfundsbot blir den i proportion dömd till.
271

 

Enligt den svenska lagens förarbeten anses den förhöjda företagsboten för stora företag utgöra 

ett berättigat och välbehövligt tillskott till förtagsbotsregleringen – den anses motiverad för att 

företagsboten ska uppfylla kriterierna om effektivitet, proportionalitet och avskräckning som 

EU ställer upp.
272

 Detta skapar en del frågor då det kommer till den finländska 

 
268 Tapani 2020, s. 53. 

269 Tapani 2020, s. 53. 

270 Tapani 2020, s. 54. 

271 Lähteenmäki m.fl. 2016 s. 1068–1069. 

272 Prop. 2018/19:164, s. 27–42. 
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samfundsbotsregleringen, frågor som Tapani uttrycker i sin undersökning. Samfundsbotens 

maximibelopp i Finland är avsevärt mycket lägre än det finländska maximibeloppet för admi-

nistrativa påföljdsavgifter, vilket, som Tapani skriver, kan anses vara problematiskt. I och med 

att EU kräver att medlemsländernas påföljder är effektiva, proportionerliga och avskräckande 

kan man enligt honom fråga sig varför Finland har ansett att samfundsbotens maximibelopp 

ska vara så mycket lägre än de administrativa påföljdsavgifternas.
273

 Jag anser att denna fråge-

ställning är mycket intressant och att den blir ännu intressantare i ljuset av den förhöjda före-

tagsboten, som Sverige införde i lagen genom en reform vars syfte var att få den nationella 

lagstiftningen att bättre följa EU:s regler om effektivitet, proportionalitet och avskräckning. 

Samtidigt har Finland inte sett något behov av att höja samfundsbotens högsta tillåtna belopp 

trots att det är avsevärt mycket lägre än maximibeloppet för administrativa påföljdsavgifter.
274

 

Kan den finländska samfundsboten som påföljd i ljuset av detta verkligen anses vara tillräckligt 

effektiv, proportionerlig och avskräckande? 

Enligt Tapani har det inte grundligt övervägts huruvida samfundsbotens belopp borde höjas 

eller inte. Frågan var uppe till diskussion då dagsbotssystemet reformerades år 2016 och för-

slaget var då att samfundsbotens minimigräns och maximigräns skulle höjas till 2500 euro och 

2 500 000 euro,
275

 men i lagens förarbeten stadgas det tydligt att erfarenheterna av använd-

ningen samfundsboten inte tyder på ett behov av att höja samfundsbotsbeloppet.
276

 Förarbetena 

konstaterar dock att samfundsbotens minimi- och maximigränser borde höjas för att reflektera 

pengarnas nutida värde, då pengarnas värde har minskat under åren, och för att de straffrätts-

liga påföljdernas belopp ska bilda en konsekvent helhet.
277

 Regeringspropositionen ledde slut-

ligen inte till någon reform av samfundsbotsbeloppet, eftersom grundlagsutskottet inte fann 

motiven bakom reformen tillräckliga.
278

  

Denna skillnad i samfundsbotens och företagsbotens tillåtna belopp utgör en ytterst viktig del 

av min jämförelse av det finländska och svenska rättssystemet, både då jag strävar efter att 

understryka viktiga skillnader mellan samfundsboten och företagsboten och då det kommer 

till samfundsbotens potentiella framtida utveckling. Enligt min mening är företagsbotens 

 
273 Tapani 2020, s. 54. 

274 Tapani 2020, s. 18. 

275 Se RP 1/2016 rd. 

276 Tapani 2020, s. 18. 

277 RP 1/2016 rd, s. 12. 

278 Tapani 2020, s. 19. Se närmare GrUU 9/2016 rd. 



 

64 

 

beloppsgränser och möjligheten till förhöjd företagsbot som det svenska rättssystemet erbjuder 

någonting som den finländska samfundsbotslagstiftningen mycket väl skulle kunna lära sig av.  

6.5 Justering av samfundsboten belopp 

Då samfundsboten som påföljdssystem uppkom var en av de viktigaste frågorna som lagstifta-

ren måste ställa sig huruvida regleringen var rättvis eller inte, en fråga som lagstiftaren varit 

tvungen att ställa sig om igen vid alla reformer av samfundsboten och som även domstolarna 

måste ta fasta på då det kommer till själva utdömandet av straff. Detta är således en fråga som 

måste tas på stort allvar.
279

 Straff är en viktig grundsten för det finländska rättssystemet och 

används för att främja viktiga samhälleliga mål – genom att göra vissa handlingar brottsliga och 

sätta upp straff för dem strävar man till att få folk att inte bryta mot normerna eller lagarna i 

samhället.
280

 Denna tankegång kan sammanfattas genom följande tankebana, enligt vilken sam-

hället börjar med att sätta upp samhälleliga mål och sträva mot dem, efter vilket följer den 

tekniska frågan ifall de straffrättsliga påföljderna är passande och effektiva nog att nå dessa 

samhälleliga mål. Efter detta tas det slutligen ställning till den moraliska aspekten av dessa 

straffrättsliga påföljder: är det moraliskt att införa dylika begränsningar?
281

 Svaret på dessa frå-

gor tar sin form bland annat i justeringen av samfundsböternas belopp och i beslutet att inte 

döma ut samfundsböter alls.  

Regleringen av samfundsboten och dess utdömande har förändrats markant under de senaste 

åren. För i tiden var domstolen tvungen att skilt överväga huruvida en juridisk person skulle 

bli ålagd samfundsbot eller inte, även om förutsättningarna för den aktuella samfundsboten 

uppfylldes; enligt nuvarande lagstiftning är det däremot obligatoriskt för domstolen att döma 

en juridisk person till samfundsbot ifall förutsättningarna uppfylls, förutom i de fall som räknas 

upp i SL 9:4. Ifall denna paragraf blir tillämplig kan domstolen välja eller vara tvungen att välja 

att inte döma den juridiska personen till samfundsbot.
282

 I enlighet med SL 9:4 har en domstol 

rätt att låta bli att döma en juridisk person till samfundsbot under vissa speciella omständig-

heter: ifall underlåtenheten eller ledningen eller någon som utövar faktisk beslutanderätt inom 

den juridiska personen spelade en obetydlig roll i brottet, eller ifall själva brottet som begicks 

inom den juridiska personen är obetydligt, eller ifall samfundsboten skulle anses vara oskälig. 

 
279 Tapani, Tolvanen 2015, s. 37. 

280 Tapani Tolvanen, 2013, s. 38. 

281 Ross 1975, s. 65–66. 

282 Määttä 2005, s. 540. 
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En domstol kan välja att inte döma ut en samfundsbot ifall det verkar oskäligt med tanke på 

(1) att det förekommer andra konsekvenser för den juridiska personen av brottet, (2) den 

juridiska personens åtgärder för att förhindra ytterligare brott, för att förhindra eller undanröja 

verkningarna av brottet, eller för att åtgärda underlåtenheten och utredningen av brottet, eller 

(3) faktumet att någon ur ledningen för den juridiska personen döms för brott ifall den juri-

diska personen är liten, den dömde har en betydande ägarandel i den juridiska personen eller 

hans eller hennes personliga ansvar för den juridiska personens skyldigheter är betydande.
283

  

För att en domstol ska kunna låta bli att döma en juridisk person till samfundsbot måste den 

göra en helhetsbedömning av situationen, ifall exempelvis förutsättningarna för samfundsbot 

endast just och just uppfylls kan det tala för att domstolen ska avhålla sig från att döma den 

juridiska personen till samfundsbot. Detta innebär dock i förlängning att en juridisk person 

ska dömas till samfundsbot även och endast en av förutsättningarna för att göra så uppfylls 

starkt – domstolen måste således göra en avvägning mellan övervägningsgrunderna.
284

 Sam-

manfattningsvis kan man således säga att den brottsliga handlingens grovhet och omfattning, 

ledningens delaktighet i brottet, gärningsmannens ställning inom den juridiska personens or-

gan, andra påföljder som följde för den juridiska personen efter att brottet begicks och den 

juridiska personens agerande efter att brottet begicks, samt slutligen den dubbla straffbarheten 

alla är faktorer som i högsta grad påverkar denna avvägning.
285

 Även den juridiska personens 

storlek ska tas i beaktande vid avvägningen: samfundsboten får exempelvis inte leda till pro-

blem för verksamheten inom små juridiska personer. Även kumuleringen de aktuella påfölj-

derna ska tas i beaktande vid avvägningen, kumuleringen kan leda till att ingen samfundsbot 

utdöms alls, eller påverka mätningen.
286

 

Den dubbla straffbarheten spelar en mycket viktig roll då det diskuteras under vilka omstän-

digheter en domstol kan välja att inte döma en juridisk person till samfundsbot trots att förut-

sättningarna för att göra så ligger för handen. Denna dubbla straffbarhet innebär att samfunds-

boten som rättslig påföljd kan anses vara oskäligt betungande ifall en person ur den juridiska 

personens ledning döms till straff för samma brott. Då detta avgörs tas den juridiska personens 

storlek, den dömdas ägarandel i den juridiska personen samt hans eller hennes personliga 

 
283 Semi 2014, s. 197. 

284 Semi 2014, s. 198. 

285 Pirjatanniemi 2008, s. 663. 

286 RP 95/1993 rd, s. 42–. 
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ansvar för den juridiska personens förpliktelser i beaktande.
287

 Domstolen kan även låta bli att 

döma ut en samfundsbot i fall där gärningsmannen har identifierats men domstolen antingen 

inte vill eller kan döma honom eller henne till straff. Exempel på dylika situationer är gär-

ningsmannens död eller till och med brottets preskription för gärningsmannens del men inte 

för den juridiska personens del.
288

 Det är viktigt att poängtera att valet att inte döma den fysiska 

personen till straff ofta är en stark grund för att inte heller döma den juridiska personen till 

straff.
289

  

En dylik avvägning mellan de olika övervägningsgrunderna som nämns ovan gjordes i fallet 

HD 2002:39, där HD behandlade ett miljöbrott. I fallet dömdes ett litet bolags verkställande 

direktör till straff för uppsåtlig miljöförstöring: den verkställande direktören hade genom sina 

handlingar försatt renligheten av det grundvatten som tiotal hushåll använde sig av i fara, brottet 

ansågs vara exceptionellt farligt då det utgjort en fara för den allmänna hälsan. De omständig-

heter som HD ansåg talade för ett utdömande av samfundsbot var gärningsmannens bety-

dande ställning inom bolaget då gärningsmannen som VD utövade mycket betydande beslu-

tandemakt inom bolaget, brottets exceptionellt farliga natur, faktumet att brottet inte gett upp-

hov till skadeståndsskyldighet eller förlust för bolaget, samt faktumet att bolaget först då rätte-

gången började försökte förebygga och eliminera effekterna av brottet. Omständigheterna som 

talade mot ett utdömande av samfundsbot var att man av bolagets faktiska beslutsfattande och 

ekonomiska ställning kunde förstå att effekterna av samfundsboten i praktiken skulle riktas 

mot gärningsmannen på ett betydande sätt, till följd av gärningsmannens ställning inom bola-

get. Således fanns det enligt HD fyra faktum som talade för utdömandet av en samfundsbot 

och ett faktum som talade emot det. Eftersom lagen förbjuder att en samfundsbot och ett 

fängelsestraff riktas mot samma person och att HD ansåg att effekterna av en samfundsbot i 

praktiken skulle riktas mot gärningsmannen, beslöt HD efter en avvägning av övervägnings-

grunderna att förkasta åklagarens yrkande på samfundsbot för bolaget. HD ansåg således att 

övervägningsgrunden som talade mot utdömandet av samfundsboten var så stark att den över-

vann övervägningsgrunderna som talade för utdömandet av samfundsboten.
290

 

 
287 Pirjatanniemi 2008, s. 663. 

288 Korkka-Knuts m.fl. 2020, s. 372. 

289 RP 95/1993 rd, s. 35. 

290 Se Vasa hovrätts dom R 99/1069, 18.12.2000. HD ändrade gnom sin dom hovrättens avgörande och förkas-

tade åklagarens yrkande på samfundsbot för bolaget. Hovrätten hade dömt bolaget till att betala en sam-

fundsbot på 10 000 mark. 
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Då straffskärpningsgrunderna och straffnedsättningsgrunderna tolkas, tolkas straffskärpnings-

grunderna i regel snävare då det kommer till regleringens faktiska ordalydelse än straffnedsätt-

ningsgrunderna tolkas.
291

 Brottets grovhet, underlåtenhetens omfattning och ledingens medver-

kan i brottet talar alla för att en samfundsbot ska utdömas, medan officiella påföljder som 

exempelvis skadeståndsskyldighet och administrativa påföljder minskar behovet av en sam-

fundsbot. Inofficiella påföljder, så som förseningar i produktion eller att den juridiska perso-

nens produkter skadas kan endast tas i beaktande vid vägandet av de olika grunderna och de 

kan inte ges för stor vikt eftersom detta skulle undergräva samfundsbotens syfte.
292

 

Den juridiska personens agerande kan i vissa fall anses vara förlåtet, vilken kan leda till att det 

inte yrkas på något straff för den eller att ingen samfundsbot döms ut. Sådana situationer kan 

exempelvis vara då den juridiska personen har agerat på basen av felaktig eller bristfällig in-

formation fast den på ett omsorgsfullt sätt försökt utreda sina plikter och skyldigheter.
293

 I dessa 

situationer kan det anses att den juridiska personens förhållningssätt till brottet är sådant att 

det inte är straffrättsligt klandervärt – den juridiska personen hade inte en möjlighet att handla 

på ett annat sätt.
294

 Den juridiska personens plikt att utreda innehållet i dess faktiska skyldig-

heter är långtgående, den juridiska personen ska exempelvis ha försökt reda ut skyldigheternas 

innehåll tillsammans med experter på området, som jurister, men trots detta har lagens inne-

håll förblivit oklart.
295

 

6.6 Jämkning av företagsbotens belopp 

Även den svenska lagen erbjuder möjlighet till jämning och nedsättning av företagsbotens be-

lopp i vissa situationer: jämkning av företagsbot görs oftast med stöd av BrB 36:10, men BrB 

erbjuder även en allmän möjlighet till straffnedsättning enligt BrB 29:5 punkt 8. Denna regel 

tillämpas ifall det inte på något annat sätt är möjligt att uppnå ett skäligt straff eller sanktion. 

Jämkningsreglernas egentliga syfte inom det svenska rättssystemet är att förhindra att straffet 

eller sanktionen för samlad brottslighet blir oproportionerliga och se till att den verkliga på-

följden blir tillräcklig och effektiv. Jämkning innehar en speciellt viktig ställning då det kommer 

till företagsböter, då dessa ofta åläggs i samband med någon straffpåföljd och den samlade 

 
291 RP 95/1993 rd, s. 45. 

292 Semi 2014, s. 198. 

293 RP 95/1993 rd, s. 46. 

294 Frände 2012, s. 185. 
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påföljden då lätt kan bli oskäligt betungande. Denna fråga är speciellt intressant eftersom be-

dömningen av den har varierat med tiden, speciellt då det kommer till huruvida straffpåföljden 

eller företagsboten ska ge efter vid jämkning eller eftergift. Rättspraxis har inte heller varit en-

tydig då det kommer till den här frågan.
296

   

Den rättsliga utgångspunkten då det kommer till jämkning och eftergift är att både den straff-

rättslig påföljden och företagsboten ska dömas fullt ut. Detta innebär att jämkning och eftergift 

endast är undantag och att de därför endast ska användas i undantagssituationer. Syftet med 

tillämpningen av dessa undantag ska alltid vara att förhindra oproportionerliga straffpåföljder 

eller sanktioner vid tillfällen då det är klart att dessa annars skulle leda till oskäliga följder. Då 

jämkning och eftergift endast ska användas i undantagsfall finns det ett antal skäl som kan anses 

vara godtagbara orsaker till jämkning. Ett avgörande om jämkning görs alltid genom en fall till 

fall bedömning och de enskilda omständigheterna i fallet måste alltid tas i beaktande då ett 

avgörande om jämkning eller eftergift ska göras.
297

 Följande aspekter ska tas i beaktande vid 

frågor om jämkning och eftergift: 

i. Ifall den samlade påföljden blir oskäligt betungande och brottet även medför annan 

betalningsskyldighet eller rättsliga följder för företaget.  

För att jämkning till följd av denna punkt ska kunna ske, krävs det att sanktionsavgiften 

och företagsboten har ålagts företaget för samma brott och att sanktionsavgiften i det 

enskilda fallet dessutom anses vara en tillräcklig påföljd.
298

 

I fallet NJA 2015 s. 885 väcktes åtal mot A, som hade en enskild firma, för att en 

företrädare för firman i fråga av oaktsamhet anställt den tunisiska medborgaren B som 

inte hade ett giltigt arbetstillstånd i Sverige. B hade varit anställd vid firman i över tre 

månader. Åklagaren yrkade på en företagsbot på 25 000 kronor (2 340,37 euro, 

1.3.2022) för firman. Förutsättningarna för företagsbot uppfylldes i fallet. A dömdes 

till att betala en speciell avgift på 44 000 kronor (4 119,10 euro, 1.3.2022) i enlighet 

med utlänningslagen. Eftersom en enskild firma drivs av en fysisk person och enskild 

näringsidkare, i detta fall A, kom HD i sitt beslut fram till att de samlade effekterna av 

påföljderna skulle bli oproportionerligt betungande för A ifall firman även skulle åläg-

gas en företagsbot, reaktionen skulle med andra ord bli oproportionerligt sträng. HD 

 
296 Åklagarmyndigheten 2020, s. 25. 

297 Åklagarmyndigheten 2020, s. 25. 
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ansåg att så även skulle vara fallet ifall företagsboten skulle jämkas till det lägsta möjliga 

beloppet, vilket var orsaken till att HD valde att efterge företagsboten helt och hållet.
299

 

ii. Ifall den samlade påföljden för företaget blir oskäligt betungande och företagets ägare 

eller innehavare döms till påföljd för brottet. 

Ifall den samlade påföljdavgiften i en dylik situation skulle anses vara för betungande 

är det i första hand företagsboten som jämkas. Förutsättningarna för att en jämkning 

ska bli möjlig i ett dylikt fall är att företagets ägare eller innehavare har dömts till straff 

för det brott som leder till företagsbot och att han eller hon dessutom personligen 

berörs av den ålagda företagsboten och den samlade påföljden anses oskäligt betung-

ande. Exempel på personer berörs här är aktieägare och andelsägare.
300

 

I fallet NJA 2012 s. 826 hade en person tagit ut pengar från ett bolags konto och gett 

dessa till bolagets ledning. Bolagets ledning lät sedan bli att bokföra dessa transakt-

ioner, vilket resulterade i att ett yrkande om straff för grovt bokföringsbrott och ett 

yrkande om företagsbot uppkom. HD stadgade i fallet att då ett brott som ligger till 

grund för ett yrkande om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och även 

kan leda till fängelsestraff, måste den straffrättsliga påföljden ges företräde framom fö-

retagsboten.
301

 Eftersom brottet i fallet borde leda till ett fängelsestraff för gärningsman-

nen kan därför ingen företagsbot åläggas hans eller hennes näringsverksamhet. Därför 

beslöt HD att inte ålägga bolaget företagsbot. Denna dom utgör en viktig del av rätts-

praxisen kring åläggandet av företagsbot och den refereras flitigt i doktrinen och övriga 

juridiska texter, då ofta under namnet "Företagsboten och fängelsestraffet".
302

 

iii. Ifall företaget gjort sitt bästa för att förebygga, avhjälpa eller begränsa brottets skadliga 

följder. 

En jämkning ska enligt huvudregeln aldrig ske i en situation där företaget har haft en 

tydlig skyldighet att agera. Exempelvis den svenska miljöbalken och den svenska ar-

betsmiljöförordningen innehåller vissa specifika skyldigheter för näringsidkare att 

 
299 Se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-03-21 i mål B 5083–13. HD ändrade genom sitt beslut hovrät-

tens dom: hovrätten hade ålagt firman att betala en företagsbot på 5000 kronor. 

300 Åklagarmyndigheten 2020, s. 26–27. 

301 Företagsboten är som bekant inte en straffrättslig påföljd enligt den svenska rättssystemet, utan en särskild 

rättsverkan. 

302 Se Svea hovrätts dom 2010-11-25 i mål B 5119–09. HD fastställde genom sitt beslut hovrättens dom. 
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agera – ifall dessa ligger för handen är det därmed inte möjligt att jämka företagsboten. 

Exempel på dylika skyldigheter som finnes i dessa lagar är arbetsgivarens skyldighet att 

anmäla olyckor som inträffat på arbetsplatsen (arbetsmiljöförordningen (1977:1166), 

2 §) och företagets skyldighet att så långt som möjligt förebygga effekterna av ett utsläpp 

(miljöbalken, exempelvis 5 § (1998:808)).
303

 Det är viktigt att understryka att dessa åt-

gärder för att förebygga, avhjälpa eller begränsa effekterna av ett brott är tämligen långt-

gående: att ett företag endast har vidtagit vissa åtgärder för att begränsa brottets skadliga 

effekter kan i många fall inte anses vara tillräckligt.
304

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål B 417-09 tog fasta på omständigheter 

under vilka ett företag gjort sitt bästa för att förebygga, avhjälpa eller begränsa de skad-

liga effekterna som följde av ett brott. I fallet hade en snickare ramlat ner från ett tak 

och skadat ryggen. Hovrätten dömde arbetsledaren i fallet till 70 dagsböter, medan 

företaget ålades en företagsbot på 100 000 kronor (9 362,40 euro, 1.3.2022). Faktumet 

att företaget följt en straffsanktionerad bestämmelse om anmälningsskyldighet vid dy-

lika händelser utgjorde inte tillräcklig grund för att en jämkning av företagsboten skulle 

kunna ske i detta fall.  

iv. Ifall företaget på eget bevåg har tillkännagivit brottet. 

Denna omständighet följer samma principer som de i föregående punkt.
305

 

I fallet RH 2017:17 behandlade hovrätten brott mot kreditupplysningslagen. I fallet 

hade det aktuella företaget fått klagomål om olovligt utlämnade kreditupplysningar och 

satt igång en intern utredning. Under denna interna utredning erbjöds även de drab-

bade personerna ekonomisk kompensation. Hovrätten ansåg i fallet att företagets åt-

gärder för att minska effekterna av brottet inte varit tillräckliga för att företagsbotens 

belopp skulle kunna jämkas. Hovrätten stadgade även att faktumet att företaget hjälpt 

polisen i utredningen av brottet, exempelvis genom att förse polisen med relevant 

material, inte kunde anses vara ett sådant frivilligt tillkännagivande av brott som skulle 

kunna ligga till grund för en jämkning av företagsbotens belopp – företaget hade hjälpt 

 
303 Åklagarmyndigheten 2020, s. 29. 

304 Se exempelvis RH 2017:17. 
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polisen efter att misstanke om brott hade uppstått. Företaget ålades en företagsbot på 

100 000 kronor (9 362,40 euro, 1.3.2022). 

v. Ifall det finns någon annan omständighet eller förhållande som talar för jämkning eller 

eftergift. 

Ifall det finns någon annan omständighet eller förhållande som talar för jämkning eller 

eftergift kan även detta tas med i bedömningen av företagsbotens belopp. Ett exempel 

på en omständighet eller ett förhållande som skulle kunna tala för jämkning av en 

företagsbot är kännbara privatekonomiska påföljder för en person som har dömts till 

straff för ett brott kopplat till näringsverksamhet, utan att denna person är ägare eller 

företrädare för företaget. Ifall påföljderna till följd av detta anses vara för betungande 

kan företagsbotens belopp jämkas. En annan övrig omständighet under vilken jämk-

ning är möjlig är ifall handläggningen av ärendet har gått för långsamt.
306

 

I fallet NJA 2014 s. 139 II föll lagerarbetare A ungefär fyra meter och slog i ett betong-

golv, A bröt överkäken, näsbenen, ögonhålorna, underkäken, handleden och pannbe-

net, samt fick hjärnskador och lungskador. A:s skador var livshotande. Det fanns inga 

säkerhetsanordningar på platsen som skulle förhindra ett fall. A:s fall ägde rum i juli 

år 2006 och talan om företagsbot väcktes i mars år 2010. Tingsrätten meddelade sin 

dom år 2010, hovrätten år 2011 och HD år 2014. Detta innebär att det då HD:s dom 

meddelades hade gått åtta år sedan den brottsliga händelsen skedde, och det var där-

med frågan om en långsam handläggning som berättigade till kompensation. HD be-

slöt att den sammanlagda nedsättningen av företagsboten för sen lagföring och långsam 

handläggning borde vara 40 000 kronor. Företagsbotens slutliga belopp blev således 

560 000 kronor (52 446,47 euro, 1.3.2022).
307

 

7 SAMFUNDSBOTEN OCH FÖRETAGSBOTEN I PRAKTIKEN 

7.1 Inledning 

Efter att jag nu ingående har granskat fenomenen samfundsbot och företagsbot och dessas 

reglering går jag i detta kapitel närmare in på hur tillämpningen av dessa sanktionsinstrument 

 
306 Åklagarmyndigheten 2020, s. 30. 

307 Se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2011-12-16 i mål B 4597–10, HD fastställde genom sin dom hovrät-

tens och tings-rättens beslut, men jämkade slutligen företagsbotens belopp till följd av den långa handlägg-

ningstiden. 
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ser ut i praktiken. Jag tar i detta kapitel främst fasta på hur domstolarnas beslutspraxis ser ut i 

de respektive länderna samt hur denna praxis kan komma att skilja sig åt. Jag illustrerar även 

genom användningen av tabeller i vilken utsträckning samfundsboten och företagsboten an-

vänds av de respektive länderna. Genom detta strävar jag efter att visa hur den konkreta an-

vändningen av samfundsboten och företagsboten ser ut, vilket utgör en oersättlig del av jämfö-

relsen av dessa sanktionssystem. Det är viktigt att redogöra för den faktiska användningen av 

samfundsboten och företagsboten då detta utgör ett praktiskt bevis på hur regleringen av dessa 

instrument har lyckats i praktiken.  

7.2 Samfundsboten – en sällsynt påföljdsform? 

Efter att den juridiska personens straffansvar togs in i lagen år 1995 har HD avgjort sju olika 

fall i vilka det varit frågan om samfundsbot.
308

 Av dessa har tre varit avgöranden gällande arbe-

tarskyddsbrott,
309

 tre varit avgöranden gällande miljöbrott,
310

 och ett varit ett avgörande gällande 

värdepappersmarknadsbrott.
311

 Det som är anmärkningsvärt då det kommer till dessa HD-

avgöranden är att alla förutom HD 2008:33 har blivit föremål för omröstning. Jag skulle påstå 

att detta tyder på att praxisen för utdömandet av samfundsböter fortfarande inte är helt glas-

klar, ens för HD, och att linjedragningen för när och hur samfundsböter ska utdömas fortfa-

rande orsakar domstolarna en del bekymmer. Det ska dock även understrykas att de juridiska 

personerna i fallen blivit dömda till samfundsbot i alla fall förutom i HD 2002:39. Då den 

finländska samfundsbotspraxisen granskas blir det tydligt att beloppen som döms ut i regel är 

låga: de samfundsböter som har dömts ut har tydligt varit närmare den nedre gränsen för be-

loppsskalan.
312

 Detta är något av en trend i Finland, och som jag nämnde tidigare har ingen 

samfundsbot ens kommit i närheten av den övre beloppsgränsen på 850 000 euro, den högsta 

samfundsboten som dömts ut i Finland till dags dato har varit 500 000 euro.
313

 

De två vanligaste brotten för vilka juridiska personer åläggs samfundsbot i Finland är miljöbrott 

och arbetarskyddsbrott. År 2019 utgjorde arbetarskyddsbrotten för vilka utdömdes samfunds-

böter ungefär 90 procent av alla samfundsbotsdomar i Finland.
314

 Det finns ingen entydig orsak 

 
308 HD 2002:39, HD 2008:33, HD 2008:61, HD 2009:1, HD 2011:17, HD 2013:56 och HD 2014:20. 

309 HD 2008:61, HD 2013:56 och HD 2014:20. 

310 HD 2002:39, HD 2008:33 och HD 2011:17. 

311 HD 2009:1. 

312 Se även RP 53/2002 rd. 

313 Se HD 2008:33. 

314 Tapani 2020, s. 29. 
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till att en så betydande del av alla samfundsbotsdomar utgörs av arbetarskyddsbrott, men i en 

utredning gjord av Jussi Tapani för Justitieministeriet presenterades Regionförvaltningsverkets 

insats som en potentiell förklaring till detta fenomen. Regionförvaltningsverket som överva-

kande myndighet för arbetarskyddsfrågor har gjort en omfattande insats då det kommer till 

utredningen av denna typ av straffrättsliga ärenden.
315

 Arbetarskyddsmyndigheten, det vill säga 

ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket, har en rätt att bli hörd under 

domstolsbehandlingen av arbetarskyddsfrågor, och på så vis bygger förundersökningen av ar-

betarskyddsbrott typiskt sett på en sakkunnigundersökningsanmälan som arbetarskyddsmyn-

digheten har utfärdat till polisen.
316

 Detta kan mycket väl vara orsaken till att en så betydande 

del av alla samfundsbotsdomar utgörs av arbetarskyddsbrott i Finland. 

I denna avhandling har jag valt att granska den praktiska tillämpningen av samfundsboten un-

der åren 2016 till 2020 närmare och jag har därför samlat information om de samfundsbots-

domar som gavs under de åren i tabellen nedan. Jag har, förutom antalet domar, även valt att 

inkludera medeltalet av de utdömda samfundböterna, antalet avslagna yrkanden på samfunds-

bot samt det totala antalet yrkanden på samfundsböter under de åren. Jag har samlat inform-

ationen från Statistikcentralens PxWeb-databas.
317

 

År Antal utdömda 

samfundsböter 

Medeltal av utdömda 

samfundsböter 

Antal avslagna yrkan-

den om samfundsböter 

Antal yrkade 

samfundsböter 

2020 42 12 142,9 euro 27 69 

2019 60 11 642,5 euro 15 75 

2018 51 14 211,8 euro 16 65 

2017 46 19 819,6 euro 17 63 

 
315 Statsrådet 2021. 

316 Tapani 2020, s. 47. 

317 Statistikcentralen, StatFin 2022.                                                                                       

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__syyttr/statfin_syyttr_pxt_11ia.px/table/table-

ViewLayout1/ 

 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__syyttr/statfin_syyttr_pxt_11ia.px/table/tableViewLayout1/
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År Antal utdömda 

samfundsböter 

Medeltal av utdömda 

samfundsböter 

Antal avslagna yrkan-

den om samfundsböter 

Antal yrkade 

samfundsböter 

2016 42 17 631,0 euro 9 51 

 

Då tabellen ovan analyseras blir det klart att antalet domar med samfundsbot som påföljd 

stadigt har ökat från år 2016 till år 2019, innan antalet domar sedan föll drastiskt år 2020. 

Antalet avslagna domar för denna tidsperiod var dock rekordhögt år 2020. Ifall det totala an-

talet yrkade samfundsböter under denna tidsperiod granskas blir det även här tydligt att antalet 

yrkanden på samfundsböter steg stadigt fram till år 2020, då antalet föll. Jag har inte lyckats 

hitta någon definitiv förklaring till varför både antalet utdömda och yrkade samfundsböter 

plötsligt sjönk år 2020 efter en tydlig ökning under åren innan, men min hypotes är att denna 

nedgång var ett resultat av den negativa effekten Covid-19 pandemin hade på ekonomin och 

samhället överlag. Då det kommer till medeltalsbeloppet av de samfundsböter som utdömts 

verkar det inte finnas något tydligt mönster – nämnvärt är dock att medeltalet av de utdömda 

samfundsböterna har varit relativt lågt under denna tidsperiod. 

7.3 Företagsboten – en sanktionsform i flitig användning? 

Den svenska företagsboten är en sanktionsform som idag kan anses vara i relativt flitig använd-

ning, men det är först på senare år. Statistisk från Åklagarmyndigheten visar att företagsboten 

blev mycket vanligare efter reformen år 2006, vilket även var en av avsikterna med reformen: 

innan reformen användes företagsboten i mycket begränsad utsträckning.
318

 Under åren 2006 

till 2008 uppgick antalet domar för vilka ålades företagsbot till 45 domar allt som allt, medan 

antalet domar för enbart 2021 uppgick till 757.
319

 Under åren 2009 till 2014 ålades företagsbot 

företag i sammanlagt 736 domar, av dessa ålades 171 år 2014.
320

 Här syns även en tydlig ökning 

i antalet domar som resulterade i företagsbot. Företagsboten genomgick som bekant en reform 

år 2020 som högst antagligen kommer att synas i antalet ålagda företagsböter inom de närmaste 

åren. Genom reformen utökades företagsboten tillämpningsområde, det centrala argumentet 

för vilket var att göra tillämpningsreglerna mer enhetliga i situationer där verksamheten i fråga 

 
318 SOU 2016:82 s. 73. 

319 Åklagarmyndigheten II 2022, s. 50, och statistik från Polismyndigheten (bilaga 1). 

320 SOU 2016:82, s. 73. 
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har tillräckligt likadana drag.
321

 Ett andra argument för utökningen var att anpassa regleringen 

till skyldigheter som följer av EU-rätten och andra europeiska regleringar på området.
322

 Före-

tagsboten har ingen vinsteliminerande funktion, men trots detta innehar den och värdeförver-

kandet många likheter och båda dessa sanktionsformer har skapats genom liknande syften och 

argument. I vissa situationer finns det till och med möjlighet att ålägga företag båda dessa sankt-

ioner.
323

 

Enligt Åklagarmyndighetens årsredovisning 2021 är de vanligaste brotten för vilka näringsid-

kare åläggs företagsbot arbets- och miljöbrott, precis som i Finland. Företagsboten kan numera 

nästan ses som den regelmässiga sanktionsformen vid miljöbrott.
324

  Jag har inte kunnat hitta 

någon klar orsak till att de vanligaste brotten för vilka företagsbot åläggs är arbetsmiljö- och 

miljöbrott, men en möjlig orsak kan vara att Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 

(REMA) handlägger dylika mål och att deras riktlinjer stadgar att företagsbot tillämpas i stor 

utsträckning vid arbetarskydds- och miljöbrott.
325

  

I dagen läge utgör strafföreläggande en vital den av det svenska företagsbotssystemet och år 

2016 avgjordes två tredjedelar av alla företagsbotsärenden genom strafföreläggande.
326

 Moti-

veringen bakom möjligheten at ålägga en företagsbot genom strafföreläggande var att effekti-

vera resursanvändningen inom brottmål.
327

 Meningen är idag att relativt ringa brott som skett 

inom ett företags verksamhet och där sanktionen i första hand ska riktas mot företaget ska 

avgöras genom strafföreläggande.
328

 

I denna avhandling har jag valt att granska den praktiska tillämpningen av företagsboten under 

åren 2016 till 2021 och jag har samlat information om de företagsbotsdomar som gavs under 

de åren i tabellen nedan, jag har även valt att inkludera det totala antalet yrkanden på företags-

böter under de åren. Jag har samlat informationen från statistik jag fått från den svenska Polis-

myndigheten (bilaga 1). 

 
321 Se NJA 2016 s. 429. 

322 Tapani 2020, s. 33. 

323 Dahlqvist, Holmquist 2020 s. 291–293. Se även prop. 2007/08:68, s. 47. 

324 Bourner, Karlmark 2012/2013, s. 502. 

325 Se REMA 2014. 

326 SOU 2016:82 s. 279. 

327 Se närmare prop. 2018/19:164 s. 57. 

328 Prop. 2018/19:164 s. 44–45. Se även Holmqvist 2017 s. 376. 
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År Antal utdömda 

företagsböter
329

 

Antal före-

tagsböter för 

strafföreläg-

gande
330

 

Antal före-

tagsböter 

för dom-

stolsböter
331

 

Antal utdömda 

företagsböter 

för arbetsmiljö- 

och miljöbrott
332

 

Lagförinngsbeslut, 

beslutade brottsmiss-

tankar
333

 

2021 757 561 196 432 631 

2020 602 445 157 317 480 

2019 585 290 295 229 458 

2018 554 289 265 263 400 

2017 477 315 162 240 401 

2016 363 249 114 225 344 

 

Då denna tabell granskas syns en tydlig, stadig ökning i antalet företagsbotsdomar som med-

delas i Sverige årligen. Antalet domar som har meddelats har stigit konsekvent årligen, men 

en extra stor ökning blir tydlig i antalet företagsbotsdomar som meddelades genomstrafföre-

läggande mellan åren 2019 och 2020, där antalet domar ökade med 155. Denna ökning blir 

speciellt betydande då antalet företagsbotsdomar som meddelades genom strafföreläggande 

under åren 2016 till 2019 analyseras, där antalet meddelade företagsböter inte har kastat med 

mer än 66. Denna markanta ökning kan mycket väl ha att göra med den reformen av företags-

botssystemet som gjordes år 2020, vars syfte var att säkerställa att företagsbotssystemet förblir 

effektivt, ändamålsenligt och modernt.
334

 Ifall denna ökning verkligen beror på reformen kan 

man med någon säkerhet säga att reformen var framgångsrik i sitt tryggande av företagsbotens 

 
329 Statistik från Polismyndigheten (bilaga 1). 

330 Statistik från Polismyndigheten (bilaga 1). 

331 Statistik från Polismyndigheten (bilaga 1). 

332 Åklagarmyndigheten II 2022, s. 50, och Åklagarmyndigheten III 2021 s. 42, och Åklagarmyndigheten IV 

2019, s. 34. 

333 Åklagarmyndigheten II 2022, s. 87, och Åklagarmyndigheten IV 2019, s. 58. 

334 Prop. 2018/19:164, s. 11. 
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effektivitet. De verkliga effekterna av reformen går dock naturligtvis inte att vara säker på för-

rän on några år. 

7.4 Skillnaderna i användningen av samfundsboten och företagsboten  

Samfundsbotens och företagsboten praktiska tillämpning är i många aspekter väldigt lika, men 

i vissa även väldigt olika. Tydliga likheter ses exempelvis i sanktionsinstrumentens använd-

ningsområden: både samfundsboten och företagsboten används främst för arbetarskydds- (ar-

betsmiljö) och miljöbrott. Då det inte har varit möjligt att med säkerhet klargöra orsakerna till 

att dessa brott är de vanligaste för vilka åläggs samfundsbot och företagsbot är det svårt att 

motivera i vad denna likhet bottnar, men ifall orsakerna ligger i Arbetarskyddsmyndighetens 

insats för arbetarskyddsbrott och REMA:s insats för arbetsmiljö- och miljöbrott verkar där 

finnas en viss likhet. En väldigt tydlig skillnad mellan dessa sanktionssystem är dock i hur stor 

användning sanktionerna är.  

Vid en granskning av hur samfundsboten och företagsboten tillämpas och används i praktiken 

blir det tydligt att det förekommer stora skillnader i användningen av de två sanktionssystemen. 

Företagsboten som sanktionsform verkar vara i aktiv användning i Sverige och dess användning 

har bara ökat efter de reformer som gjorts på dess område – antalet utdömda företagsböter 

har stigit från 363 år 2016 till 757 år 2021.
335

 Vid en granskning av den finländska samfunds-

boten blir det dock tydligt att dess situation är en helt annan. Användningen av samfundsboten 

har nog ökat försiktigt under de senaste åren, med undantag för år 2020,
336

 men antalet sam-

fundsböter som döms ut är fortfarande mycket litet, speciellt om man jämför med det antal 

företagsböter som döms ut i Sverige. Även ifall man tar med faktorer som att Sverige har en 

större befolkning än Finland och att det svenska företagsbotssystemet tillåter att även enskilda 

näringsidkare åläggs företagsböter verkar denna skillnad oproportionerligt stor.  

Som ovan nämnts lät Justitieministeriet år 2020 utföra en undersökning om orsakerna till att 

juridiska personers straffansvar så sällan tillämpas i Finland: undersökningen innehöll en rap-

port av nuläget och idéer för hurdana åtgärder som skulle kunna vidtas för att lösa situationen. 

Utredningen fokuserade främst på orsakerna till att antalet yrkanden om och ärenden gällande 

samfundsböter är så lågt och att dessa yrkanden och ärenden främst gäller arbetarskydds-

brott.
337

 Enligt rapporten är en av orsakerna till att juridiska personers straffansvar tillämpas så 

 
335 Statistik från Polismyndigheten (bilaga 1). 

336 Statistikcentralen, StatFin 2022.                                                                                        

337 Tapani 2020, s. 4. 
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sällan i Finland att det straffrättsliga ansvaret fortfarande primärt uppfattas som individens an-

svar, någonting som gör att den juridiska personens straffansvar ofta ses som en bisak som 

hamnar i bakgrunden.
338

 Detta överensstämmer med de samtal om samfundsbotens tillämp-

ning som jag har fört med advokater som representerat någondera part vid brottsmålshand-

läggningar där samfundsbot som påföljdsform legat på bordet. Enligt dem cirkulerar oftast hela 

behandlingen kring gärningsmannens individuella straffansvar, medan den juridiska personens 

straffansvar och potentiella samfundsbot kommer lite som en eftertanke i slutet av behand-

lingen. Tapani stadgar även i sin utredning att det individuella straffansvaret fortfarande har 

prioritet under förundersökningar av brott,
339

 vilket gör att den juridiska personens straffansvar 

och undersökningen som reder ut detta straffansvar möjligtvis hamnar i bakgrunden. Då dom-

stolsbehandlingen av den juridiska personens straffansvar och samfundsbotens belopp baseras 

på denna förundersökning är detta verkligen någonting som kan klassas som suboptimalt.
340

 

Tapani anser till följd av detta att protokollet för utföringen av förundersökningar borde ut-

vecklas för att bättre inkludera situationer där den juridiska personens straffansvar är centralt, 

och Lahti följer samma linje: enligt honom bör den juridiska personens straffrättsliga ansvar 

göras till en av prioriteringarna för tillsyns-, förundersöknings- och åklagarmyndigheterna.
341

 

Även Pirjatanniemi har tagit fasta på en potentiell orsak till att samfundsboten som påföljds-

form tillämpas så sällan i Finland. I sin granskning av fallet HD 2008:33 stadgar hon att en av 

orsakerna till att samfundsboten inte används speciellt aktivt i Finland kan vara att samfunds-

boten endast döms ut vid allvarliga brott och att det i Finland inte begås så många sådana brott. 

Även lagens förarbeten konstaterar att användningen av samfundsboten varit ringa, och anger 

Finlands brottsstatistik då det kommer till brott för vilka kan utdömas samfundsbot som en 

potentiell orsak.
342

  

Både Sverige och Finland har genom reformer av samfundsboten och företagsboten strävat 

efter att utöka användningen av dessa sanktionsformer.
343

 Då användningen av företagsboten 

avsevärt har ökat efter dessa reformer är det tydligt att Sverige åtminstone till viss mån har 

 
338 Statsrådet 2021. 

339 Tapani 2020, s. 48. 

340 RP 95/1993 rd, s. 43. 

341 Lahti 2019 s. 204. 

342 Pirjatanniemi, 2008, s. 658. Se närmare RP 53/2002 rd, s. 13–14. 

343 Exempelvis RP 53/2021 rd, s. 13–, och Semi 2014, s. 209, och Prop. 2005/06:59, s. 1. 
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lyckats i sitt mål, frågan om Finland har gjort det är en helt annan.
344

 Det verkar därför som om 

Finland har en del att lära av Sverige då det kommer till tillämpningen av dylika sanktionsin-

strument, då företagsboten tydligt tillämpas aktivare än samfundsboten. I sin rapport föreslår 

Tapani bland annat att samfundsbotens belopp ska höjas, samt att åklagarnas behörighet och 

utbildning ska utvidgas och utvecklas för att öka tillämpningen av samfundsboten.
345

 Tapani 

föreslår även att samfundsbotens tillämpningsområde ska utökas till att principiellt omfatta alla 

brott, då detta skulle göra det finländska påföljdssystemet mer koherent och få samfundsboten 

att likna exempelvis näringsförbudet som inte är begränsat till vissa typer av brott.
346

 Frågan är 

dock om detta är nödvändigt, då samfundsboten inte i dagsläget heller används för speciellt 

många typer av brott. 

Enligt min mening har den finländska samfundsboten mycket att lära av den svenska företags-

boten då det kommer till sanktionsinstrumentets effektivitet och tillämpning, någonting som 

blir klart då man jämför företagsbotens aktiva användning med samfundsbotens rätt inaktiva. 

Jag håller även med Tapani i hans förslag om att utöka åklagarnas behörighet att behandla 

samfundsbotsärenden som ett sätt att öka samfundsbotens tillämpning på, speciellt i ljuset av 

den framgång som Sverige har haft genom en dylik utökning av åklagarnas befogenheter. År 

2016 avgjordes som bekant två tredjedelar av alla företagsbotsärenden i Sverige genom straff-

föreläggande, med tanke på att företagsbotsåläggandena även tydligt ökade visar det att denna 

form av föreläggande har sin plats inom företagsbotssystemet och har bidragit till att öka an-

vändningen av detta sanktionsinstrument.
347

 Syftet med åläggandet av företagsbot genom straff-

föreläggande var att effektivera behandlingen av dylika ärenden och även effektivera resursan-

vändningen inom brottmål, då denna typ av behandling inte är en domstolsbehandling och 

således är både billigare och snabbare än en ”traditionell” behandling.
348

 Jag anser att ett infö-

rande av en dylik behörighet för åklagare skulle kunna stimulera användningen av samfunds-

boten på samma sätt som strafföreläggandet har stimulerat användningen av företagsboten, och 

att den på samma sätt skulle göra förfarandet effektivare och mer kostnadseffektivt. 

Tapani framförde även ett annat förslag på en åtgärd som kunde vidtas för att öka använd-

ningen av samfundsboten, ett förslag som även jag står bakom. Enligt honom borde straffet 

 
344 SOU 2016:82 s. 73. 

345 Statsrådet 2021. 

346 Tapani 2020, s. 50–51.  

347 SOU 2016:82 s. 279. 

348 Prop. 2018/19:164 s. 57. 
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primärt riktas mot den juridiska personen, ifall den juridiska personens organisation och verk-

samhetskultur har gjort det möjligt för ett brott att begås. Han föreslår därmed att den juridiska 

personen ska tecknas som den primära svaranden i stämningsansökan: på detta sätt skulle även 

grunderna för samfundsboten måsta redogöras för ingående och samfundsboten skulle där-

med stiga fram i ljuset.
349

 Jag kan absolut se vilka fördelar detta förfarande skulle föra med sig 

för såväl den juridiska personens straffansvars ställning och för tillämpningen av samfundsbo-

ten: genom detta förfarande skulle vikten av den juridiska personens straffansvar understrykas 

och utredningen av detta straffansvar och dess påföljder skulle uppmuntras och krävas.  

8 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Den finländska samfundsboten och den svenska företagsboten är två mycket betydelsefulla 

sanktionssystem som har en viktig plats i samhället – enligt min uppfattning kommer de att 

utgöra en allt mer vital del av de finländska och svenska rättssystemen i takt med att de juridiska 

personernas och företagens verksamhets påverkan på samhället ökar. Trots detta blir det av 

den ringa rättslitteraturen och rättspraxisen, främst för samfundsbotens del, klart att dessa 

sanktionsinstrument fortfarande väcker ett antal frågor och att deras tillämpning fortfarande 

kan anses vara kontroversiell. Orsaken till detta kan mycket troligt vara den plats de har i den 

moderna straffrätten och hur de utmanar den traditionella, individcentrerade straffrätten och 

förfarandena som har byggts upp för att stöda denna. 

Syftet med denna avhandling var att jämföra den finländska samfundsboten och den svenska 

företagsboten och kartlägga dessas syften och tillämpning. Min första forskningsfråga var såle-

des ”hur skiljer sig den finländska samfundsboten från den svenska företagsboten?”. Jag har i 

min granskning av detta rättsområde lyckats kartlägga vissa betydande skillnader mellan de 

båda sanktionssystemen, trots att företagsboten och samfundsboten vid första anblick ser väl-

digt lika ut. Den första skillnaden jag valde att ta fasta på var dessa sanktionssystems benäm-

ningar och varför dessa skiljer sig åt. Min hypotes var att benämningarna stammar från faktu-

met att den finländska samfundsboten endast kan åläggas juridiska personer, samfund, medan 

den svenska företagsboten kan åläggas såväl juridiska personer som näringsidkare, vars sam-

lingsbegrepp enligt svensk lag är företag. Den andra skillnaden mellan samfundsboten och 

företagsboten jag presenterade var en av de mest grundläggande skillnaderna mellan dessa 

sanktionssystem, nämligen att samfundsboten utgör ett straff medan företagsboten utgör en 

särskild rättsverkan – efter en granskning av dessa båda fenomen kom jag dock fram till att 

 
349 Tapani 2020, s. 46. 
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den faktiska skillnaden mellan straffet och den särskilda rättsverkan i verkligheten är väldigt 

liten. 

Faktumet att det i Finland endast är juridiska personer som kan dömas till samfundsbot medan 

det svenska rättssystemet tillåter att såväl juridiska personer som enskilda näringsidkare som 

utövare av offentlig makt blir dömda till företagsbot var följande skillnad jag valde att behandla. 

Jag upptäckte även betydande skillnader i samfundsbotens och företagsbotens beloppsgränser 

– redan vid första anblick av beloppssiffrorna blev det tydligt att de tillåtna högsta beloppen 

för sanktionerna är markant olika, men då möjligheten till förhöjd företagsbot som det svenska 

rättssystemet presenterar tas i beaktande blir det tydligt att samfundsboten är mycket låg i jäm-

förelse med företagsboten. Avslutningsvis presenterade jag även samfundsbotens och företags-

botens tillämpning i praktiken och jämförde dessa tillämpningar och sanktionsinstrumentens 

användningsområden med varandra. Av denna analys framkom det att samfundsboten an-

vänds rätt så sparsamt i jämförelse med företagsboten, vars användning kraftigt ökar. Jag pre-

senterade även potentiella orsaker till att samfundsboten används så lite i Finland och förslag 

på hur detta skulle kunna åtgärdas.  

Min andra forskningsfråga var huruvida samfundsboten och företagsboten tjänar samma syfte 

eller inte, och efter en granskning av rättsläget har jag kommit fram till att det underliggande 

syftet för dessa sanktionsinstrument är detsamma. Både samfundsbotens och företagsbotens 

huvudsakliga syften är att verka preventivt och på så sätt avskräcka juridiska personer och fö-

retag från att begå brott eller tillåta att brott begås inom deras näringsverksamhet. Båda botarna 

har även konstruerats för att förstärka det finländska och det svenska straffrättsliga systemet då 

det kommer till brott som omfattas av samfundsbots- och företagsbotslagstiftningen, och för 

att komplettera den existerande straffrättsliga lagstiftningen. De båda sanktionsformerna inne-

håller även ett mått av klander riktat mot den som begått brottet eller möjliggjort brottets be-

gående. Allt detta visar tydligt att samfundsboten och företagsboten tjänar samma syfte: nämli-

gen att se till att juridiska personer och företag organiserar sin verksamhet på ett sätt som följer 

lagen och att klander riktas mot de juridiska personer och företag som inte följer samhällets 

regler och normer. 

Min sista forskningsfråga var vad samfundsboten och företagsboten har att lära av varandra, 

och här anser jag att samfundsboten har mycket att lära av sin svenska motsvarighet. Den 

svenska företagsboten har uppnått ett mått av effektivitet och utbredd tillämpning som sam-

fundsboten fortfarande inte är i närheten av, någonting som blir tydligt då antalet årligen 
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utdömda samfundsböter och företagsböter jämförs. Enligt min mening finns det flera aspekter 

av den svenska företagsboten som Finland skulle kunna sträva efter att inkorporera för att göra 

samfundsboten mer effektiv och vårt påföljdssystem mer koherent, den första är att införa 

möjligheten till att utdöma samfundsbot genom ett liknande strafföreläggande i Finland som i 

Sverige. Detta utökande av åklagarnas befogenheter skulle verka för att göra samfundsbotsför-

farandet snabbare och mera kostnadseffektivt. För övrigt anser jag även att en höjning av sam-

fundsbotens tillåtna belopp skulle kunna verka för att göra denna påföljd effektivare och mer 

proportionerlig och avskräckande, samt för att återigen göra påföljdssystemet mer enhetligt. 

Företagsbotens maximibelopp är avsevärt mycket högre än samfundsbotens, vilket gör före-

tagsboten effektivare i att rikta klander mot juridiska personer och företag än samfundsboten. 

Samfundsboten och företagsboten utgör viktiga delar av det moderna rättssystemet och även 

av den moderna rättsstaten. Till följd av detta anser jag att det är av yttersta vikt att dessa sankt-

ionsinstrument samt den juridiska personens och näringsidkarens straffansvar inte hamnar i 

bakgrunden vid brottsförfaranden, och att speciellt den finländska lagstiftaren fortsätter ut-

veckla samfundsboten. Jag anser detta vara av vikt, dels för att samfundsboten ska följa de krav 

som gällande EU-rätt ställer på påföljder och sanktioner, dels för att den ska följa de krav som 

vår nationella rätt ställer rättssystemets enhetlighet. Enligt min mening utgör samfundsboten 

och företagsboten mycket kraftfulla sanktionsformer som har potential att på djupet inverka 

på hur juridiska personer och företag bedriver sin verksamhet. Jag anser dock även att denna 

potential ännu inte används fullt ut, speciellt inte då det kommer till tillämpningen av sam-

fundsboten, och att en fortsatt utveckling av detta sanktionsinstrument samt förfarandet för 

fastställandet av den juridiska personens straffansvar är av yttersta vikt för att säkra rättssyste-

mets enhetlighet och samfundsbotens effektivitet, proportionalitet och avskräckande karaktär. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Utlämnande av allmänna handlingar som gäller statistik över företagsböter (Statistik 

från Polismyndigheten) 

 


