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1 Inledning 
 

I Sverige kan personer med omfattande funktionshinder ha rätt till stödjande insatser vilka 

syftar till att främja den enskildes möjligheter att leva ett normalt liv. En sådan insats av 

central vikt är personlig assistans, vilket innebär att ett antal personliga assistenter arbetar hos 

en enskild berättigad till insatsen, så kallad brukare eller assistansberättigad. De personliga 

assistenterna hjälper brukaren rent praktiskt med den dagliga livsföringen, exempelvis vid av- 

och påklädning, personlig hygien eller med måltider. Den personliga assistansen ska vara av 

god kvalitet och tillförsäkra goda levnadsvillkor för brukaren. 

 

Omfattningen av den personliga assistansen beror på hur stora grundläggande hjälpbehov 

brukaren har och kostnaderna för assistansen täcks av kommunala och statliga medel. Om 

brukaren har ett större behov än tjugo timmar per vecka får denne rätt till så kallad 

assistansersättning, vilken betalas ut av Försäkringskassan till brukaren. Assistansersättningen 

får endast användas för kostnader för personliga assistenter eller för köp av personlig assistans 

och syftet är att ge den som är berättigad till ersättningen större möjlighet att själv bestämma 

över hur assistansen ska utföras och av vem. Härigenom uppkommer möjligheten för 

brukaren att köpa personlig assistans från en privat anordnare, exempelvis av ett så kallat 

assistansbolag. Anordnaren tillhandahåller personlig assistans till brukaren och får betalt för 

tjänsten genom assistansersättningen. 

 

I media har det framkommit att det kan handla om stora summor pengar i fråga om personlig 

assistans och att vissa privata anordnare av personlig assistans därför valt att erbjuda brukare 

ekonomiska förmåner av olika slag i utbyte mot att brukaren valt att köpa bolagets tjänster. I 

radioprogrammet ”J                          ”,                          2013             

Radio, framgick det att vissa assistansbolag medvetet sökte upp personer som beviljats 

personlig assistans i syfte att rekrytera dem som kunder med hjälp av erbjudanden om 

välkomstgåvor. I programmet förklarades det fungera så att brukarna erbjöds exempelvis 

porslin till ett visst värde, betalda hyror eller gratis utlandsresor under förutsättning att 

brukaren valde att köpa personlig assistans av anordnaren. Brukare menades vara 

högintressanta kunder och det påpekades att assistansbolag kunde generera stora årliga vinster 

för varje enskild brukare som valde att köpa just deras tjänster. Förfarandet ansågs oetiskt av 

ett flertal tillfrågade i programmet.
1
 

                                                 
1
 Haag, [http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/275655?programid=1316], hämtad 2015-09-02. 
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Vidare publicerades i januari 2015 en artikel i samband med ett radioprogram om att 

anordnare mutar till sig brukare som kunder, bland annat genom att erbjuda gåvor och 

semesterresor samt mycket förhöjda timpenningar till den personal som arbetar som 

personliga assistenter åt brukaren. Det framgick att situationen riskerar uppkomma till 

exempel när någon arbetar hos brukaren som personlig assistent och samtidigt företräder 

brukaren i fråga om valet av anordnare och därigenom erbjuds gåvor av olika slag eller en 

mycket hög timpenning av anordnaren. Det menades här att de ekonomiska incitamenten 

medför en risk för att brukare ges bristfällig assistans utan att det uppmärksammas och utan 

att anordnaren till följd av detta väljs bort.
2
 

 

De förfaranden som beskrivits i media ger sken av att det förekommer att privata anordnare 

marknadsför sina tjänster genom att erbjuda potentiella kunder förmåner av olika ekonomiska 

värden i utbyte mot att brukare väljer anordnarens tjänster. Här är det dock inte fråga om vilka 

kunder som helst, utan det handlar om assistansberättigade brukare som beviljats 

assistansersättning från Försäkringskassan. Köpen är därmed offentligt finansierade, medan 

valet av anordnare dock åligger brukarna själva. Brukare befinner sig många gånger i en 

särskilt utsatt situation och frågan är om sådana förfaranden som beskrivits medför särskilda 

risker i fråga om köp av personlig assistans. 

 

I syfte att försöka belysa eventuella problem som erbjudanden om förmåner kan medföra i 

sådana köpsituationer som uppkommer till följd av de aktuella reglerna kring personlig 

assistans, behandlas situationen närmare i denna uppsats i förhållande till ett antal relevanta 

regler om otillbörlighet. De bestämmelser om otillbörlighet som behandlas i uppsatsen är 

reglerna om givande och tagande av muta enligt 10:5 a-c brottsbalken (1962:700) (BrB) och 

bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). 

 

Till reglerna om givande av muta och otillbörlig marknadsföring hör även den praxis 

Marknadsdomstolen utvecklat genom generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i 5-6 §§ 

MFL om förfaranden vilka medför en risk för bestickningsliknande verkan. Givande av muta 

kallades tidigare för bestickning och reglerades då i 17:7 BrB. Förfaranden med 

bestickningsliknande verkan kommer här att benämnas korruptiv marknadsföring och 

                                                 
2
 Evereus och Wettre, [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6064772], hämtad 2015-

10-10. 
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innebörden av denna praxis är att ett och samma förfarande kan medföra både straffrättsliga 

sanktioner enligt BrB och samtidigt förbjudas enligt MFL.
3
 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett brukarperspektiv analysera och diskutera vissa 

problem och risker med användningen av erbjudanden om ekonomiska förmåner i 

marknadsföringen när brukare köper personlig assistans från privata anordnare. Detta görs 

närmare mot bakgrund av bestämmelserna om givande och tagande av muta, samt reglerna 

om otillbörlig marknadsföring. 

 

1.2 Val av ämne, avgränsningar och disposition 

Mina tidigare erfarenheter som personlig assistent har medfört att jag har ett intresse för 

frågor med anknytning till personlig assistans. Det var genom detta intresse jag först 

uppmärksammades om den problematik som legat till grund för uppsatsen. Ämnet har fått en 

naturlig avgränsning till att endast omfatta assistansberättigade brukare som beviljats 

assistansersättning på grund av att detta är en viktig förutsättning för att en sådan köpsituation 

ska kunna uppkomma. Vidare har ämnet avgränsats något ytterligare genom att endast 

köpsituationer mellan brukare och privata anordnare beaktats, vilket varit en följd av att de 

övriga alternativen vid val av anordnare typiskt sett inte möjliggjort sådan användning av 

ekonomiska förmåner som avsetts i syftet med uppsatsen. 

 

Övergripande har uppsatsen strukturerats så att läsaren under inledningen får ta del av en 

kortare beskrivning av problemen, samt exempel på hur sådana förfaranden som avses kan 

vara utformade. Exemplen utgår från ett antal i media aktuella och uppmärksammade 

situationer där det framgått att vissa privata anordnare erbjudit förmåner av olika ekonomiska 

slag med avsikten att locka till sig och behålla brukare som kunder. De situationer som där 

tagits upp har även givit underlag till exempel i min diskussion.  

 

Uppsatsen består huvudsakligen av fyra delar. Den första delen behandlar relevanta regler och 

omständigheter kring personlig assistans, samt belyser de olika parterna inom personlig 

assistans. I det följande avsnittet presenteras reglerna kring mutbrott vilka diskuteras i 

förhållande till köp av personlig assistans. Därefter behandlas bestämmelserna om otillbörlig 

                                                 
3
 Cars, 2012, s. 29. 
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marknadsföring och innebörden av korruptiv marknadsföring närmare, samt diskuteras i 

förhållande till köp av personlig assistans. Slutligen följer en avslutande diskussion där mina 

slutsatser sammanfattas utifrån vad som behandlats i uppsatsen. Nedan behandlas den metod 

och det material som använts i uppsatsen. 

 

1.3 Metod och material i förhållande till respektive avsnitt 

Under detta avsnitt behandlas den metod och det material jag arbetat utifrån i förhållande till 

respektive avsnitt för att uppnå syftet med uppsatsen. Det centrala rättsliga problemet i 

uppsatsen har varit att undersöka otillbörligheten av privata anordnares användning av 

ekonomiska förmåner vid köp av personlig assistans. Vid bedömningen av otillbörligheten av 

sådana förfaranden har reglerna om muta och otillbörlig marknadsföring, samt innebörden av 

korruptiv marknadsföring analyserats och diskuterats i förhållande till personlig assistans. För 

att lättare kunna avgöra vilka omständigheter inom personlig assistans som här kan vara av 

relevans, har ett brukarperspektiv använts. Innebörden av brukarperspektivet behandlas 

närmare under avsnitt 1.4. 

 

1.3.1 Avsnittet om personlig assistans 

Inledningsvis presenteras relevant gällande rätt kring personlig assistans i syfte att ge läsaren 

en nödvändig utgångspunkt inför de därefter kommande bedömningarna av reglerna om muta, 

korruptiv marknadsföring samt otillbörlig marknadsföring. Det material som använts för att 

belysa brukarens situation har huvudsakligen utgått från aktuell lagstiftning om personlig 

assistans och assistansersättning. Innebörden av bestämmelserna har kompletterats med 

uttalanden från respektive förarbeten för att tydligare beskriva de begrepp och förutsättningar 

som ställs upp i lagtexterna. I begränsad omfattning har rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, samt doktrin bidragit till att förtydliga 

innebörden av reglerna om personlig assistans. Doktrin som använts rörande personlig 

assistans har främst haft en allmän karaktär som syftat till att beskriva reglerna övergripande 

och har därför inte närmare diskuterat problemen som behandlas i denna uppsats.  

 

Myndighetsmaterial i form av föreskrifter, rapporter och siffror har givit ytterligare underlag 

för att belysa aspekter utifrån hur det kan se ut i praktiken, exempelvis hur många privata 

anordnare av yrkesmässigt bedriven personlig assistans som finns registrerade i Sverige. 

Vidare har statistik från Försäkringskassan använts för att bedöma hur många brukare med 

beviljad assistansersättning det finns, samt hur många av dessa som valt att köpa personlig 
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assistans av en privat anordnare i jämförelse med de övriga alternativen. Därutöver har 

Försäkringskassans statistik även nyttjats för att belysa hur vanligt förekommande det är att 

anhöriga arbetar som personliga assistenter och hur många brukare som tar hjälp av någon 

annan för att ansöka om personlig assistans. Den sistnämnda statistiken har använts bland 

annat i syfte att närmare belysa relationen mellan parterna hos brukare.  

 

Vidare har jag tagit fram och använt ett antal figurer för att illustrera hur förhållandena 

parterna emellan kan se ut inom personlig assistans. Avsikten med figurerna är att ge läsaren 

en tydligare helhetsbild över köpsituationen mellan brukare, eller dennes ställföreträdare, och 

privata anordnare. De visar även hur de övriga parterna kan vara knutna både till brukaren och 

till anordnaren. Sammantaget är syftet med figurerna att underlätta förståelsen för hur de olika 

parternas intressen riskerar att påverka köpsituationen, vilket diskuteras under analysen i 

uppsatsen. 

 

1.3.2 Avsnittet om mutbrott 

Avsnittet om gällande rätt kring muta har utgått från aktuella bestämmelser om givande och 

tagande av muta, samt om grova sådana brott. Till följd av att innebörden av reglerna är svår 

att utläsa enbart utifrån lagtexten har lagförarbeten använts i syfte att förtydliga och belysa 

hur de är avsedda att tolkas i lagstiftarens mening. Vidare har doktrin där reglerna om muta 

behandlas, samt en begränsad omfattning av rättsfall från Högsta domstolen bidragit till att 

komplettera innebörden av delar av bestämmelserna och givit ett något bredare underlag till 

min analys. Doktrin har även varit det främsta underlaget för att förklara brottens subjektiva 

respektive objektiva sidor. Slutligen har statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) bidragit 

med ett visst underlag för förståelsen av hur korruption uppdagas. Några konkreta slutsatser 

bör det vara svårt att dra utifrån dessa siffror, eftersom de endast omfattar ett begränsat antal 

fall från en kortare tidsperiod, men de bör dock kunna ge en viss fingervisning i frågan om 

hur korruption uppmärksammas och anmäls. 

 

Vad gäller material som närmare visar förekomsten av mutbrott i förhållande till köp av 

personlig assistans, exempelvis siffror och statistik, eller rättsfall som behandlar frågan har 

det varit svårt att finna. Avsaknaden av närmare praxis rörande muta i förhållande till köp av 

personlig assistans har medfört vissa svårigheter, men dock inte uteslutit möjligheten att göra 

en generell bedömning av sådana situationer utifrån övrigt material. 
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1.3.3 Avsnittet om otillåten marknadsföring 

Under detta avsnitt behandlas både otillbörlig marknadsföring och vad jag valt att kalla för 

korruptiv marknadsföring. På grund av att de båda i stor utsträckning utgår från samma 

material kommer de att behandlas under samma övergripande avsnitt. Innebörden av 

otillbörlig marknadsföring enligt MFL framgår av dess generalklausul och bestämmelser om 

aggressiv samt vilseledande marknadsföring. Vad som här avses med korruptiv 

marknadsföring är dock endast sådana förfaranden som har en risk för bestickningsliknande 

verkan vilka därigenom i enlighet med Marknadsdomstolens praxis kan utgöra otillbörlig 

marknadsföring enligt generalklausulen i MFL. Att jag valt att behandla både otillbörlig och 

korruptiv marknadsföring har varit för att ge en klarare helhetsbild över hur 

otillbörlighetsbestämmelserna i MFL och BrB hör ihop och i viss mån kan samverka. 

 

Vad gäller reglerna om otillbörlig marknadsföring behandlas huvudsakligen den allmänna 

generalklausulen i lagen utförligt, medan de specifika bestämmelserna om vilseledande 

respektive aggressiv marknadsföring endast behandlas i begränsad omfattning. Detta beror på 

att de sistnämnda bestämmelserna anger mer specifika förutsättningar vid bedömningen av 

otillbörligheten av en marknadsföringsåtgärd. Även sådana åtgärder som uppfyller dessa 

förutsättningar bör förvisso kunna förekomma i förhållande till köp av personlig assistans, 

men mot bakgrund av syftet med uppsatsen har det främst varit av intresse att bedöma 

huruvida det rent allmänt kan strida mot god marknadsföringssed och därigenom vara 

otillbörligt att marknadsföra sig med hjälp av ekonomiska förmåner vid köp av personlig 

assistans. 

 

Förarbetena har i uppsatsen givit nödvändig ledning både för tolkningen av bestämmelsernas 

innebörd och för hur en bedömning av otillbörligheten av en marknadsföringsåtgärd enligt 

reglerna bör vidtas. Såvitt jag kunnat finna har frågan om ekonomiska förmåner i förhållande 

till personlig assistans ännu inte prövats av Marknadsdomstolen. Praxis från 

Marknadsdomstolen har dock bidragit med att närmare precisera innebörden av 

bestämmelserna som behandlas i uppsatsen. Doktrin har i viss mån underlättat förståelsen för 

reglernas uppbyggnad, samt bidragit med relevanta begrepp och exempel. Både förarbetena 

och Marknadsdomstolens praxis har vidare uttalat vikten av utomrättsliga regler i form av 

näringslivets egenåtgärder vid tolkningen av bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring. 

Av dessa egenåtgärder har reglerna om reklam och marknadskommunikation som 

Internationella handelskammaren (ICC) framtagit varit av särskild betydelse. Därför har ICC:s 
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regelverk om reklam och marknadskommunikation behandlats i uppsatsen i förhållande till 

innebörden av god marknadsföringssed. Vad gäller innebörden av korruptiv marknadsföring 

har underlag främst funnits genom doktrin och Marknadsdomstolens praxis. I uppsatsen har 

endast svensk rätt behandlats. 

 

1.4 Perspektiv 

För att uppnå syftet med uppsatsen har köpsituationen mellan assistansberättigade brukare och 

privata anordnare beaktats utifrån ett brukarperspektiv, samt jämförts med de ovan nämnda 

bestämmelserna om otillbörlighet i förhållande till ekonomiska förmåner. Avsikten med en 

sådan analys har varit att försöka belysa huruvida det kan finnas särskilda skäl att motverka 

sådan användning av ekonomiska förmåner i förhållande till köp av personlig assistans, med 

beaktande av de omständigheter och förutsättningar som gäller för personlig assistans. Till 

följd av att otillbörlighetsreglerna har viss anknytning till korruptionsbegreppet har detta 

berörts i någon mån i syfte att klarlägga vissa svårigheter korruption medför. 

Brukarperspektivet har bidragit till ökad förståelse för innebörden av att vara brukare och ha 

personlig assistans i sådan omfattning att köpsituationen kan uppkomma. Perspektivet har 

vidare givit ett bredare underlag vid bedömningen av otillbörligheten av ekonomiska 

förmåner i förhållande till köp av personlig assistans. 

 

I förarbetena har regeringen bland annat beskrivit funktionshindrade som en brukargrupp 

därför att de vanligen under en längre tid nyttjar en verksamhet kontinuerligt och personligen 

berörs av den.
4
 För att kunna uppnå syftet med uppsatsen och undersöka huruvida 

användningen av ekonomiska förmåner vid köp av personlig assistans kan vara otillbörligt, 

har det varit nödvändigt att bättre förstå omständigheterna och förutsättningarna hos 

assistansberättigade i rollen som brukare. I detta syfte har ett brukarperspektiv använts i 

uppsatsen där begreppet brukare tar sikte på enskilda med rätt till både personlig assistans och 

assistansersättning.
5
 

 

Närmare har brukarperspektivet inneburit ett beaktande av viktiga faktorer såsom vad 

personlig assistans innebär och vilka de olika parterna inom personlig assistans är, 

huvudsakligen i förhållande till köp från en privat anordnare. Brukarperspektivet har därför 

medfört en bedömning av de förutsättningar som krävs enligt gällande rätt för att beviljas 

                                                 
4
 Prop. 2004/05:39, s. 26. 

5
 Förutsättningarna för personlig assistans och assistansersättning behandlas utförligare under avsnitt 2. 
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personlig assistans samt assistansersättning, respektive vilka förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att en privat anordnare av personlig assistans ska få registrera sådan 

yrkesverksamhet. På grund av innebörden av personlig assistans och den situation brukare 

befinner sig i har det också varit viktigt att undersöka övriga relevanta parter inom personlig 

assistans, såsom personliga assistenter och ställföreträdare till brukaren. Till följd av att 

personlig assistans är en frivillig insats som endast ges på begäran av den berättigade själv 

eller dennes ställföreträdare, har det varit av intresse att undersöka vem som får föra 

brukarens talan i frågor om personlig assistans när brukaren saknar förmåga att själv fatta 

sådana beslut.  

 

Under avsnitten om mutbrott respektive otillåten marknadsföring har köp av personlig 

assistans diskuterats närmare i förhållande till bestämmelserna om muta, samt reglerna om 

otillbörlig marknadsföring. Inledningsvis har detta givit underlag för att förklara huruvida 

situationer riskerar att uppkomma där sådana bedömningar kan vara relevanta. Förståelse för 

de olika parterna inom personlig assistans och hur de förhåller sig till varandra har exempelvis 

kunnat vara av betydelse för att belysa eventuella risker för sårbarhet vad gäller mutbrott vid 

köp av personlig assistans.  

 

Genom att lyfta fram och diskutera särskilda omständigheter och faktorer inom personlig 

assistans av relevans för otillbörlighetsbedömningarna, har underlag givits för närmare 

slutsatser kring frågan om lämpligheten av att använda ekonomiska förmåner i 

marknadsföringen i förhållande till köp av personlig assistans. Att studera reglerna kring 

personlig assistans i förhållande till bestämmelserna om otillbörlighet har även givit ett 

bredare underlag för bedömningen av en eventuell gränsdragning mellan ekonomiska 

förmåner av olika slag. 

 

2 Stöd och service till vissa funktionshindrade     personlig 
assistans i gällande rätt 

 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag 

som innehåller bestämmelser om rätten till särskilt stöd och särskild service till personer med 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det framgår uttryckligen av 4 § LSS att 

lagen inte hindrar enskilda från att även kunna ha rättigheter enligt annan lagstiftning, 
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exempelvis enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
6
 Stöd och service tillhandahålls i form 

av olika insatser fördelade på tio punkter uppräknade i 9 § LSS. En sådan insats är rätten till 

personlig assistans, enligt den andra punkten, vilken innebär att den enskilde kan ha rätt till 

biträde av personlig assistent eller kan få ekonomisk hjälp för att täcka skäliga kostnader för 

personlig assistans till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 

kapitlet socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). Innebörden av detta samt vilka som har 

rätt till insatsen och vad personlig assistans innebär behandlas utförligare under detta avsnitt. 

Därutöver behandlas även rätten till assistansersättning, hur den får användas i frågor om val 

av anordnare av personlig assistans samt vad som krävs för att få bedriva yrkesmässig 

verksamhet inom personlig assistans. 

 

2.1 Personkretsen i LSS – vem kan få särskilt stöd och särskild service? 

De personer som omfattas av rätten till insatser enligt LSS definieras i 1 § LSS. Det innebär 

att endast personer som ingår i någon av dessa angivna personkretsar kan få sådant särskilt 

stöd eller sådan särskild service som tillhandahålls enligt bestämmelserna i LSS: 

 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

Här kan tilläggas att personer som fyllt 65 år inte längre har rätt att söka särskilt stöd och 

särskild service i form av personlig assistans enligt 9 § p. 2 LSS, vilket framgår av 9 b § LSS. 

Detta beror bland annat på att dessa personer har rätt till andra insatser genom 

äldreomsorgen.
7
 Enligt samma bestämmelse får dock den som beviljats personlig assistans 

före denne fyllt 65 behålla insatsen även efter denna tidpunkt, men kan inte längre beviljas en 

utökning av insatsen. 

 

                                                 
6
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 45 och 170. 

7
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 56-57. 
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2.1.1 Första personkretsen 

Enligt förarbetena avses med utvecklingsstörning i första personkretsen en intellektuell 

funktionsnedsättning till följd av skada eller brist under utvecklingsperioden, normalt åren 

före 16 års ålder.
8
 Sådana funktionsnedsättningar är ofta så pass omfattande att individen 

behöver olika slags stöd i sin dagliga livsföring för att kunna vara delaktig i samhällslivet. 

Med autism och autismliknande tillstånd avses enligt förarbetena sådana allvarliga psykiska 

funktionshinder som debuterar under barndomen och medför att den enskilde har djupgående 

störningar vad gäller sociala förmågor vilket får till följd att den enskilde begränsas i 

psykosociala och pedagogiska sammanhang.
9
 

 

2.1.2 Andra personkretsen 

Den andra personkretsen tar enligt förarbetena sikte på personer som efter 

utvecklingsperioden, vanligen efter 16 års ålder, drabbats av en hjärnskada på grund av till 

exempel en trafikolycka eller en hjärnblödning.
10

 Hjärnskadan ska ha medfört att personen i 

betydande omfattning ådragits ett begåvningsmässigt funktionshinder som dessutom är 

bestående.  

 

Däremot omfattar inte den andra personkretsen sådana sjukdomar som orsakats av missbruk 

av beroendeframkallande medel eller psykiska sjukdomstillstånd vilka medför 

begåvningsmässiga funktionshinder. Här anges i förarbetena särskilt demens som ett sådant 

exempel på ett psykiskt sjukdomstillstånd, vilket får antas vara den vid tidpunkten rådande 

synen på sjukdomen.
11

 I rättsfallet RÅ 2008 ref. 78 gjordes dock bedömningen av 

Regeringsrätten att hjärnskada till följd av sjukdomen alzheimer ansågs vara en följd av en 

kroppslig sjukdom och att synen på sjukdomen därmed förändrats över tid. Det medförde att 

den enskilde i motsats till vad som framgick av förarbetena om psykiska sjukdomstillstånd 

ansågs tillhöra den andra personkretsen enligt 1 § LSS.  

 

2.1.3 Tredje personkretsen 

Personer som inte omfattas av första eller andra personkretsen kan möjligen i stället uppfylla 

kriterierna i tredje personkretsen och därigenom tillhöra den personkrets som omfattas av 

LSS. Det krävs att samtliga rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda och vägledning för hur dessa 

                                                 
8
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 167. 

9
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 167. 

10
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 167-168. 

11
 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 167-168. 
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rekvisit ska tolkas finns bland annat i förarbetena. Både personer med fysiska eller psykiska 

funktionshinder omfattas enligt bestämmelsen, oberoende av vad som i grunden orsakat 

funktionshindret. Det innebär exempelvis att de personer som uttryckligen inte omfattas av 

andra personkretsen, såsom den som har bestående och omfattande funktionshinder till följd 

av missbruk av beroendeframkallande medel eller på grund av psykisk sjukdom, i stället kan 

tillhöra den tredje personkretsen om samtliga förutsättningar där är uppfyllda.
12

  

 

Att personen ska ha ett varaktigt funktionshinder innebär att den enskilde på grund av 

exempelvis sjukdom eller skada inte kan utföra aktiviteter på sätt som anses normalt och att 

hindret inte är tillfälligt.
13

 Funktionshindret måste enligt bestämmelsen vara stort vilket 

innebär att det ska vara så pass omfattande att det i stor utsträckning påverkar flera viktiga 

livsområden på samma gång. Exempelvis kan det innebära funktionshinder som medför att 

den enskilde behöver stöd dagligen i hemmet, på arbetet, eller under fritiden.
14

 

 

Personer som omfattas av tredje personkretsen kan enligt förarbetena exempelvis vara de som 

drabbats av hjärt- och lungsjukdomar och därigenom blivit förlamad eller ådragits 

invalidiserande följder.
15

 Det kan också vara personer med betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen på grund av allvarliga skador på syn och hörsel, eller till följd av 

hjärnskada eller psykisk störning. Vad som avses med betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen är bland annat svårigheter för individen att utan stöd klara vardagliga rutiner 

såsom exempelvis att röra eller förflytta sig, gå på toaletten eller tvätta sig, att klä av och på 

sig kläder, att laga mat och äta eller att kunna kommunicera med andra människor. Ett 

omfattande behov av stöd eller service förstås bland annat som ett behov av hjälp att kunna 

utföra sådana moment. Slutligen framgår att det varaktiga funktionshindret inte får bero på 

normalt åldrande.
16

 

 

2.2 Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

Verksamhetens mål är enligt 5 § LSS att den enskilde ska kunna leva som andra och att 

verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkoren samt full delaktighet i samhällslivet. 

Målet är ett uttryck för de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik om 

                                                 
12

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 168-169. 
13

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 168-169. 
14

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 55. 
15

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 168. 
16

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 168-169. 
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tillgänglighet, delaktighet, självbestämmande, inflytande, kontinuitet och helhetssyn.
17

 Vad 

detta innebär är bland annat att insatserna ska stärka den enskildes möjligheter att kunna leva 

ett värdigt liv i likhet med andra människor och att få vara en del av samhällslivet.
18

  

 

Vidare förtydligas i 6 § LSS att verksamheten ska vara av god kvalitet och grundad på respekt 

för den enskildes självbestämmanderätt och integritet samt att den enskilde i största möjliga 

mån ska ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. God kvalitet är dock 

ett svårt begrepp att definiera därför att det till stor del grundar sig på subjektiva bedömningar 

utifrån varje människas förväntningar och intressen. Enligt förarbetena bör därför brukares, 

personals och anhörigas erfarenheter och uppfattningar kunna vara vägledande vid 

bedömningen av vad kvalitet är i förhållande till verksamheten.
19

  

 

Det anses emellertid finnas vissa allmänt vedertagna kriterier för vad god kvalitet är i fråga 

om verksamheter enligt LSS. Bland annat måste verksamheten uppfylla bestämmelserna i 

LSS och vara rättssäker samt tillgodose ett flertal grundläggande rättigheter såsom att 

brukaren bemöts på ett bra sätt, får lätt tillgänglig service och har medinflytande. Andra 

viktiga förutsättningar för god kvalitet är att personalen har lämplig utbildning för 

verksamheten med en väl fungerande arbetsledning samt att verksamheten följs upp och 

utvärderas kontinuerligt för att kunna utveckla kvaliteten av verksamheten.
20

 Därutöver ska 

barnets bästa särskilt beaktas i frågor om åtgärder som rör barn enligt 6 a § LSS. 

 

2.3 Rätten till personlig assistans enligt LSS     en behovsbedömning 

Enligt 7 § st. 1 LSS har personer som tillhör någon av de personkretsar som anges i 1 § LSS 

rätt till personlig assistans enligt 9 § p. 2 LSS om de har behov av sådan hjälp i sin livsföring 

och dessa behov inte tillgodoses på något annat sätt. Behoven tillgodoses på annat sätt om 

exempelvis en familjemedlem frivilligt svarar för insatsen eller om det faller inom förälders 

normala vårdnadsansvar enligt föräldrabalken (1949:381) (FB) att tillgodose barnets behov. 

Om behoven endast till viss del tillgodoses på annat sätt kan den enskilde dock ha rätt till 

kompletterande insatser enligt LSS.
21

 

 

                                                 
17

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 171. 
18

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 50. 
19

 Prop. 2004/05:39, s. 25. 
20

 Prop. 2004/05:39, s. 25. 
21

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 172. 
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I 7 § st. 2 LSS förtydligas de allmänna kraven om att insatserna ska tillförsäkra goda 

levnadsvillkor för den enskilde samt att de ska vara samordnade och varaktiga. Insatserna ska 

anpassas utifrån personens individuella behov och vara utformade så att de är lätt tillgängliga 

samt stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. I förarbetena framhålls här 

att alla insatser som yttersta syfte bör sträva efter att den enskilde ska kunna leva och bo 

självständigt och arbeta som andra samt att denne uppmuntras att ta en aktiv roll i fråga om 

insatserna.
22

 De får inte utformas på ett sådant sätt att den enskilde spelar en passiv roll i fråga 

om insatserna kring denne. Att insatserna ska vara lätt tillgängliga för alla som behöver dem 

följer av den så kallade närhetsprincipen.
23

 Därutöver framhävs också vikten av en garanterad 

kontinuitet varigenom den enskilde kan lita på att insatserna består så länge denne har ett 

behov av dem.
24

 

 

Kravet i 7 § st. 2 LSS om att insatserna ska tillförsäkra goda levnadsvillkor för den enskilde 

får dock även funktionen av ett villkor för den enskilde varigenom endast den med behov av 

stödinsatser för att uppnå goda levnadsvillkor har rätt till särskilt stöd och särskild service 

enligt LSS. Det innebär sålunda att personer som redan anses leva under goda levnadsvillkor 

riskerar att inte uppfylla behovsbedömningen enligt 7 § LSS.
25

 Vidare framgår inte närmare 

innebörden av goda levnadsvillkor i lagtexten och någon preciserad tolkning av begreppet står 

inte heller att finna i förarbetena till LSS.  

 

I förarbetena till den lag som ersattes av LSS, lag (1985:568) om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda m. fl. (omsorgslagen), jämfördes dock uttrycket goda 

levnadsvillkor i 5 § st. 2 omsorgslagen med begreppet skälig levnadsnivå i SoL. I likhet med 

bedömningen i SoL menades att det här måste göras en individuell bedömning i varje fall, 

dock utifrån mer generella bedömningsnormer än de som fordrades enligt SoL. 

Förutsättningarna i 5 § st. 3 omsorgslagen motsvarade i huvudsak vad som i övrigt framgår av 

7 § st. 2 LSS och skulle enligt förarbetena naturligtvis vara vägledande vid bedömning av 

goda levnadsvillkor.
26

 LSS-kommittén ansåg dock i SOU 2008:77 att viss skillnad bör 

föreligga vad gäller de båda uttrycken.
27

 Innebörden av begreppet goda levnadsvillkor i LSS 

tar sikte på att ge individen stöd i en omfattning som går utöver motsvarigheten skälig 

                                                 
22

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 172-173. 
23

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 172. 
24

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 172. 
25

 Svensson, 2000, s. 97. 
26

 Prop. 1984/85:176, s. 63-64. 
27

 SOU 2008:77, s. 262-264. 
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levnadsnivå i SoL. Skälig levnadsnivå innebär vanligen att stöd syftar till att hjälpa den 

enskilde att klara sig i hemmet, medan stöd för att uppnå goda levnadsvillkor även strävar 

efter att ge den enskilde möjligheten till ett aktivt liv i samhället. Till goda levnadsvillkor hör 

även de olika kvalitetskrav vilka gäller för insatserna enligt LSS, såsom bland annat kraven 

om samordning och varaktighet samt att de anpassas efter den enskildes individuella behov.
28

 

 

2.4 Begäran om personlig assistans 

De insatser som omfattas av LSS är frivilliga, vilket bland annat framgår av 8 § LSS. En 

förutsättning för att insatser ska utgå är nämligen att den berättigade begär att insatsen ska 

ges. I Riksrevisionens rapport RiR 2004:7 beskrivs att många enskilda berättigade till insatser 

enligt LSS kan ha svårigheter att förstå innebörden av och förutsättningarna för de olika 

insatserna och att de därmed vanligen i praktiken förlitar sig på anhöriga eller gode män i 

fråga om att söka insatser.
29

 I 8 § LSS förtydligas dock även att personer under 15 år eller 

personer som uppenbart saknar förmåga att på egen hand fatta ett beslut i frågan om att begära 

insatser kan få hjälp av vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare med att begära 

insatsen. Bestämmelsen ger uttryck för att enbart den enskilde själv kan begära en insats, men 

att undantag görs även för barn och för personer vilka uppenbart saknar förmåga att själva 

begära insatsen, om begäran görs av en ställföreträdare till den enskilde. Här förtydligas i 

förarbetena vikten av att den enskildes önskemål respekteras i förhållande till de begärda 

insatserna.
30

 Paragrafen innehåller även ett förtydligande tillägg vad gäller insatser till barn 

om att barnet ska få relevant information och få framföra sina åsikter i frågan, samt att dessa 

åsikter ska ges betydelse i relation till barnets ålder och mognad. 

 

Vuxna kan vid behov få hjälp av en ställföreträdare, antingen genom att en god man eller en 

förvaltare utses åt den enskilde enligt 11:4 och 11:7 FB. Skillnaden mellan en god man och en 

förvaltare ligger bland annat i graden av frivillighet och den enskildes möjlighet att själv 

rättshandla. Personer som till följd av exempelvis fysiska eller psykiska sjukdomar har 

svårigheter att företräda sig själv kan få hjälp av en god man med detta enligt 11:4 FB. Stödet 

bör i så stor utsträckning som möjligt ske i samråd med den berörde och kan bland annat 

omfatta rättsliga och ekonomiska angelägenheter, samt röra frågor om vård och omsorg för 

den enskilde. En enskild som till sin hjälp har en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga 

                                                 
28

 SOU 2008:77, s. 262-264. 
29

 RiR 2004:7, s. 86. 
30

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 97. 
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och måste i regel lämna sitt samtycke innan ställföreträdaren rättsligen kan agera å den 

enskildes vägnar. Om den enskilde dock saknar förmåga att lämna sitt samtycke, till exempel 

vid en ansökan om personlig assistans enligt LSS, är det däremot upp till den gode mannen att 

göra detta åt den enskilde.
31

 Förvaltare kan enligt 11:7 FB förordnas av domstol i fall där den 

enskildes behov inte i tillräcklig utsträckning anses kunna tillgodoses av en god man. 

Förvaltare förordnas av domstolen åt en enskild som inte själv har möjlighet alls att föra sin 

talan och därmed själv saknar rättshandlingsförmåga. Då är det sålunda i stället förvaltaren 

som för den enskildes talan vilket innebär att en begäran om insatser enligt LSS görs av 

förvaltaren åt den enskilde.
32

 

 

Enligt en undersökning om assistansberättigade som vidtogs i slutet av 2010 och som 

presenterades i Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2011:18 var det endast 10,5 % av 

de tillfrågade som själva ansökt om assistansersättning. I 32,4 % av fallen fick den ansökande 

hjälp av en familjemedlem, medan den ansökande i 18,5 % respektive 18,4 % av 

ansökningarna fått hjälp av en god man eller förmyndare, eller av en assistansanordnare eller 

ett brukarkooperativ.
33

 

 

2.5 Insatsen personlig assistans 

Stödinsatsen personlig assistans definieras enligt 9 a § st. 1 LSS som ett personligt utformat 

stöd vilket ges av ett begränsat antal personer till någon som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med måltider, personlig hygien, av- och påklädning, 

kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. Detta är enligt lagtexten de så kallade grundläggande hjälpbehoven och 

syftet med bestämmelsen är att tydliggöra vilka hjälpbehov som vid en individuell prövning 

krävs för att berättiga till personlig assistans. Främst tar insatsen sikte på personer med stora 

behov av praktisk hjälp i vardagliga situationer på grund av fysiska funktionshinder och det 

rör sig här om ett behov av praktisk hjälp att utföra dessa moment. Att enbart behöva stöd 

genom motivation och aktivering till att själv tillgodose de grundläggande behoven är i regel 

inte tillräckligt för att utgöra behov av personlig assistans.
34

 

 

                                                 
31

 Erman, 2008, s. 213-214. 
32

 Bergstrand, 2015, s. 32. 
33

 Socialförsäkringsrapport 2011:18, s. 18-19. 
34

 Prop. 1995/96:146, s. 13. 
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Vid bedömningen kan den som har ett behov av personlig assistans för sina grundläggande 

behov även få personlig assistans för andra personliga behov om de inte tillgodoses på något 

annat sätt, enligt 9 a § st. 2 LSS. Till sådana personliga behov kan enligt Regeringsrätten i RÅ 

2010 ref. 17 höra insatser i form av aktivering och motivering samt tillsyn som normalt inte 

omfattas av de grundläggande hjälpbehoven. Att behoven tillgodoses på annat sätt innebär att 

den enskilde redan erhåller insatser från annat håll i samhället, exempelvis från närstående, av 

personal inom skola eller barnomsorg, eller genom omvårdnad vid boende med särskild 

service.
35

 

 

Förarbetena betonar att begreppet personlig assistans omfattar ett personligt stöd som ska ge 

den enskilde bättre förutsättningar till ett självständigt liv och att denne bör ha ett stort 

inflytande över hur stödet ges och vem som anställs som assistent.
36

 Ett begränsat antal 

personliga assistenter ska kunna tillgodose den enskildes behov av stöd och ska även så långt 

möjligt garantera trygghet och kontinuitet för den enskilde och dennes närstående. Vidare 

påpekas även vikten av att personliga assistenter är knutna enbart till den enskilde och därmed 

inte ska fylla rollen av ersättare för personal i andra verksamheter.
37

  

 

Något hinder för anhöriga att arbeta som personliga assistenter åt brukare finns inte. Enligt en 

undersökning av Försäkringskassan framgår att det är vanligt att assistansberättigade har både 

anhöriga och utomstående personliga assistenter. Av undersökningen går att utläsa att 

utomstående assistenter i störst utsträckning arbetar hos brukare, men att det även ofta 

förekommer att föräldrar arbetar som personliga assistenter åt sina barn. Också andra anhöriga 

arbetar i relativt stor utsträckning som personliga assistenter.
38

 

 

Utifrån de ovan nämnda bestämmelserna framgår därmed vad insatsen personlig assistans 

enligt LSS i huvudsak består av.
39

 Omfattningen av de grundläggande hjälpbehoven påverkar 

hur mycket personlig assistans en brukare har rätt till samt hur kostnadsfördelningen mellan 

kommunen och staten sker. Vidare är omfattningen av behoven avgörande för brukarens rätt 

till assistansersättning enligt reglerna i SFB. 

 

                                                 
35

 Prop. 1995/96:146, s. 20. 
36

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 174. 
37

 Prop. 1992/93:159 bilaga 1, s. 174. 
38

 Socialförsäkringsrapport 2011:18, s. 52. 
39

 För en något mer ingående beskrivning av de kvalitativa aspekterna av personlig assistans, se exempelvis 

Socialdepartementets rapport, Ds 2001:72, s. 33f. 
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2.6 Kostnader för personlig assistans 

Kostnaden som uppkommer för insatsen personlig assistans svarar kommunerna för enligt 2 § 

st. 2 LSS. Detta gäller dock enligt 9 § p. 2 LSS endast i den mån stödet inte täcks av beviljade 

assistanstimmar enligt 51 kapitlet SFB. Personer som omfattas av 1 § LSS kan enligt 51:2 

SFB ha rätt till så kallad assistansersättning för kostnader för personlig assistans, om behovet i 

genomsnitt omfattar mer än tjugo timmar per vecka enligt 51:3 SFB. Det framgår av 

Försäkringskassans statistik att det genomsnittliga antalet timmar personlig assistans för 

brukare år 2014 var 124 timmar per brukare och vecka.
40

 Assistansersättningen betalas ut av 

staten genom Försäkringskassan, vilken handlägger ärenden om assistansersättning enligt 

48:5 SFB. Sammantaget innebär detta att kommunen ansvarar för kostnaderna för de tjugo 

första timmarna personlig assistans per vecka, medan staten ansvarar för eventuella ytterligare 

kostnader. 

 

2.7 Assistansersättning 

Tidigare reglerades bestämmelserna om assistansersättning i lag (1993:389) om 

assistansersättning (LASS), numera finns dock dessa i stället samlade i 51 kapitlet SFB. 

Assistansersättning är en del av socialförsäkringsskyddet och är en bosättningsbaserad 

förmån, vilket framgår av 5:9 p. 10 SFB. Brukarens självbestämmanderätt är en viktig princip 

inom personlig assistans vilken legat till grund för flertalet bestämmelser vilka syftar till att 

säkerställa brukarens valfrihet vad gäller den personliga assistansens utförande.
41

 Enligt 51:4 

SFB är assistansersättningen endast avsedd att användas för köp av personlig assistans eller 

för kostnader för personliga assistenter. Tidigare framgick detta av 3 a § LASS, vilket enligt 

förarbetena innebar att brukare som beviljas assistansersättning har rätt att välja antingen att 

köpa personlig assistans av någon som tillhandahåller denna tjänst, exempelvis kommunen 

eller en privat anordnare, eller att själv överse assistansen och använda ersättningen för att 

täcka de kostnader som uppkommer för de personliga assistenterna.
42

 

 

Bestämmelsen 51:4 SFB är också ett tydliggörande över vad assistansersättningen endast får 

användas till. I förarbetena till LASS diskuterades bland annat att det uppdagats av 

Assistanskommittén i SOU 2005:100 att det fanns möjligheter för ersättningsberättigade att 

behålla delar av assistansersättningen, exempelvis genom att anordnare delade ut vinst såsom 

                                                 
40

 Socialförsäkringsrapport 2015:13, s. 31-32. 
41

 Prop. 2007/08:61, s. 8-9. 
42

 Prop. 2007/08:61, s. 19. 
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obeskattade medel till ersättningsberättigade vilka kunde konsumera medlen fritt.
43

 Det 

ansågs därigenom finnas en risk att konkurrensen vid brukarens val av anordnare påverkades 

av möjligheten till ekonomiska förmåner snarare än av kvaliteten i den personliga assistansen. 

Syftet med införandet av bestämmelsen var därför bland annat att säkerställa att 

assistansersättning endast används till löner och andra kostnader för personliga assistenter 

vilket på sikt ansågs även kunna leda till att konkurrensen i stället för ekonomiska förmåner 

tog sikte på själva kvaliteten av den personliga assistansen.
44

 

 

Vidare framgår av förarbetena till LASS att bestämmelsen utformats på detta sätt för att 

förtydliga att det i fråga om köp av personlig assistans rör sig om en affärshändelse, ett köp, 

vilket också medför att den assistansersättning som den privata anordnaren mottar för sina 

tjänster är en inkomst som ska tas upp som intäkt enligt 15:1 inkomstskattelagen (1999:1229) 

(IL). Därtill hör att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i bolaget ska dras av som 

kostnader, vilket framgår av 16:1 IL.
45

  

 

Storleken på assistansersättningen beräknas utifrån ett schablonbelopp vilket fastställs årligen 

enligt 51:11 SFB samt utifrån det antal assistanstimmar per vecka eller månad som den 

enskilde beviljats enligt 51:9 SFB. För år 2015 framgår av 5 § förordningen (1993:1091) om 

assistansersättning att schablonbeloppet är 284 kronor per timme. Även utbetalning av 

assistansersättning sköts av Försäkringskassan och sker månadsvis antingen till den 

försäkrade enligt 51:14 SFB eller till kommunen om den försäkrade har biträtts av personlig 

assistent genom kommunen, enligt 51:17 SFB. Därutöver finns även en möjlighet för den 

försäkrade att begära av Försäkringskassan att betalningen ska ske till en kommun eller någon 

annan som har tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva verksamhet med personlig assistans. Detta 

kan exempelvis vara en privat anordnare av personlig assistans. Om brukaren köper tjänsten 

av en privat anordnare upptas assistansersättningen enligt ovan som en intäkt hos bolaget och 

eventuellt överskott beskattas enligt bestämmelserna i IL. 

 

Enligt siffror från Försäkringskassans register 2014 framgick att av cirka 16 400 personer 

berättigade till assistansersättning, hade 53 % av dessa valt att låta en privat anordnare sköta 

deras personliga assistans. Vidare framgick att 35 % av brukarna valde att låta kommunen 

                                                 
43

 Prop. 2007/08:61, s. 18. 
44

 Prop. 2007/08:61, s. 18-21. 
45

 Prop. 2007/08:61, s. 20. 
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sköta assistansen, 9 % valde brukarkooperativ och slutligen 2 % att sköta den själv.
46

 En 

ansenlig andel av de assistansberättigade valde därmed att köpa personlig assistans av privata 

anordnare. Nedan behandlas övergripande några av de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att få anordna personlig assistans. 

 

2.8 Privata anordnare 

Den som yrkesmässigt vill bedriva verksamhet med personlig assistans måste enligt 23 § st. 1-

2 LSS ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och därmed uppfylla 

vissa krav om lämplighet med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheter i 

övrigt. Kraven gäller såväl enskild som juridisk person, men ställs i större omfattning på 

juridiska personer. Kravet om yrkesmässigt bedriven verksamhet medför dock att 

anmälningsplikten till IVO inte omfattar den som väljer att själv sköta sin assistans därför att 

detta inte utgör en yrkesmässig verksamhet.
47

 Däremot har den enskilde då en 

anmälningsplikt till IVO innan assistenten påbörjar sitt arbete enligt 23 § st. 4 LSS.  

 

Vad gäller frågan om de i bestämmelsen uppräknade lämplighetskraven framgår av 8 § 

förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade att en ansökan till 

IVO ska vara skriftlig och innehålla vissa uppgifter om verksamheten. Där ska bland annat 

framgå hur verksamheten ska finansieras, vilken personal som ska anställas och personalens 

kompetensutveckling. Vidare ska anordnaren kunna visa hur denne ska säkerställa att 

verksamheten bedrivs lagenligt, samt hur avtal med brukaren utformas och hur dennes rätt till 

inflytande ska tillgodoses.  

 

Utifrån de uppgifter som lämnas vid ansökan gör IVO en bedömning av ansökandens 

lämplighet att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans och utfärdar ett 

skriftligt bevis när tillstånd meddelas enligt 9 § förordningen. Bestämmelsen anger vidare att 

IVO kan meddela tillstånd antingen tills vidare eller tidsbegränsat samt att tillstånd inte får 

överlåtas. Vanligtvis ges dock tillstånd utan tidsbegränsning, vilket har sin förklaring i vikten 

av kontinuitet för brukaren. Tillstånd utan tidsbegränsning kan ge en uppfattning om trygghet 

för brukare vid val av anordnare.
48

 

 

                                                 
46

 Socialförsäkringsrapport 2015:13, s. 24 och 81-82. 
47

 Prop. 2009/10:176, s. 76. 
48

 SOU 2014:9, s. 218. 
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I IVO:s register framgår att över 900 privata verksamheter registrerats med tillstånd att 

bedriva personlig assistans i hela Sverige.
49

 Såsom nämnts ovan finns en möjlighet för 

brukare att begära att Försäkringskassan betalar ut assistansersättningen direkt till en privat 

anordnare av personlig assistans. En förutsättning för detta är enligt 6 a § 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning att det finns ett 

skriftligt avtal om personlig assistans mellan brukaren och anordnaren. 

 

2.9 Partsförhållandena inom personlig assistans 

Vid en samlad bedömning av reglerna om personlig assistans som presenterats ovan framgår 

det att ett flertal olika partsförhållanden kan uppkomma när en brukare ska välja anordnare. I 

syfte att tydligare ge exempel på hur dessa partsförhållanden eventuellt kan se ut, men också 

för att belysa hur komplicerade de kan vara, används här några mycket förenklade figurer. Det 

bör här noteras att det självfallet kan finnas fler möjliga varianter och att detta endast är ett 

antal exempel på hur det kan se ut. 

 

I figur 1. har den assistansberättigade beviljats assistansersättning för sina grundläggande 

hjälpbehov och väljer själv vem som anordnar den personliga assistansen. Både utomstående 

och anhöriga till brukaren arbetar som personliga assistenter hos den assistansberättigade. 

 

Figur 1. 

Bosättningsbaserad förmån Hos den enskilde Anordnare 

   

               Assistent Privat anordnare 

            (utomstående)  

   

  Kommunen 

   

Assistansersättning         Assistansberättigad  

   Egenföretagare 

   

   

        Assistent             Assistent  

    (utomstående)        (anhörig*)  

   

   
* - anhörig till den assistansberättigade.   

 

                                                 
49

 Inspektionen för vård och omsorg, [http://register.ivo.se/Tillstand-och-register/register/soL-och-lss-

registret/Sidor/default.aspx], hämtad 2015-09-04. Vid sökningen uppgavs följande sökkriterier: Län: Alla, 

Lagrum: LSS 9: 2p., Driftsform: Privat. 



24 

 

I figur 2. har den assistansberättigade beviljats assistansersättning och väljer anordnare av den 

personliga assistansen genom en ställföreträdare. I exemplet är ställföreträdaren både anhörig 

till brukaren och arbetar samtidigt hos denne som personlig assistent. I övrigt har den 

assistansberättigade både utomstående och anhöriga personliga assistenter. 

 

Figur 2. 

Bosättningsbaserad förmån Hos den enskilde Anordnare 

   

           Ställföreträdare Privat anordnare 

        (anhörig* assistent)  

   

  Kommunen 

   

Assistansersättning         Assistansberättigad  

   Egenföretagare 

   

   

        Assistent             Assistent  

    (utomstående)        (anhörig*)  

   

   
* - anhörig till den assistansberättigade.   

 

I figur 3 är syftet att mer ingående belysa relationen mellan de personliga assistenterna, den 

assistansberättigade och anordnaren. Observera här att de personliga assistenterna arbetar hos 

den assistansberättigade, men att själva anställningsförhållandet för assistenterna är beroende 

av vilken anordnare som anordnar assistansen. De röda breda pilarna syftar till att visa hur val 

av anordnare påverkar vilken arbetsgivare de personliga assistenterna har. I figuren har den 

assistansberättigade genom sin ställföreträdare valt att den personliga assistansen 

tillhandahålls genom en privat anordnare. De personliga assistenterna arbetar därför hos den 

assistansberättigade, men för den privata anordnaren som arbetsgivare. 
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Figur 3. 

Bosättningsbaserad förmån Hos den enskilde Anordnare 

   

           Ställföreträdare Privat anordnare 

        (anhörig* assistent)  

   

  Kommunen 

   

Assistansersättning         Assistansberättigad  

   Egenföretagare** 

   

   

        Assistent             Assistent  

    (utomstående)        (anhörig*)  

   

   
* - anhörig till den assistansberättigade. 

** - den assistansberättigade anordnar 

själv den personliga assistansen. 

         - anställningsförhållande. 

 

  

Andra slags partsförhållanden än de här angivna exemplen kan som nämnts förekomma. Det 

bör dock tydligt framgå att ett flertal parter är knutna till brukaren och eventuellt anordnaren, 

exempelvis både personliga assistenter, ställföreträdare och anhöriga. 

 

2.10   Sammanfattning 

Personlig assistans är en frivillig stödinsats enligt LSS vilken endast en särskilt avgränsad 

personkrets har rätt till och kan ansöka om. Stödinsatsen syftar till att ge människor med 

omfattande grundläggande hjälpbehov det stöd de behöver för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Det kan exempelvis vara i form av praktisk hjälp med personlig hygien, av- 

och påklädning och att kommunicera med andra. Den som beviljas personlig assistans på 

grund av sina grundläggande hjälpbehov kan även få personlig assistans för andra personliga 

behov om de inte tillgodoses på annat sätt. Den personliga assistansen ska utföras av ett 

begränsat antal personer, vara av god kvalitet och präglas av kontinuitet, samt ge den 

berättigade stort utrymme för självbestämmande och inflytande över hur den utförs. 

 

Mot bakgrund av den grundläggande principen om brukares självbestämmanderätt har 

reglerna utformats på ett sätt som syftat till att ge brukare med större behov möjligheten att 

själva välja anordnare av den personliga assistansen, samt inflytande över vem som arbetar 

som personlig assistent hos brukaren. Assistansberättigade får därmed möjligheten att själv 

överse den personliga assistansen, eller kan välja att köpa personlig assistans exempelvis av 
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en privat anordnare eller av kommunen. Det har dock inneburit att en marknad har 

uppkommit där privata anordnare konkurrerar om möjligheten att sälja sina tjänster till 

brukare som beviljats assistansersättning. En följd av detta är att särskilda metoder utformats 

av vissa anordnare för att locka brukare att köpa deras tjänster genom erbjudanden om 

ekonomiska förmåner. I media har det framförts att sådana förfaranden kan utgöra mutor. 

 

3 Mutbrott 
 

Brukare som beviljas assistansersättning får genom den gällande lagstiftningen möjligheten 

att själva välja anordnare av personlig assistans, enligt de förutsättningar som beskrivits ovan. 

Det har dock framkommit att ekonomiska incitament riskerar att få en central roll i fråga om 

den personliga assistansen och att vissa privata anordnare med hjälp av sådana incitament 

syftar till att utöva inflytande över brukares val av anordnare. Detta har bland annat skett 

genom att anordnare erbjudit ekonomiska förmåner av olika slag till brukare och deras 

anställda. Att ta emot eller erbjuda någon sådana förmåner kan under vissa omständigheter 

vara brottsliga förfaranden där både givare och tagare kan göra sig skyldiga till mutbrott. 

Muta beskrivs i förarbetena som ett angrepp på beslut som en person har att fatta i sin tjänst 

eller i sitt uppdrag åt någon annan med avsikten att givaren ska få en direkt eller indirekt 

fördel till följd av att beslutsprocessen påverkas.
50

 

 

I svensk lagstiftning finns reglerna om mutbrott samlade i 10 kapitlet BrB tillsammans med 

bestämmelser om förskingring och annan trolöshet. Mutbrott skiljer på tagande av muta och 

givande av muta enligt 5 a-b §§ och båda brotten kan rubriceras som grova enligt 5 c §. Nedan 

redogörs för syftet med mutbrottslagstiftningen samt centrala delar av reglerna givande och 

tagande av muta samt vad de innebär. Därefter diskuteras bestämmelserna om muta i relation 

till köp av personlig assistans. 

 

3.1 Syftet med mutbrottslagstiftningen 

Den tidigare lagstiftningen om mutbrott fick utstå kritik bland annat på grund av att den 

ansågs svårtolkad och det var oklart utifrån lagtexten vilka handlingar som var brottsliga eller 

inte. Det ansågs även önskvärt från näringslivets sida att bestämmelserna tydligare klargjorde 

vilka kontakt- och relationsbefrämjande förmåner gentemot kunderna som är tillåtna 

                                                 
50

 Prop. 2011/12:79, s. 19-20. 
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respektive otillåtna.
51

 Den nu gällande lagstiftningen om muta är generellt formulerad på så 

sätt att det i bestämmelserna inte görs någon åtskillnad på mutbrottslighet inom den privata 

eller den offentliga sektorn. I förarbetena uttalades att den yttersta grunden för att verka mot 

mutbrott beror på dess skadliga inverkan på samhällslivet som helhet och att det därför är 

viktigt att bekämpa mutbrott oberoende av om de sker inom den offentliga eller privata 

sektorn. Det anses finnas ett starkt intresse oavsett sektor att motverka mutor därför att de är 

ägnade att skada förtroendet för huvudmannens verksamhet och att skadeverkningarna av 

korruption drabbar hela samhällslivet.
52

  

 

Vissa särskilda intressen tar dock lagstiftningen sikte på vad gäller den offentliga respektive 

den privata sektorn. För den offentliga sektorn är det framför allt vikten av att allmänheten 

litar på att offentliga verksamheter agerar hederligt och att myndighetsutövning går rätt till 

enligt den gällande lagstiftningen.
53

 Beslutsfattande i den privata sektorn utgår dock inte från 

offentligrättsliga bestämmelser, utan grundas snarare i stor utsträckning på dispositiva avtal. 

Detta har inneburit att syftet med lagstiftningen för den privata sektorn till stor del handlar om 

att skydda det oberoende beslutsfattandet och att främja en fri och sund konkurrens inom 

näringslivet.
54

 

 

3.2 Tagande av muta 

Av lagtexten i 10:5 a st. 1 men. 1 BrB framgår att ”Den som är arbetstagare eller utövar 

uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av 

                                   f                                    f                      ”. 

Det framgår vidare i andra och tredje styckena av bestämmelsen att gärningen är straffbelagd 

även om den begås före gärningspersonen fått en sådan ställning som avses i första stycket. 

Detsamma gäller även efter att ställningen upphört, samt om gärningen utförts till förmån för 

någon annan än gärningspersonen själv.  

 

Det uppställs sålunda flera rekvisit i 10:5 a st. 1 BrB vilka måste vara uppfyllda för att en 

gärning ska bedömas som tagande av muta. Mottagaren eller den som begärt förmånen måste 

vara antingen arbetstagare eller uppdragstagare, det måste finnas ett samband mellan 

                                                 
51

 Dir. 2009:15, s. 3-4. 
52

 Prop. 2011/12:79, s. 20-21. 
53

 Prop. 2011/12:79, s. 20-21. 
54

 Holmquist, 2013, s. 189. 
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förmånen och utövningen av tjänsten (tjänstesamband). Slutligen måste förmånen dessutom 

vara otillbörlig. Innebörden av dessa förutsättningar behandlas utförligare nedan. 

 

3.2.1 Gärningspersonen 

Den potentiella gärningspersonen är enligt ordalydelsen i 10:5 a BrB den som är arbetstagare 

eller utövar uppdrag, vilket innebär att brottets omfattning är begränsat till så kallade 

specialsubjekt.
55

 Av förarbetena framgår att arbetstagare ska förstås utifrån det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet och att samtliga uppdragstagare som fullgör materiella eller immateriella 

uppdrag omfattas, men att ledning vid tolkningen av uppdragstagare bland annat kan göras 

utifrån uppräkningen i den gamla bestämmelsen om mutbrott, tidigare i 20:2 BrB.
56

 

Uppdragstagare som i den äldre regeln uppräknades var bland annat den som på grund av 

förtroendeställning hade i uppgift att sköta någon annans rättsliga eller ekonomiska 

angelägenheter och den som utövade uppdrag reglerat i författning, exempelvis särskilt 

förordnad god man eller förmyndare.
57

  

 

Den nu gällande bestämmelsen har medvetet givits en generellare utformning än vad som 

tidigare varit fallet och omfattar både svenska och utländska arbetstagare samt arbetstagare 

och uppdragstagare i såväl offentlig som privat tjänst. Det ställs vidare inte några krav på att 

det ska handla om en viss skyddsvärd verksamhet eller att personen ska ha samhällsviktiga 

uppgifter för att denne ska kunna omfattas av bestämmelserna.
58

 Det spelar därutöver ingen 

roll om det rör anställning hos en fysisk eller juridisk person eller i vilken omfattning 

anställningen gäller. Därmed saknar det även relevans att beakta om personen är anställd 

exempelvis på heltid, eller på deltid. Såsom arbetstagare anses däremot inte personer som är 

under utbildning och utför arbetsuppgifter i samband med denna utbildning eller den som 

under vård inom kriminalvårdsanstalt utför arbetsuppgifter.
59

 

 

3.2.2 Tjänstesamband 

För att det ska utgöra en brottslig handling enligt bestämmelsen 10:5 a BrB måste det finnas 

ett tjänstesamband mellan parterna. Det innebär att det måste finnas ett samband mellan 

mottagarens ställning genom sin anställning eller sitt uppdrag och den mottagna eller begärda 

                                                 
55

 Holmquist, 2013, s. 181. 
56

 Prop. 2011/12:79, s. 28 och 43. 
57

 Prop. 1975/76:176, s. 15. 
58

 Prop. 2011/12:79, s. 43. 
59

 Holmquist, 2013, s. 181. 
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förmånen. Det måste dock för straffbarhet inte föreligga ett samband mellan förmånen och en 

särskild tjänsteåtgärd eller visas att den syftat till eller föranlett att någon gynnande åtgärd 

vidtagits för den som lämnat förmånen.
60

 Det räcker i stället att givaren och mottagaren har 

haft, eller kan antas få, kontakt med varandra genom mottagarens tjänst för att ett 

tjänstesamband ska kunna anses föreligga.
61

  

 

Däremot anses det inte föreligga något tjänstesamband om förmånen i allt väsentligt är 

grundat på andra samband än tjänsten, exempelvis om den ges på grund av vänskap eller 

bekantskap.
62

 Vidare måste beaktas om förmånen eventuellt kan anses otillbörlig, vilket är en 

förutsättning för att en gärning ska kunna utgöra tagande av muta enligt 10:5 a st. 1 BrB. 

 

3.2.3 Otillbörliga förmåner 

Lagtexten förtydligar inte vad en otillbörlig förmån är. Enligt förarbetena är alla transaktioner 

som objektivt sett har förutsättningar att påverka eller belöna en arbets- eller uppdragstagare 

för utövningen av tjänsten otillbörliga.
63

 Exempelvis kan det här vara fråga om att en 

transaktion objektivt sett kunnat förmå en arbetstagare att agera eller underlåta att agera på ett 

visst sätt i sin tjänsteutövning, eller att i efterhand belöna arbetstagaren för ett sådant 

agerande.  

 

När otillbörligheten av en förmån ska bedömas görs detta utifrån samtliga omständigheter 

kring gärningen. Särskilt uppenbara fall av påverkan är till exempel när det kan visas att 

förmånen förmått någon att åsidosätta sina förpliktelser i tjänsten. Ytterligare situationer där 

en förmån får anses otillbörlig är när den tagits emot i strid med huvudmannens vilja eller när 

mottagarens tjänst anses inneha ett starkt krav om integritetsskydd, exempelvis vid 

myndighetsutövning och offentlig upphandling.
64

 Här bör dock även tilläggas att en förmån 

inte nödvändigtvis är tillbörlig enbart därför att huvudmannen har lämnat sitt samtycke till 

mottagaren. Detta förstås mot bakgrund av syftet med bestämmelserna, vilket framför allt är 

att skydda allmänheten mot de skadeverkningar som korruption medför.
65
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Även Högsta domstolen har uttalat sig om att vissa verksamhetsområden är särskilt 

skyddsvärda. I Testatormålet NJA 1985 s. 477 hade en äldre man på ett serviceboende 

testamenterat fast egendom till en föreståndare som arbetade där. När föreståndaren fått 

vetskap om mannens avsikt att testamentera egendomen till denne så hjälpte föreståndaren 

mannen att hitta utomstående som kunde upprätta testamentet åt honom. Förmånen ansågs 

otillbörlig och föreståndaren ansågs ha mottagit denna som belöning för sin tjänsteutövning 

och dömdes därför för mutbrott.  

 

Högsta domstolen uttalade i Testatormålet att avsikten med bestämmelserna om mutbrott 

bland annat är att skydda tjänstens integritet och att vårdverksamheten, såsom både 

sjukvården och omsorgen om äldre, är ett område där detta får särskild betydelse. Vidare 

konstaterade Högsta domstolen att förekomsten av ett testamente riktat till en arbetstagare är 

ägnat att påverka fullgörandet av tjänsten och att risken för att testamentet återkallas dessutom 

kan utgöra särskilda skäl för en arbetstagare inom vårdverksamhet att vara testatorn till lags. 

 

I mindre uppenbara situationer kan det dock vara nödvändigt att även beakta andra aspekter 

såsom det ekonomiska värdet av förmånen och de övriga omständigheterna kring lämnandet 

av förmånen för att kunna påvisa att den varit otillbörlig.
66

 Det föreligger en klar skillnad 

mellan förmåner av ringa värde och förmåner av större värde. En förmån, exempelvis i form 

av kontanter, vilken innebär en tydlig förmögenhetsökning för mottagaren eller den som begär 

det, bör vanligen utan tvekan anses otillbörlig enligt förarbetena.
67

 Däremot bör förmåner av 

obetydligt värde normalt inte kunna påverka någon i dennes tjänsteutövning och är i regel 

tillbörliga.  

 

Därutöver kan förmåner som vanligen inryms under allmän sedvänja eller artighet också 

beroende på omständigheterna vara tillbörliga.
68

 Det kan även finnas situationer där det 

vanligen saknas risk för att en arbetstagare ska kunna påverkas i tjänsteutövningen av en 

förmån och den därmed i regel inte bör kunna anses otillbörlig. Här kan som exempel ges att 

en myndighetsutövande arbetstagare får en gåva av en nära anhörig. I exemplet finns förvisso 

möjligen både ett tjänstesamband och ett anhörigsamband, men arbetstagaren är dessutom till 

följd av regler om jäv begränsad i sina möjligheter i tjänsten att fatta beslut i frågor med 
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anknytning till den anhörige och någon risk för påverkan i tjänsteutövningen föreligger 

vanligen därmed inte. Gåvan bör sålunda inte bedömas som en muta.
69

 

 

Holmquist nämner att frågor om förmåners otillbörlighet i stor utsträckning aktualiseras i 

samband med att näringsidkare vidtar någon form av marknadsföringsåtgärder. Det kan 

handla om att företag erbjuder gåvor, varuprov eller betalda middagar till mottagaren. Här 

menar Holmquist att viss skillnad gäller beroende på om mottagaren verkar inom den 

offentliga eller inom den privata sektorn. Inom det offentliga bör arbets- och uppdragstagare 

vara särskilt restriktiva när det gäller mottagande av förmåner i samband med givarens 

marknadsföringsaktiviteter. De bör endast vara tillbörliga under förutsättningen att de har ett 

legitimt syfte, t.ex. en studieresa av begränsad omfattning för att samla in kunskap. I den 

privata sektorn däremot, menar Holmquist att de nämnda förmånerna i regel är legitima 

förutsatt att de inte syftar till att förmå mottagaren att agera pliktstridigt i sin 

tjänsteutövning.
70

 

 

3.3 Givande av muta 

Även på givarsidan kan det vara straffbelagt att ge någon en otillbörlig förmån. Enligt 10:5 b 

BrB framgår att "Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses 

i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."
71

 Samma 

förutsättningar gäller sålunda för lämnandet av den otillbörliga förmånen som för givande av 

muta, vilket framgår av att det i bestämmelsen uttryckligen hänvisas till 10:5 a BrB. Däremot 

finns det till skillnad från reglerna om vem som kan vara mottagare inga särskilt angivna 

begränsningar om specialsubjekt vad gäller givaren. Det innebär därmed att var och en kan 

vara givare enligt bestämmelsen. 

 

3.4 Typsituationer vid givande av muta 

I bestämmelsen om givande av muta framgår det att det finns tre olika typsituationer av 

givande: lämnande, utlovande och erbjudande. Lämnande innebär att givaren lämnat ifrån sig 

mutan, till exempel genom att lämna den på ett bord där mottagaren kommer att ta del av den 

eller genom att posta den till mottagaren. Utlovande är det i stället när givaren muntligen eller 

skriftligen givit ett löfte om att mottagaren ska få en muta, oberoende av om löftet sedan 
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faktiskt infrias. Erbjudande tar slutligen sikte på de situationer där givaren muntligen eller 

skriftligen erbjudit mottagaren en muta. Givaren kan i de olika situationerna göra sig skyldig 

till givande av muta även om den tänkta mottagaren avböjer mutan.
72

 

 

Högsta domstolen prövade i Freestyle-målet NJA 1993 s. 539 huruvida ett bolags 

marknadsföringsåtgärd utgjorde bestickning enligt dåvarande 17:7 BrB. Enligt bestämmelsen 

kunde det utgöra bestickning om någon lämnat, utlovat eller erbjudit muta eller annat 

otillbörlig belöning till en arbetstagare för dennes tjänsteutövning. Bestickning motsvarade 

därmed i allt väsentligt vad som numera utgör givande av muta. I målet hade ett bolag som en 

del av sin marknadsföring riktat sig direkt till namngivna anställda vid ett antal olika 

arbetsplatser och erbjudit respektive person en freestyle värd mellan 298 och 450 kronor i 

utbyte mot att de anställda genom sina anställningar beställde produkter ur säljarens katalog 

till ett minsta värde av 3 290 kronor.  

 

Högsta domstolen konstaterade att avsikten med den erbjudna förmånen varit att förmå 

arbetstagare att göra beställningar inom tjänsteutövningen som annars möjligen inte skulle ha 

gjorts och att det inte rört sig om ett så pass obetydligt värde av förmånen att det inte funnits 

en beaktansvärd risk att uppnå detta syfte. Högsta domstolen kom fram till att detta 

sammantaget med det faktum att ett flertal arbetstagare dessutom utnyttjat erbjudandet 

medförde att förmånen måste anses otillbörlig enligt bestämmelsen om bestickning och fällde 

därför de ansvariga hos säljaren för bestickning samt den ansvarige hos den anlitade 

reklambyrån för medhjälp till bestickning.  

 

Två skiljaktiga i Högsta domstolen menade dock att värdet på förmånen var förhållandevis 

lågt och att det var tveksamt huruvida den därmed kunde anses otillbörlig enbart på grund av 

dess värde. De beaktade även andra omständigheter och fann att det inte heller handlade om 

tjänster med särställning, eftersom det varken var fråga om myndighetsutövning eller annan 

väsentlig offentlig verksamhet. Dessutom ansågs marknadsföringen ha skett med en öppenhet 

som gjorde att förfarandet skiljde sig väsentligt från typiska fall av bestickning. De skiljaktiga 

menade att förmånen i målet inte varit otillbörlig med beaktande av samtliga 

omständigheterna, men påpekade dock med hänvisning till Marknadsdomstolens praxis att det 

möjligen i stället var fråga om marknadsföring med risk för bestickningsliknande verkan. 
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3.5 Uppsåt 

Enligt 1:2 st. 1 BrB krävs det uppsåt för att en gärning ska medföra straffansvar om inte annat 

är särskilt föreskrivet. Det som här avses är brottets så kallade subjektiva rekvisit.
73

 

Bestämmelserna om mutbrott innehåller inte några särskilda förutsättningar om uppsåt. Det 

innebär exempelvis att en gärning som utförts utan uppsåt, men dock varit oaktsam, inte 

medför att den ska vara straffbelagd enligt de ovan nämnda bestämmelserna.  

 

Utöver brottets subjektiva sida finns även en objektiv sida, vilken består av de objektiva 

rekvisit som måste vara uppfyllda enligt bestämmelserna. När den brottsliga gärningen begås 

måste de subjektiva rekvisiten omfatta de objektiva rekvisiten för att straffansvar ska kunna 

utdömas enligt den så kallade täckningsprincipen.
74

  

 

I fråga om mutbrotten innebär täckningsprincipen exempelvis att det objektiva rekvisitet 

”            f     ”              . D                                     f           

huruvida förmånen varit otillbörlig eller inte som ska beaktas. Bedömningen av uppsåtet ska i 

stället göras av de rättsliga omständigheterna som legat till grund för bedömningen av om 

förmånen ansetts otillbörlig. En sådan rättslig omständighet kan exempelvis vara 

gärningspersonens uppfattning om förmånens ekonomiska värde.
75

  

 

Som nämnts ovan kan bedömningen av en förmåns otillbörlighet påverkas bland annat av 

förmånens värde och huruvida den innebär en tydlig förmögenhetsökning för mottagaren. Det 

har dock också framgått att även andra omständigheter kring själva förmånen och dess 

lämnande kan påverka bedömningen av dess otillbörlighet. Sammantaget blir det därmed 

nödvändigt att beakta gärningspersonens eventuella uppsåt i förhållande till alla de 

omständigheter som legat till grund för bedömningen av otillbörligheten i förmånen. 

 

3.6 Grova mutbrott 

Enligt 10:5 c BrB kan både tagande av muta och givande av muta anses som grova brott och 

bedömningen ska göras utifrån samtliga relevanta omständigheter.
76

 I bestämmelsen anges 

dock fyra omständigheter som särskilt ska beaktas och kan medföra en grövre rubricering: 
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1. Om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, 

2. om gärningen avsett betydande värde, 

3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, 

eller 

4. om gärningen varit av särskilt farlig art. 

 

Med missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning enligt första punkten menas 

enligt förarbetena exempelvis att gärningen omfattar beslut i riksdag eller regering, 

myndighetsutövning av stor betydelse för allmänheten, vid större offentliga upphandlingar 

eller i fråga om stora investeringsbeslut i näringslivet.
77

 Den andra punkten innebär att värdet 

på den otillbörliga förmånen kan beaktas och medföra en grövre rubricering när förmånen haft 

ett betydande värde. Vid beaktande enligt den tredje punkten är det av försvårande betydelse 

om gärningspersonen agerat beräknande eller om de brottsliga gärningarna skett upprepade 

gånger.
78

 Slutligen avses med särskilt farlig art enligt den fjärde punkten exempelvis att på ett 

mycket hänsynslöst sätt utnyttja annans beroendeställning, eller att genomföra gärningen med 

användande av vilseledande bokföring eller falska handlingar.
79

 

 

3.7 Korruption     svårupptäckta brott 

Korruption beskrivs av Institutet mot mutor (IMM) som handlingar där en part syftar till att på 

ett otillbörligt sätt påverka en annan part genom att erbjuda denne otillbörliga förmåner och 

därigenom inverka på beslutsprocesser i samhället. Korruption omfattar bland annat både 

reglerna om mutor samt korruptiv marknadsföring.
80

 Korruptionsbrott anses vara svåra att 

uppdaga på grund av brottens art, bland annat därför att de grundar sig på ömsesidiga utbyten 

och samförstånd mellan parterna. Skadeverkningarna av brotten kan dessutom vara sådana att 

de är svåra att upptäcka och uppenbaras först efter att det gått en längre tid sedan gärningen 

vidtagits.
81

  

 

Vanligen avslöjas korruption på grund av att någon part nekat till deltagande, exempelvis 

genom att avstå från att ta emot en erbjuden muta eller genom att vägra ge efter för en 
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begäran om muta. Det förekommer även att korruption anmäls först i efterhand av någon part 

som själv varit inblandad.
82

  

 

I Brå:s rapport 2007:21 presenterades statistik grundad på 147 ärenden från Riksenheten mot 

korruption. Huvudsakligen handlade ärendena om brottsmisstankar angående muta och det 

framgick bland annat i rapporten hur brottsmisstankarna i de granskade fallen uppkommit och 

vem som anmält brotten. Siffrorna i rapporten visade att de flesta anmälningarna kommit från 

privatpersoner eller Riksenheten mot korruption, samt att en ansenlig del av anmälningarna 

även kommit från den misstänktes arbetsgivare. Det framkom vidare att brottsmisstankar 

vanligen uppkommit till följd av att mutsituationer uppmärksammats i media av journalister, 

vilket sedan fått privatpersoner eller Riksenheten mot korruption att göra en anmälan.
83

 

 

3.8 Mutbrott i förhållande till ekonomiska förmåner vid köp av personlig 
assistans 

Vid en bedömning av den köpsituation som kan uppkomma mellan brukare och privata 

anordnare vad gäller personlig assistans och användningen av ekonomiska förmåner i syfte att 

påverka brukares beslut, kan det enligt min mening finnas ett flertal aspekter av intresse att 

undersöka närmare i förhållande till mutbrottslagstiftningen. Det kan här konstateras att vissa 

förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett förfarande ska utgöra mutbrott. Det måste 

finnas en givare som lämnar, utlovar eller erbjuder en förmån till en mottagare som tar emot, 

godtar ett löfte om eller begär den. Mottagaren måste vara en arbetstagare eller 

uppdragstagare och det måste finnas ett tjänstesamband mellan givaren och mottagaren. 

Själva förmånen måste dessutom vara otillbörlig och gärningspersonen haft uppsåt till 

gärningen. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda kan det därmed vara fråga om givande 

eller tagande av muta. Nedan diskuteras dessa förutsättningar i förhållande till köp av 

personlig assistans. 

 

3.8.1 Gärningspersonerna vid givande och tagande av muta 

Inledningsvis ska parterna inom köp av personlig assistans beaktas. Någon begränsning av 

vem som enligt bestämmelserna om mutbrott kan utgöra givare finns inte, vilket innebär att 

det inte här finns något hinder för att en privat anordnare skulle kunna vara den som lämnar, 
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utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån. Frågan är dock om den som köper den personliga 

assistansen, brukaren, uppfyller förutsättningarna för att vara mottagare.  

 

Bestämmelsen om tagande av muta ställer upp ett specialsubjekt som innebär att endast 

arbetstagare eller uppdragstagare kan vara mottagare av en muta. Är en brukare som beviljas 

assistansersättning från Försäkringskassan en sådan arbetstagare eller uppdragstagare som 

avses i bestämmelserna om muta när denne ska välja anordnare av sin personliga assistans? 

Jag kan svårligen se att brukare i normalfallet i den situationen bör likställas med endera 

arbetstagare eller uppdragstagare. Något anställninsförhållande uppkommer inte till följd av 

att en brukare beviljas assistansersättning, det är i stället fråga om att nyttja en rättighet enligt 

socialförsäkringsskyddet. Däremot kan det tänkas förekomma att brukare erbjuds någon form 

av anställning hos anordnare genom att brukaren får ersättning för att leda den egna 

personliga assistansen.
84

 Enligt 10:5 a st. 2 BrB kan en gärning bedömas som tagande av muta 

även före det att mottagaren fått ställningen som arbetstagare eller uppdragstagare vilket 

innebär att under sådana omständigheter kan en brukare eventuellt ändå bedömas uppfylla 

kravet om specialsubjekt och därigenom betraktas som mottagare. 

 

Det är dock vidare viktigt att beakta vad det innebär att vara brukare som beviljats både 

personlig assistans och assistansersättning. Brukare måste uppfylla förutsättningarna för att 

ingå i personkretsen enligt LSS och ha sådana grundläggande hjälpbehov som berättigar till 

insatsen personlig assistans. Dessutom måste brukare för att beviljas assistansersättning enligt 

SFB ha grundläggande hjälpbehov som omfattar minst tjugo timmar per vecka. Härmed bör 

det kunna konstateras att dessa brukare vanligen kan tänkas ha betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen. Det stadgas även uttryckligen i LSS att den som är berättigad till insatser 

enligt LSS kan ta hjälp av ställföreträdare för att ansöka om sådana insatser om brukaren själv 

saknar förmåga att göra det.
85

 

 

Vidare har Riksrevisionen beskrivit i RiR 2004:7 att många som är berättigade till personlig 

assistans eller andra insatser enligt LSS, i praktiken kan behöva förlita sig på anhöriga eller 

ställföreträdare i fråga om att ansöka om sådana insatser. Det kan vara fråga om personer med 

utvecklingsstörning eller hjärnskada som har svårigheter att ta till sig information om de olika 
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insatserna.
86

 Det har tidigare nämnts statistik från Försäkringskassan där det framgick att 

majoriteten av brukare tagit hjälp av anhöriga, ställföreträdare eller privata anordnare  i fråga 

om att ansöka om assistansersättning.
87

 Även om detta inte nödvändigtvis medför att de som 

hjälper brukare i sådana frågor har uteslutande inflytande över vilka beslut som fattas, bör det 

dock innebära att andra parter än brukaren kan ha ett stort inflytande i fråga om dennes val av 

anordnare.  

 

Även vid val av anordnare bör det i regel förekomma att den som får hjälp att ansöka om 

exempelvis assistansersättning av en ställföreträdare eller anhörig även kan behöva stöd i 

fråga om vilken anordnare som ska väljas och utifrån vilka villkor. Vid val av anordnare bör 

det vanligen uppkomma någon form av avtalsförhandling mellan parterna där de olika 

villkoren kring utförandet av den personliga assistansen diskuteras. Detta är naturligt till följd 

av att den personliga assistansen ska vara personligt utformad enligt 9 a § LSS och att den 

enskilde i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatsen 

enligt 6 § LSS. Dessutom är det som nämnts ovan en nödvändig förutsättning att det finns ett 

skriftligt avtal mellan brukaren och den privata anordnaren för att Försäkringskassan ska 

kunna göra utbetalningen av assistansersättningen direkt till anordnaren.
88

 Här kan 

exempelvis en anhörig eller ställföreträdare till brukaren tänkas bistå denne. Någon 

begränsning för huruvida personen som hjälper brukaren också kan arbeta som personlig 

assistent åt brukaren finns inte. Härmed finns det ett antal övriga parter som kan vara av värde 

att beakta angående potentiella mottagare i förhållande till mutbrott.  

 

I första hand kan eventuellt mottagaren vara en ställföreträdare till brukaren, såsom en god 

man eller förvaltare. Här ska tilläggas att en mottagare kan göra sig skyldig till tagande av 

muta även om gärningen utförs till förmån för någon annan. Vid bedömningen av vad som 

utgör en uppdragstagare får ledning göras med beaktande av vad som framgick av den 

tidigare bestämmelsen i 20:2 BrB. Där framgick det av andra stycket, andra punkten att den 

som utövar uppdrag som är reglerat i annan författning är uppdragstagare. Bestämmelser om 

god man och förvaltare regleras bland annat i 11:4 och 11:7 FB och sådant ställföreträdarskap 

anses utgöra uppdrag i den mening som avses i mutbrottsbestämmelserna. Det förutsätts 

därmed inte att en ställföreträdare även arbetar som personlig assistent åt brukaren för att 
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kunna vara mottagare av en muta. I andra hand kan det vara fråga om en personlig assistent åt 

brukaren, oavsett om assistenten är anhörig till brukaren eller utomstående. Det bör med 

enkelhet kunna konstateras att personliga assistenter i regel uppfyller kravet om specialsubjekt 

i bestämmelsen om tagande av muta genom att vara arbetstagare. 

 

Sammantaget vad gäller gärningspersonerna för mutbrott kan det konstateras att det i 

förhållande till köp av personlig assistans finns både tänkbara givare och mottagare. Vissa 

ytterligare förutsättningar måste dock även vara uppfyllda för att det ska kunna vara fråga om 

mutbrott. 

 

3.8.2 Tjänstesamband, otillbörlighet och uppsåt 

Att lämna en förmån till någon är inte under alla omständigheter ett mutbrott. I första hand 

måste det finnas ett tjänstesamband, vilket innebär att det måste finnas ett samband mellan 

den lämnade förmånen och mottagarens ställning genom tjänsten. Kravet om tjänstesamband 

ställs inte vidare högt, som nämnts måste det inte kunna visas att mottagaren vidtagit en 

särskild åtgärd eller att syftet varit att mottagaren ska gynna givaren på något sätt. Lämnar en 

privat anordnare en förmån till någon av de mottagare som diskuterats ovan kan därmed 

tjänstesambandet redan vara uppfyllt, förutsatt att det inte funnits något annat samband än 

tjänsten som i allt väsentligt föranlett lämnandet av förmånen, exempelvis ett samband 

grundat på vänskap eller släktskap. 

 

Svårare blir det att avgöra själva frågan om en förmån är otillbörlig eller inte. Här måste 

avgöras om en transaktion objektivt sett kan anses ha förutsättningarna att påverka eller 

belöna en mottagare för utövningen av tjänsten. Alla transaktioner uppfyller knappast detta 

krav. Någon slutsats huruvida förmåner alltid är otillbörliga i förhållande till köp av personlig 

assistans går inte att dras, utan i stället är det omständigheterna i den enskilda situationen som 

avgör huruvida så är fallet. Däremot kan det finnas särskilda faktorer värda att beakta i fråga 

om sådana situationer.  

 

Först kan det konstateras att personlig assistans kan utföras antingen av det offentliga genom 

kommunen, eller privat genom att brukaren själv överser den personliga assistansen eller 

anlitar en privat anordnare för detta ändamål. Bestämmelserna om mutbrott omfattar dock 

både den privata och den offentliga sektorn. Som tidigare nämnts är syftet bland annat att 

skydda allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten och att främja en sund 
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konkurrens i näringslivet. Vissa verksamhetsområden kan dock vara av särskild betydelse vid 

bedömningen av förmånens otillbörlighet, såsom var fallet i testatormålet. 

 

Högsta domstolen belyste i Testatormålet att tjänster inom vissa verksamhetsområden kan 

vara särskilt skyddsvärda och kan påverka bedömningen av vad som utgör en otillbörlig 

förmån. I målet rörde uttalandet vårdverksamheten, där både sjukvården och äldreomsorgen 

nämndes i sammanhanget.
89

 Högsta domstolen talar inte uttryckligen om personlig assistans i 

domen, men ger heller inga skäl att anta att det skulle vara ett sådant verksamhetsområde där 

tjänstens integritet inte skulle få tillmätas särskild betydelse. Personlig assistans är en del av 

handikappomsorgen och liknar på många sätt äldreomsorgen. Vad gäller bedömningen av 

tjänstens integritet bör det även vara relevant att beakta vad det innebär att vara personlig 

assistent och förhållandet mellan brukare och assistent. Det är den personliga assistentens 

uppgift att rent praktiskt hjälpa brukaren med de grundläggande hjälpbehoven i den dagliga 

livsföringen. Brukare bör därmed vanligen i stor utsträckning vara beroende av och förlita sig 

på stödet från sina personliga assistenter för att kunna leva sina liv. Omvänt är även de 

personliga assistenterna beroende av ett fungerande förhållande till brukaren, därför att det är 

en fråga om deras försörjning. I likhet med bedömningen i Testatormålet talar 

omständigheterna här för att tjänstens integritet bör kunna tillmätas särskild betydelse vid 

bedömningen av om en förmån varit otillbörlig i förhållande till personlig assistans. 

 

Vid en bedömning av otillbörligheten hos en förmån kan alla omständigheter kring förmånens 

lämnande behöva beaktas. Det måste även beaktas huruvida gärningspersonen haft uppsåt i 

förhållande till de omständigheter som tas med vid bedömningen. Omständigheter som kan 

vara avgörande att ta hänsyn till är exempelvis förmånens ekonomiska värde, men även andra 

omständigheter kan påverka bedömningen.  

 

När Högsta domstolen i Freestyle-målet bedömde frågan om givande av muta, tidigare 

bestickning, ansågs en förmån med ett värde mellan 298 till 450 kronor, i utbyte mot att den 

anställde handlade för minst 3 290 kronor hos givaren, utgöra en otillbörlig förmån bland 

annat med hänsyn till förmånens ekonomiska värde. I domen ansåg dock två skiljaktiga att 

värdet på förmånen var för lågt tillsammans med övriga omständigheter för att förmånen 
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skulle bedömas som otillbörlig. I stället menades det kunna vara en fråga om marknadsföring 

med bestickningsliknande verkan, det vill säga, korruptiv marknadsföring.
90

  

 

Vidare är det tänkbart att en gärning som begås utan uppsåt likväl skulle kunna bedömas 

utifrån de kompletterande bestämmelserna om korruptiv marknadsföring därför att de inte 

förutsätter uppsåt. Vad gäller värdet av förmånen bör det svårligen gå att dra en tydlig gräns 

för vilket värde som alltid medför att en förmån är otillbörlig, därför att värdet av förmånen i 

likhet med freestyle-målets bedömning bör beaktas tillsammans med övriga relevanta 

omständigheter. Sådana omständigheter bör exempelvis kunna vara huruvida förmånen är av 

ett mer återkommande slag, såsom en betald semesterresa varje år, eller ett löfte om en 

framtida betald semesterresa. Här bör även beaktas risken för att det uppkommer en slags 

inlåsningseffekt varigenom brukaren i praktiken får försämrade möjligheter att byta 

anordnare, eftersom ett byte medför att förmånen går förlorad.
91

 

 

Andra eventuella omständigheter som kan påverka bedömningen bör kunna sökas med 

ledning av de särskilt angivna omständigheter som ska beaktas vid grova mutbrott. Där 

framgår bland annat att missbruk av särskilt ansvarsfull ställning eller gärningar av särskilt 

farlig art kan tala för en grövre rubricering. Det kan här vara svårt att dra en generell slutsats 

om huruvida förutsättningarna vid köp av personlig assistans är sådana att de typiskt sett 

medför att en grövre rubricering bör vidtas. Däremot framgår det av bestämmelsen att 

omständigheter såsom mottagarens ställning, eller utnyttjande av annans beroendeställning 

bör kunna vara försvårande och tala för att en förmån ska bedömas som otillbörlig. Här kan 

det därför finnas anledning att närmare beakta själva partsförhållandena inom personlig 

assistans i förhållande till bedömningen av en förmåns otillbörlighet.  

 

Ovan har förhållandet mellan brukare och ställföreträdare, anhöriga och personliga assistenter 

diskuterats. Sett utifrån ett brukarperspektiv är det inte nödvändigtvis negativt att anhöriga 

eller ställföreträdare också kan arbeta som personliga assistenter åt brukaren. I vissa fall bör 

de personerna snarare tack vare närmare kännedom om brukaren kunna vara särskilt 

betydelsefulla i fråga om att tillförsäkra brukaren både trygghet och god personlig assistans. 

Det är även ett uttryck för den självbestämmanderätt som genomsyrar LSS och insatsen 
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personlig assistans att kunna välja vilka personer som utför den personliga assistansen. Det 

bör dock kunna utgöra en försvårande omständighet att någon mottar förmåner av vissa slag 

när denne samtidigt har en sådan ställning gentemot brukaren som möjliggör påverkan eller 

rentav att denne kan fatta beslut å brukarens vägnar. Så är exempelvis fallet när en förvaltare 

till en brukare tar emot förmåner av en privat anordnare i utbyte mot att denne väljer att köpa 

anordnarens tjänster åt brukaren. Här kan det finnas en betydande risk för att 

ställföreträdarens val av anordnare påverkas av ekonomiska incitament snarare än av tjänstens 

innehåll. 

 

I fråga om en förmåns otillbörlighet kan det vidare beaktas huruvida förmånen förmått 

mottagaren att åsidosätta sina förpliktelser i tjänsten. Rimligen kan det i fråga om val av 

anordnare åligga exempelvis en förvaltare att hitta en lämplig anordnare utifrån nödvändiga 

förutsättningar som att anordnaren bland annat kan tillhandahålla personlig assistans av god 

kvalitet. Om en förvaltare tar emot en förmån i samband med valet av anordnare finns det en 

risk att förvaltaren åsidosätter sina förpliktelser i tjänsten, särskilt om denne väljer en 

anordnare som är mindre lämpad än något av alternativen som finns tillgängliga. Det kan 

dock vara svårt att veta vilken anordnare som är lämpligast för utförandet av den personliga 

assistansen, särskilt om tjänsterna är svåröverskådliga och erbjudandena likartade. Vad som 

uppfattas som personlig assistans av god kvalitet kan dessutom variera från brukare till 

brukare, eller ställföreträdare till ställföreträdare. Risken finns därmed att kravet på 

förvaltarens förmåga att välja den lämpligaste anordnaren blir orimligt högt ställt.  

 

För att inte lägga ansvaret på den som har att fatta beslutet om val av anordnare, samt för att 

minimera risken för att ekonomiska förmåner påverkar valbeslutet, kan det behöva klargöras 

en gräns för vilka förmåner anordnare har rätt att erbjuda brukare i syfte att förmå brukarna att 

köpa anordnarnas tjänster. Utöver bestämmelserna om mutbrott kan dock även 

marknadsföringsrättsliga regler fungera som vägledning för denna bedömning och vilka 

eventuella begränsningar som bör gälla. 

 

4 Otillåten marknadsföring 
 

De siffror som tidigare presenterats visar att fler än 900 privata anordnare av personlig 

assistans finns registrerade och därmed erbjuder sina tjänster åt potentiellt cirka 16 000 

assistansberättigade brukare. Något fler än hälften av dessa kunder har i dagsläget valt att 



42 

 

köpa personlig assistans från en privat anordnare. Det har även uppgetts att varje enskild kund 

kan ha ett stort ekonomiskt värde för den anordnare som får tillhandahålla sina tjänster till 

kunden, beroende på antalet beviljade assistanstimmar kunden har. Det bör därmed anses råda 

relativt hård konkurrens om kunderna inom personlig assistans och frågan om hur anordnare 

väljer att marknadsföra sig till brukare är därför av stort intresse.  

 

En marknadsföringsmetod består som framkommit ovan av att privata anordnare bland annat 

erbjuder potentiella kunder gåvor i utbyte mot att de väljer att köpa anordnarens tjänster. 

Frågan är dock om marknadsföring av detta slag är tillåten enligt de svenska reglerna om 

otillbörlig marknadsföring. 

 

De marknadsföringsrättsliga regleringarna om otillbörlig marknadsföring i svensk rätt finns 

huvudsakligen i MFL och består övergripande av en allmän generalklausul om god 

marknadsföringssed i 5 §, samt två mer specifika bestämmelser om aggressiv marknadsföring 

enligt 7 §, respektive vilseledande marknadsföring enligt 8 §. Bestämmelserna kompletteras 

vanligen av näringslivets så kallade egenåtgärder, vilket är icke formellt rättsliga regler som 

näringslivet skapat och använder. Till näringslivets egenåtgärder hör exempelvis de regler för 

reklam och marknadskommunikation som ICC har utformat.
92

 Näringslivets egenåtgärder har 

enligt förarbetena stor betydelse vid tolkningen av god marknadsföringssed i MFL vilket 

innebär att de utgör ett viktigt underlag vid bedömningar enligt generalklausulen.
93

  

 

Nedan behandlas tillämpningsområdet och syftet med marknadsföringslagen, samt centrala 

delar av otillbörlig marknadsföring. Därefter diskuteras otillbörlig marknadsföring i 

förhållande till köp av personlig assistans. 

 

4.1 Marknadsföringslagens tillämpningsområde och syfte 

Frågor om otillbörlig marknadsföring regleras främst i MFL och prövas huvudsakligen av 

Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.
94

 Lagens tillämpningsområde framgår av 2 § 

MFL och omfattar bland annat tv-sändningar över satellit vilka omfattas av radio- och tv-

lagen (2010:696), samt då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 

näringsverksamhet. Det innebär att MFL kan tillämpas på marknadsföring som riktar sig både 
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till konsumenter och till näringsidkare. En konsument definieras enligt 3 § MFL som en fysisk 

person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, medan 

en näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband 

med den egna näringsverksamheten. Det framgår vidare av 4 § MFL att direktiv 2005/29/EG 

av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 

konsumenter på den inre marknaden, samt dess första bilaga, gäller som lag i Sverige. 

 

Marknadsföringslagen syftar enligt 1 § till att motverka otillbörlig marknadsföring riktad mot 

konsumenter och näringsidkare samt till att främja konsumenternas och näringslivets intressen 

i förhållande till marknadsföring av produkter. För att uppnå detta syfte finns bland annat 

möjlighet enligt 23 § MFL att förbjuda fortsatt användning av otillbörlig marknadsföring, 

vilket kan förenas med vite enligt 26 § MFL. Med produkter avses i MFL, enligt 3 §, både 

varor och tjänster, fast egendom, arbetstillfällen samt andra nyttigheter. Enligt förarbetena till 

MFL är avsikten bland annat att lagen ska ge ett visst skydd mot illojal konkurrens, samt 

motverka att konkurrensen på marknaden snedvrids på grund av att ohederliga metoder 

används.
95

 

 

4.2 Otillbörlig marknadsföring 

Marknadsföringslagens bestämmelser om otillbörlig marknadsföring består som nämnts av en 

allmän generalklausul om god marknadsföringssed samt bestämmelser om aggressiv 

respektive vilseledande marknadsföring. Generalklausulen i 5 § MFL består av ett allmänt 

krav om att marknadsföring ska överensstämma med god marknadsföringssed. Begreppet god 

marknadsföringssed omfattar enligt definitionen i 3 § MFL "god affärssed eller andra 

vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring av produkter".  

 

I förarbetena förtydligas att exempelvis regler framtagna av ICC kan vara avgörande för 

bedömningen av god marknadsföringssed.
96

 Därtill kan även normer och riktlinjer utfärdade 

av tillsynsmyndigheter ligga till grund för bedömningen, likväl som både bransch- och 

rättspraxis. God marknadsföringssed omfattar även ett allmänt krav om vederhäftighet, 

pålitlighet, och den så kallade lagstridighetsprincipen.
97

 Vederhäftighetskravet innebär 
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exempelvis att påståenden och produktbeskrivningar i marknadsföringen måste vara 

sanningsenliga och riktiga, samt att den är tydlig och att konsumenten kan utläsa dess 

huvudsakliga innebörd.
98

 Lagstridighetsprincipen innebär att marknadsföring som är ägnad att 

leda till lagöverträdelser eller som strider mot annan lagstiftning också strider mot god 

marknadsföringssed.
99

  

 

Vad gäller de specifika bestämmelserna i marknadsföringslagen om aggressiv eller 

vilseledande marknadsföring tar de sikte på vissa särskilda aspekter av marknadsföring vilka 

under de där angivna förutsättningarna kan medföra att en åtgärd bör bedömas som otillbörlig. 

Förbudet mot användningen av aggressiv marknadsföring enligt 7 § MFL gäller exempelvis 

marknadsföring som innefattar moment av fysiskt våld, tvång, hot, trakasserier eller annat 

aggressivt påtryckningsmedel. Förbudet mot vilseledande marknadsföring enligt 8-17 §§ 

MFL gäller i stället exempelvis om en näringsidkare som marknadsför sina varor är otydlig 

med att det rör sig om marknadsföring, eller använder sig av oriktiga påståenden eller 

vilseledande förpackningsstorlekar i marknadsföringen. 

 

En ytterligare förutsättning för att en marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig enligt 

reglerna i marknadsföringslagen är dock att åtgärden påverkar, eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Detta krav kallas för 

transaktionstestet.
100

 Enligt förarbetena bör en prövning vid tillämpningen av de ovan nämnda 

reglerna ske i två led där frågan i första hand är att avgöra om en marknadsföringsåtgärd 

strider mot god marknadsföringssed, eller är aggressiv eller vilseledande. I andra hand 

bedöms sedan huruvida åtgärden påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut, det vill säga, en prövning enligt transaktionstestet.
101

 

 

4.3 Transaktionstestet 

En viktig förutsättning för att en marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig är att den har en 

ekonomisk effekt för mottagaren. Det innebär att en åtgärd som bedömts antingen strida mot 

god marknadsföringssed, vara aggressiv eller vilseledande, för att vara otillbörlig enligt MFL 

även måste uppfylla kraven i transaktionstestet. Testet i dess nuvarande utformning infördes 

mot bakgrund av innehållet i artiklarna 5-8 i direktiv 2005/29/EG, där det framgår att 
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affärsmetoder är otillbörliga om de innebär, eller sannolikt kommer att innebära, en avsevärd 

snedvridning av genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende i förhållande till 

produkten.
102

  

 

I likhet med direktivet framgår transaktionstestet i marknadsföringslagen uttryckligen av 

lagtexten i de olika bestämmelserna och innebär att en åtgärd endast anses otillbörlig om den 

också varit ägnad att påverka förmågan hos en konsument eller näringsidkare att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Kravet framgår i förhållande till generalklausulen av den 

kompletterande bestämmelsen i 6 § MFL, samt gällande aggressiv marknadsföring av 7 § st. 3 

MFL. För marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt generalklausulen 5-

6 §§ eller som är aggressiv enligt 7 §  krävs det enligt transaktionstestet att det är fråga om 

påverkan i märkbar mån.  

 

Även vid vilseledande marknadsföring krävs det att marknadsföringen påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § st. 1 

MFL. Här uppställs dock inget krav om att det ska vara påverkan i märkbar mån. Märk väl att 

kravet om påverkan därmed är något lägre ställt i förhållande till vilseledande marknadsföring 

än till generalklausulen och aggressiv marknadsföring. Detta framgår direkt av ordalydelsen i 

bestämmelserna varigenom de förstnämnda förutsätter att påverkan sker i märkbar mån, 

medan något sådant krav inte ställs i förhållande till vilseledande marknadsföring.
103

 

 

Här ska vidare tilläggas att aggressiva eller vilseledande åtgärder enligt punkterna 1-31 som 

angivits i bilaga I till direktiv 2005/29/EG alltid ska anses otillbörliga enligt 7-8 §§ MFL. Det 

innebär att de i bilagan särskilt angivna marknadsföringsåtgärderna inte förutsätter en 

prövning enligt transaktionstestet för att bedömas som otillbörliga.
104

 

 

Enligt förarbetena är syftet med bedömningen utifrån transaktionstestet delvis att utesluta 

prövningar av försumbara åtgärder vilka normalt saknar eller har väldigt lite möjlighet att 

påverka en mottagares affärsbeslut.
105

 Begreppet affärsbeslut har enligt 3 § MFL fått en vid 

definition och omfattar bland annat konsumenters och näringsidkares beslut om huruvida en 

produkt ska köpas och under vilka förutsättningar. Även beslut om betalningen, exempelvis 
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om den ska ske uppdelad eller i sin helhet, är affärsbeslut. Det framgår vidare av 

bestämmelsen att sådana beslut är affärsbeslut oberoende av om mottagaren av 

marknadsföringen beslutar att handla eller inte. Exempelvis kan det röra sig om en annons 

som genom vilseledande uppgifter lockar kunder att besöka en butik. Transaktionstestet kan 

då vara uppfyllt, även om kunderna som lockas dit av annonsen väljer att inte köpa någon 

produkt, därför att deras ekonomiska beteende påverkats av den vilseledande 

marknadsföringsåtgärden.
106

  

 

Det kan även vara fråga om affärsbeslut att kunder lockas att besöka en hemsida på Internet 

för att få mer information, vilket bland annat konstaterades av Marknadsdomstolen i mål MD 

2010:8. I målet hade en bilförsäljare använt uttrycket "säkrast i världen" i sin reklam, vilket 

bedömdes föranleda att genomsnittskonsumenten lockades att besöka hemsidan för att få mer 

information om produkten. Detta ansågs utgöra affärsbeslut i MFL:s mening. 

 

Transaktionstestet kan därmed sammantaget uttryckas som en prövning av om en 

marknadsföringsåtgärd som strider mot god marknadsföringssed, är aggressiv eller 

vilseledande, utförs på ett sätt som är ägnat att snedvrida det ekonomiska beteendet hos en 

konsument eller näringsidkare i förhållande till den produkt som marknadsförs. 

Utgångspunkten för prövningen av en marknadsföringsåtgärd görs i förhållande till en 

genomsnittlig konsument inom den målgrupp åtgärden vänder sig till.
107

 

 

4.4 Genomsnittskonsumenten 

Att fastställa en genomsnittlig konsument innebär förenklat att förtydliga innebörden av 

konsument i förhållande till den specifika marknadsföringsåtgärd som prövas.
108

 Begreppet 

genomsnittskonsument infördes i direktiv 2005/29/EG mot bakgrund av EU-domstolens 

praxis. Det bedömdes dock inte nödvändigt att införa begreppet i den svenska lagtexten i 

MFL. Detta berodde på att uttrycket genomsnittskonsument redan är en erkänd allmänt giltig 

princip som används i förhållande till proportionalitetsprincipen och att sådana principer inte 

behöver lagfästas för att rättstillämparen ska beakta dem.
109

 Därtill hörde att 

Marknadsdomstolen redan använde sig av resonemang vid bedömningen av vilseledande 
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åtgärder vilka huvudsakligen ansågs motsvara EU-domstolens gällande 

genomsnittskonsumenten.
110

 

 

För att definiera en genomsnittlig konsument i förhållande till en marknadsföringsåtgärd är 

det avgörande att beakta de särskilda omständigheterna som föreligger i det enskilda fallet. 

Enligt förarbetena kan det här exempelvis vara bedömningen av vilken målgrupp 

marknadsföringen riktar sig till, vilken slags tjänst eller vara det handlar om eller hur 

marknadsföringen utformats.
111

  

 

Om det går att urskilja en tydligt identifierbar grupp som marknadsföringen riktar sig till och 

gruppen bedöms vara särskilt känslig att påverkas av marknadsföringsåtgärden, ska 

transaktionstestet göras i relation till genomsnittskonsumenten för den gruppen. 

Utgångspunkten är då att prövningen gäller en normalt informerad konsument inom denna 

grupp som är både rimligt upplyst och uppmärksam. Här nämns i förarbetena konsumenter 

med hög eller låg ålder, eller med mentala eller fysiska handikapp, som tydligt identifierbara 

grupper som kan förväntas vara särskilt känsliga för marknadsföring.
112

 Det är dock inte 

nödvändigt att utröna en särskild målgrupp eller en genomsnittskonsument om det står klart 

att en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig oberoende av vilken konsumentgrupp den riktar sig 

till.
113

 

 

Marknadsdomstolen har gjort förtydligande uttalanden om bedömningen av 

genomsnittskonsumenten i förhållande till marknadsföringsåtgärder, bland annat i mål MD 

2008:5. Där konstaterade domstolen att en genomsnittlig konsument i fråga om 

marknadsföring som riktar sig till konsumenter i allmänhet, utgörs av en normalt informerad 

person som är både rimligt upplyst och uppmärksam, men saknar mer ingående kunskaper om 

den marknadsförda produkten. Domstolen tillade dock att marknadsföring som riktar sig till 

någon särskild grupp konsumenter medför att bedömningen av genomsnittskonsumenten i 

stället görs utifrån den gruppen. Vidare menade Marknadsdomstolen att en liknande 

bedömning får göras om mottagaren i stället är en näringsidkare, men konstaterar att 

näringsidkare förutom att vara normalt informerad och observant, även kan förutsättas ha 

både erfarenhet och yrkesmässig kompetens inom sitt verksamhetsområde. 
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I en annan dom, MD 2014:7, beskrev Marknadsdomstolen bedömningen av målgruppen i 

förhållande till genomsnittskonsumenten. I målet hade en stor återförsäljare av hemelektronik 

erbjudit konsumenter att köpa varor genom konsumentkrediter som en del av sin 

marknadsföring och frågan var om marknadsföringen var otillbörlig. Domstolen konstaterade 

att själva innehållet i marknadsföringen kan medföra att den anses vara riktad till en särskild 

målgrupp. Det kan exempelvis vara marknadsföring som ger intryck av att krediten inte 

belastar konsumentens ekonomi och därmed bedöms vara riktad särskilt till konsumenter med 

svagare ekonomi. Detta kan dock motverkas genom att säljaren uppställer krav på 

konsumenten för att denne ska få ta del av krediten, till exempel såsom säljare i målet hade 

gjort, genom att kräva att konsumenten först genomgår en kreditprövning.  

 

Vidare menade domstolen att en annan viktig faktor kan vara bedömningen av de kunskaper 

konsumenter i allmänhet besitter i förhållande till den marknadsförda produkten. 

Marknadsdomstolen påpekade att försäljning på kredit till konsumenter hade förekommit 

under en relativt lång tid och att genomsnittskonsumenten därmed får förutsättas ha viss 

kännedom om marknadsföring av sådant slag. Mot bakgrund av detta fastslog domstolen att 

den aktuella åtgärden inte skulle bedömas utifrån en genomsnittskonsument med svag 

ekonomi, utan skulle i stället bedömas utifrån en genomsnittlig konsument som uppfyller 

kraven för att erhålla krediten. 

 

4.5 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation 

Enligt lagförarbetena är de egenåtgärder som näringslivet utformat en viktig del av 

marknadsföringsrätten. Särskilt utpekas de regler ICC framtagit för reklam och 

marknadskommunikation vilka övergripande avser att bidra med verktyg för självreglering av 

kommersiell kommunikation samt tolkningsunderlag för domstolar inom ramen för tillämplig 

lagstiftning.
114

 Syftet med reglerna är bland annat att öka allmänhetens förtroende för 

marknadskommunikation genom att den sker tillbörligt och ansvarsfullt. ICC:s regelverk för 

reklam och marknadskommunikation är avsett att vara tillämpligt på alla former av reklam, 

samt annan marknadskommunikation. Marknadskommunikation har givits en vid definition 

och omfattar både reklam och alla meddelanden en marknadsförare framställer med 

huvudsakligt syfte att främja försäljning eller påverka konsumenternas beteenden.
115
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Regelverket är uppdelat på två delar där avsnitt I består av ett antal grundregler för reklam 

och marknadskommunikation och avsnitt II behandlar vissa särskilda regler. De särskilda 

reglerna är uppdelade i exempelvis sponsring, direktmarknadsföring och säljfrämjande 

åtgärder. Nedan presenteras ett antal utvalda delar av dessa regler utifrån grundreglerna i 

avsnitt I, samt de särskilda reglerna om säljfrämjande åtgärder under avsnitt II, kapitel A. 

 

4.5.1 ICC:s grundregler 

Av artiklarna 1-5 under avsnitt I betonas vikten av att  marknadskommunikation ska vara 

vederhäftig och förenlig med god affärssed, samt följa de lagbestämmelser som gäller. 

Marknadsförare har enligt regelverket ett socialt ansvar och måste respektera mänsklig 

värdighet, vilket innebär att marknadsföring inte får vara diskriminerande, uppmuntra till 

olagliga beteenden eller vädja till vidskepelse. Marknadskommunikation får inte heller 

utformas på ett sätt som medför skada på allmänhetens förtroende för marknadsföring. Den 

får exempelvis inte får vara vilseledande eller strida mot vad som anses vara goda seder. 

Vidare får marknadskommunikation inte utformas på ett sådant sätt att konsumenters 

bristande erfarenhet eller kunskap utnyttjas. Konsumenter ska på ett begripligt sätt få ta del av 

relevanta omständigheter ägnade att påverka deras beslut. Därutöver framgår det av artikel 12 

att marknadskommunikation inte får vara utformad på ett sätt som misskrediterar andra samt 

av artikel 18 att marknadskommunikation riktad till barn eller ungdomar ska iaktta särskild 

aktsamhet och inte får utnyttja deras naturliga godtrogenhet eller bristande erfarenhet.  

 

4.5.2 ICC:s särskilda regler för säljfrämjande åtgärder 

Mot bakgrund av syftet med uppsatsen är det av intresse vid tolkningen av ICC:s regler för 

reklam och marknadskommunikation att beakta de särskilda reglerna om säljfrämjande 

åtgärder i avsnitt II, kapitel A. De tillämpas på metoder där produkter marknadsförs till någon 

mottagare med hjälp av tilläggsförmåner, exempelvis i form av pengar eller i natura. Enligt 

artikel A1 ska alla säljfrämjande åtgärder bland annat präglas av transparens gentemot 

mottagaren och utformas samt genomföras på ett sätt som motsvarar de förväntningar 

mottagaren rimligen har till följd av marknadsföringen. Mottagaren ska behandlas hederligt 

av marknadsförarens säljfrämjande åtgärder. Därtill framgår av artikel A2 att villkoren för 

erbjudandet ska vara utformade på ett sätt som gör det lätt för mottagaren att klargöra vad 

erbjudandet innebär och vilka villkor samt begränsningar som gäller för det. Särskilt utpekas 

vikten av att tilläggsförmånens värde inte överdrivs samt att även huvudproduktens pris 
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framgår. Därutöver gäller enligt artikel A3 att utformningen av säljfrämjande åtgärder inte får 

vara vilseledande i fråga om dess värde eller vad som krävs för att få den.  

 

Vidare framgår av artikel A6 att komplicerade villkor ska undvikas, samt att villkoren ska 

vara skrivna på ett sätt som gör det lätt för mottagaren att förstå deras innehåll. Före ett köp 

ska mottagaren av den säljfrämjande åtgärden få möjligheten att ta del av villkor och 

uppgifter ägnade att inverka på beslutet, samt få uppgifter om vad som krävs för att ta 

erbjudandet i anspråk. Reglerna ställer även krav på att säljfrämjande åtgärder utformas på 

sådant sätt att de respekterar lojalitetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket 

framgår av artikel A8. 

 

Det räcker dock inte att en marknadsföringsåtgärd strider mot god marknadsföringssed för att 

den ska anses otillbörlig enligt generalklausulen i MFL. En viktig förutsättning för att en 

marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig är nämligen att det så kallade transaktionstestet är 

uppfyllt. 

 

4.6 Korruptiv marknadsföring 

För god marknadsföringssed gäller lagstridighetsprincipen vilket innebär att en 

marknadsföringsåtgärd som bryter mot någon annan lagstiftning även riskerar att strida mot 

god marknadsföringssed och därmed kan bedömas som otillbörlig enligt MFL.
116

 En 

otillbörlig marknadsföringsåtgärd av korruptiv karaktär kan sålunda utlösa både ett 

straffrättsligt ansvar enligt bestämmelsen om givande av muta i BrB och dessutom förbjudas 

att fortsättningsvis tillämpas enligt reglerna i MFL.
117

 Det kan dock även förekomma att en 

marknadsföringsåtgärd av korruptiv karaktär exempelvis på grund av lågt ekonomiskt värde 

inte uppfyller förutsättningarna för givande av muta enligt 10:5 b BrB. Den kan då ändå 

eventuellt bedömas vara otillbörlig enligt generalklausulen 5-6 §§ MFL.
118

 

 

Marknadsföring av en korruptiv karaktär har behandlats tidigare i ett antal domar av 

Marknadsdomstolen där förfarandena uttrycktes medföra risk för bestickningsliknande 

verkan. Den äldre benämningen bestickning motsvarar vad som numera avses med givande av 

muta. I MD 2000:9 hade marknadsföraren lämnat reklambroschyrer adresserade till den 
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ansvarige för reklaminköp hos andra näringsidkare. Broschyrerna innehöll erbjudanden om 

olika premier mottagaren kunde erhålla om inköparen valde att handla för vissa belopp hos 

marknadsföraren. Premierna bestod av exempelvis en klockradio, en cykel eller en TV och 

bedömdes av Marknadsdomstolen vara avsedda för privat bruk, samt ha ett värde som medför 

en påtaglig risk för bestickningsliknande verkan. Förfarandet ansågs därför otillbörligt och 

förbjöds av Marknadsdomstolen.  

 

I ett annat fall, MD 1993:18, annonserade marknadsföraren i tidningen Dagens Industri att 

den som inom viss tid köpte marknadsförarens helårsprenumeration av skriftlig information i 

skattefrågor fick en julost om cirka två kilo som gåva. Därutöver annonserade 

marknadsföraren i en egen reklamtidskrift att den som köpte deras datorprogram före ett 

särskilt angivet datum fick klassisk musik eller resväskor på köpet. Båda förfarandena antogs 

ha nått många anställda i en inköpsfunktion och bedömdes vara otillbörliga därför att 

tilläggsvarorna uteslutande ansågs avsedda för privat bruk och deras värde medförde en 

påtaglig risk för bestickningsliknande verkan. 

 

4.7 Köp av personlig assistans i förhållande till otillåten marknadsföring 

Inledningsvis måste frågan besvaras huruvida MFL är tillämplig på frågan om köp av 

personlig assistans. Det har framgått ovan att dess tillämpningsområde omfattar bland annat 

åtgärder varvid en näringsidkare marknadsför produkter till konsumenter eller näringsidkare. 

Begreppet produkt omfattar enligt MFL även tjänster, vilket innebär att personlig assistans är 

en produkt i lagens mening. Vidare är en konsument en fysisk person som handlar 

huvudsakligen för ändamål utanför näringsverksamhet, vilket innebär att både brukare och 

dennes ställföreträdare bör kunna omfattas av begreppet. Att det är fråga om en köpsituation 

framgår ordagrant av lagtexten i 51:4 SFB där det tydliggörs vad assistansersättningen får 

användas till. I förarbetena motiveras formuleringen som ett förtydligande om att det är en 

affärshändelse och att den assistansersättning som anordnaren mottar för sina tjänster ska tas 

upp som intäkt enligt bestämmelserna i IL.
119

 Några hinder för att tillämpa MFL på 

marknadsföringsåtgärder i frågor om köp av personlig assistans kan jag därför inte finna. 
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4.7.1 Otillbörlig marknadsföring 

Det är här svårt att dra några konkreta slutsatser i förhållande till huruvida samtliga typer av 

användande av ekonomiska förmåner i förhållande till köp av personlig assistans är 

otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Reglerna är utformade så att själva åtgärden måste 

bedömas i varje enskilt fall. Det kan tänkas att erbjudanden om själva tjänsten, den personliga 

assistansen, utformas på sådant sätt i marknadsföringen att åtgärden uppfyller 

förutsättningarna för att anses vilseledande eller aggressiv. Exempelvis skulle så kunna vara 

fallet om anordnaren använder aggressiva påtryckningsmedel i marknadsföringen, eller 

oriktiga påståenden som vilseleder brukaren. Här kommer dock främst att diskuteras mer 

generellt huruvida det kan tänkas strida mot generalklausulen i 5-6 §§ MFL att som privat 

anordnare av personlig assistans erbjuda ekonomiska förmåner av olika slag i samband med 

marknadsföringen av tjänsten.  

 

Generalklausulen i MFL ställer upp två krav för att en marknadsföringsåtgärd ska bedömas 

som otillbörlig: den måste strida mot god marknadsföringssed och dessutom i märkbar mån 

påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut 

(transaktionstestet). I likhet med vad som uttryckts i förarbetena är det rimligt att 

bedömningen av en marknadsföringsåtgärd görs i två steg, där det i första hand prövas 

huruvida åtgärden strider mot god marknadsföringssed och i andra hand om den uppfyller 

kraven enligt transaktionstestet.
120

  

 

4.7.2 God marknadsföringssed 

Inledningsvis kan det konstateras att det inte finns någon exakt eller orubblig innebörd av 

begreppet god marknadsföringssed. Ledning måste sökas utifrån vad som inryms under god 

affärssed, samt andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och 

näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Att här försöka ge någon slags uttömmande 

beskrivning av vad god marknadsföringssed innebär vore inte möjligt. Det inrymmer dock 

vissa allmänna krav enligt förarbetena, däribland att marknadsföring inte får strida mot 

lagstridighetsprincipen och att den måste vara vederhäftig.
121

 

 

Till följd av lagstridighetsprincipen gäller att gärningar som bedöms otillbörliga enligt 

mutbrottsbestämmelserna även är otillbörliga i marknadsrättslig mening. Det innebär 
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exempelvis att en gärning som utgör givande av muta kan leda till både straffrättsliga 

sanktioner enligt bestämmelserna i BrB och förbjudas att fortsätta vidtas enligt 

bestämmelserna i MFL. Reglerna om otillbörlig marknadsföring kan dock bli aktuella även 

när förutsättningarna inte är uppfyllda för att det ska vara fråga om mutbrott. Det har bland 

annat nämnts ovan att det skulle kunna vara så om värdet av förmånen är för lågt för att den 

ska anses otillbörlig enligt mutbrottsbestämmelsen, men att den ändå haft sådana inslag av 

korruption att den i stället kan bedömas som korruptiv marknadsföring enligt 

generalklausulen i MFL.  

 

Ett viktigt underlag för bedömningen av god marknadsföringssed är näringslivets 

egenåtgärder.
122

 Särskilt viktiga i sammanhanget är de regler som ICC framtagit om reklam 

och marknadskommunikation. Det framgår av de allmänna reglerna i ICC:s regelverk bland 

annat att marknadsföringen måste vara utformad med viss hänsyn till vilka konsumenterna är 

och vilka förutsättningar de har att ta till sig innehållet av den. Vidare finns särskilda regler 

om säljfrämjande åtgärder, vilket handlar om marknadsföring som innehåller något slags 

tilläggsförmån. En marknadsföringsåtgärd bestående av att en anordnare erbjuder brukare en 

välkomstgåva om de väljer att köpa tjänsten från anordnaren får anses utgöra en säljfrämjande 

åtgärd. Reglerna tar till stor del sikte på att villkoren är tydliga och hederliga och att 

huvudprodukten inte riskerar att hamna i skuggan av tilläggsförmånen. Det är viktigt att 

konsumenten kan göra en grundlig avvägning innan denne fattar beslutet, genom att denne får 

möjlighet att ta del av villkoren och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

konsumenten ska få ta del av tilläggsförmånen. 

 

Bedömningen av ICC:s regler ger en uppfattning om att marknadsföringsåtgärder inte får vara 

utformade på ett sätt som lockar konsumenter att fatta beslut grundade på bristande insikt om 

innehållet av huvudprodukten eller kring dess villkor. Frågan är dock om det är tillräckligt att 

en säljfrämjande åtgärd är tydlig i sina villkor för att den ska vara förenlig med god 

marknadsföringssed. Hur ställs dessa krav i förhållande till en produkt som personlig 

assistans, vars innehåll kan vara svåröverskådligt och där villkoren i regel behöver utformas 

individuellt? Personlig assistans ska enligt LSS vara personligt utformad, med respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. För att ta tillvara denna rätt bör den erbjudna 

produkten, den personliga assistansen, vanligen förhandlas fram individuellt mellan brukare 
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och anordnare, där hänsyn tas till den enskilde brukarens önskemål och vilja i högsta möjliga 

utsträckning.  

 

Vad gäller då exempelvis i fråga om en säljfrämjande åtgärd utformad som ett 

välkomsterbjudande, där tilläggsförmånen är porslin av ett visst värde och huvudprodukten är 

personlig assistans? Brukaren får ta del av porslinet om denne väljer att köpa personlig 

assistans av anordnaren. Tilläggsförmånen har här ingenting med personlig assistans att göra, 

det enda sambandet mellan huvudprodukten och tilläggsförmånen är villkoret att brukaren 

måste köpa huvudprodukten för att få ta del av tilläggsförmånen. Avsikten med den 

säljfrämjande åtgärden bör vara att anordnaren syftar till att stå ut vid en jämförelse med 

övriga konkurrenter vilka erbjuder samma svåröverskådliga tjänst. Om produktens innehåll 

medför att villkoren kring dess utförande vanligen måste förhandlas fram genom avtal, såsom 

bör vara fallet i fråga om personlig assistans, kan det huvudsakliga syftet med 

tilläggsförmånen vara att försöka locka potentiella kunder att vända sig till anordnaren för att 

ingå förhandlingar om tjänstens innehåll. Finns det här en risk för att brukare lockas av 

tilläggsförmånen snarare än av innehållet i själva huvudprodukten, är frågan om detta kan 

anses strida mot god marknadsföringssed. Därutöver måste bedömningen av en 

marknadsföringsåtgärd göras i förhållande till kraven enligt transaktionstestet. 

 

4.7.3 Transaktionstestet och den genomsnittlige konsumenten 

Innebörden av transaktionstestet i förhållande till generalklausulen är att bedöma huruvida en 

marknadsföringsåtgärd är ägnad att i märkbar mån påverka eller att den sannolikt kan påverka 

förmågan hos en konsument att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Affärsbeslut har en relativt 

omfattande innebörd och bör i förhållande till marknadsföring av personlig assistans kunna 

innebära exempelvis att en brukare fattar ett beslut om att kontakta en anordnare för att få mer 

detaljer om innehållet i den erbjudna tjänsten. Bedömningen av en marknadsföringsåtgärd 

enligt transaktionstestet kan då göras utifrån huruvida den varit ägnad att i märkbar mån 

påverka konsumentens beslut om att kontakta anordnaren för mer information om tjänsten. 

 

För att underlätta bedömningen av en marknadsföringsåtgärd görs bedömningen vid behov 

utifrån en genomsnittlig konsument som åtgärden riktar sig mot. Här måste de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet beaktas, dock vad gäller personlig assistans finns det 

vissa gemensamma faktorer som bör beaktas vid fastställandet av den genomsnittlige 

konsumenten till följd av de krav som uppställs i lagstiftningen för att kunna få personlig 



55 

 

assistans. Här riktar sig marknadsföringsåtgärden till en tydligt identifierbar målgrupp, 

köpsituationen kan ju endast uppkomma mellan anordnare och personer som tillhör 

personkretsen inom LSS och som dessutom beviljats både personlig assistans och 

assistansersättning. Här kan dessutom tilläggas att förarbetena uttryckligen utpekade 

konsumenter med mentala eller fysiska handikapp som tydligt identifierbara grupper som kan 

förväntas vara särskilt känsliga för marknadsföring.
123

 Målgruppen bör därmed kunna sägas 

utgöra sådana brukare av personlig assistans samt deras eventuella ställföreträdare. När en 

målgrupp kunnat fastställas gäller prövningen en rimligt upplyst och uppmärksam konsument 

inom denna grupp.  

 

Vad gäller bedömningen av vad en genomsnittlig konsument inom den fastställda målgruppen 

normalt känner till om tjänsten personlig assistans, kan det vara svårt att säga närmare 

preciserat. Riksrevisionen har i RiR 2004:7 uttryckt att det i praktiken endast är en del av de 

brukare som beviljats personlig assistans som faktiskt har förutsättningar för att självständigt 

styra sin personliga assistans. De menade att personer som tillhör första och andra 

personkretsen till följd av sina funktionsnedsättningar saknar förutsättningar att vara 

självständiga, men att även andra med rätt till personlig assistans kan sakna sådana 

förutsättningar.
124

 Om brukare saknar förutsättningar för att utöva den självbestämmanderätt 

som ska genomsyra personlig assistans, åligger det rimligen på deras ställföreträdare att 

beakta att brukarens intressen tillvaratas på ett bra sätt. Frågan är om, och hur ställföreträdares 

kunskaper ska tas med vid bedömningen av den genomsnittlige konsumenten. I likhet med 

Marknadsdomstolens resonemang om konsumentkrediter i MD 2014:7, kan hänsyn också 

behöva tas till om det faktum att personlig assistans funnits en längre tid påverkar hur 

ingående kunskaper den genomsnittlige konsumenten rimligen bör anses ha om tjänsten.
125

 

 

Det bör finnas både brukare och ställföreträdare som har mer ingående kunskaper om 

personlig assistans, till exempel som en följd av att ha brukat insatsen under en längre tid, 

eller av nödvändighet för att kunna ansöka om insatsen. Samtidigt bör det finnas andra som 

helt saknar kunskap om personlig assistans, eller har svårigheter att ta del av den information 

som finns om insatsen. Vidare kan rätten till personlig assistans och tillhörigheten till 

personkretsen i LSS uppkomma plötsligt, exempelvis till följd av sjukdom eller olycksfall. 
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Personer som aldrig varit i behov av personlig assistans, åt sig själva eller åt någon anhörig, 

saknar vanligen anledning att söka närmare kunskaper om insatsen och dess innebörd. Det bör 

därmed finnas varierande kunskaper om tjänstens innehåll och innebörd inom målgruppen. 

 

Vissa faktorer talar dock, enligt min mening, för att inte alltför långtgående krav bör ställas på 

den genomsnittlige konsumentens kunnande i målgruppen. Förarbetena har som nämnts 

uttryckt att konsumenter med mentala eller fysiska handikapp kan förväntas vara särskilt 

känsliga för marknadsföring.
126

 Här måste det dock vidare beaktas att målgruppen är 

människor med allvarliga funktionshinder vilka i stor utsträckning kan medföra att personerna 

i målgruppen har större svårigheter att tillgodogöra sig informationen i en 

marknadsföringsåtgärd än en allmänt genomsnittlig konsument utanför personkretsen i LSS. 

Även med beaktande av att brukare i viss utsträckning kan ha hjälp av ställföreträdare, bör 

den genomsnittlige konsumentens förmåga i målgruppen rimligen motsvara en normalt 

informerad konsument i målgruppen, vilken dock saknar mer ingående kunskaper om 

personlig assistans. Anledningen att det finns möjligheter för brukare att ta hjälp av anordnare 

såsom kommunen, assistansbolag eller brukarkooperativ bör delvis kunna förstås mot 

bakgrund av att det ställs höga krav på kunnande på den som ansvarar för den, både vad gäller 

att tillhandahålla den personliga assistansen och att sköta den rent administrativt. Den statistik 

som presenterats ovan om brukares val av anordnare talar tydligt för att en kraftig majoritet av 

assistansberättigade och deras ställföreträdare väljer att söka hjälp med att sköta och 

organisera den personliga assistansen hellre än att överse den själv.
127

 

 

Sammantaget kan förutsättningar enligt min mening finnas för att en marknadsföringsåtgärd 

som rent allmänt består av att erbjuda ekonomiska förmåner till en brukare eller dennes 

ställföreträdare, bedömas som otillbörlig i MFL:s mening. Det går dock inte att fastställa att 

alla sådana åtgärder är otillbörliga, det är som nämnts viktigt att beakta relevanta 

omständigheter i det enskilda fallet. Frågan om lämpligheten av att sådana 

marknadsföringsåtgärder används i förhållande till personlig assistans måste vidare besvaras 

utifrån ett bredare perspektiv än vad som är möjligt enligt bestämmelserna om otillbörlig 

marknadsföring. 
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5 Avslutande diskussion 
 

Personlig assistans har blivit en marknad där konkurrensen är stor mellan privata aktörer. 

Tjänsten är dessutom av sådan natur att dess integritet får anses vara särskilt skyddsvärd. Det 

kan därför vara viktigt att närmare beakta de åtgärder med vilka anordnarna syftar till att 

locka till sig nya kunder och förmår dem att stanna. Det går dock svårligen att med full 

säkerhet avgöra huruvida sådana förfaranden alltid är tillbörliga eller otillbörliga enligt de 

bestämmelser som här diskuterats. Bedömningen är beroende av vilken slags förmån det 

handlar om och vilka de olika omständigheterna är i det enskilda fallet. Här bör dock åter 

påpekas att grundförutsättningen för att köpsituationen mellan brukare och anordnare ska 

kunna uppkomma är assistansersättningen. SFB uppställer krav om att den endast är avsedd 

att användas för kostnader för personliga assistenter, eller för kostnader för personlig 

assistans. Detta är en viktig begränsning, därför att den innebär att varken brukare eller 

anordnare får använda assistansersättningen till något som inte kan tillföras den personliga 

assistansen.  

 

Svårigheten med att försöka angripa sådana metoder som beskrivits mot bakgrund av de nu 

gällande bestämmelserna om assistansersättning är att det endast strider mot bestämmelserna i 

SFB om anordnaren eller brukaren använder assistansersättning för kostnader som inte räknas 

som personlig assistans. Om anordnaren i stället väljer att använda andra medel, exempelvis 

beskattade vinstmedel, för att bekosta en sådan förmån, har inte anordnaren agerat i strid med 

51:4 SFB. Varken LSS eller SFB anger några uttryckliga begränsningar för vilka åtgärder en 

anordnare får vidta i sin marknadsföring av den personliga assistansen, men det bör dock 

finnas en rimlig gräns för vad som bör vara tillåtet eller inte. På samma sätt bör det finnas en 

tydlig gräns för vad brukare eller deras ställföreträdare ska kunna få i utbyte mot 

assistansersättningen. Det ter sig orimligt mot bakgrund av bestämmelserna i SFB att brukare 

ska kunna ta emot förmåner som inte hör till den personliga assistansen i utbyte mot 

assistansersättningen, även om förmånerna bekostats med beskattade vinstmedel hos bolaget. 

Problemet är här att förmånerna kan sägas vara indirekt bekostade med assistansersättningen 

om förmånerna ges till brukaren av anordnaren i utbyte mot att brukaren köper personlig 

assistans av anordnaren.  

 

Att anordnare erbjuder en ekonomisk förmån utöver tjänsten innebär inte nödvändigtvis att 

den tjänst anordnaren tillhandahåller på något sätt håller en lägre kvalitet än andra anordnares 
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tjänster, men det medför dock en risk att försvåra beslutsfattarens möjligheter att göra en 

rimlig avvägning mellan olika anordnare vad gäller den personliga assistans som erbjuds. 

Vidare måste beaktas problematiken med att en stor grupp brukare kan vara beroende av 

ställföreträdare för att fatta beslut om den personliga assistansen. Det kan vara svårt för en 

ställföreträdare att helt och hållet kunna bedöma kvaliteten av personlig assistans när denne 

själv inte nyttjar den faktiska tjänsten, men bedömningen bör dock ytterligare kunna försvåras 

om anordnare marknadsför sina tjänster genom att erbjuda ekonomiska förmåner. Risken är 

då att en ställföreträdares beslut kan påverkas till stor del av ekonomiska incitament snarare 

än tjänstens kvalitet.  

 

Genom att jämföra och diskutera ett exempel med två olika slags förmåner ska här göras ett 

försök att belysa vissa av de svårigheter som kan uppkomma vid bedömningen av en förmån. 

Här ska även hänvisas till innebörden av korruption, det vill säga, åtgärder eller gärningar där 

en part på ett otillbörligt sätt syftar till att påverka en annan part i dennes beslutsprocess 

genom att erbjuda denne otillbörliga förmåner. I exemplen ovan har det nämnts förmåner i 

form av betalda semesterresor till brukaren, eller höga löner till de anställda. Redan vid en 

bedömning av förmånernas slag bör det stå klart att det föreligger en klar skillnad mellan de 

båda. Att erbjuda en betald semesterresa till en brukare om denne väljer att köpa anordnarens 

tjänster har lite eller inget med den personliga assistansen att göra. Det får snarare ses som ett 

erbjudande om en tilläggsförmån vilken är ägnad att locka till sig brukare som kunder. Frågan 

är också om brukare ska kunna förhandla till sig förmåner av detta slag i utbyte mot 

assistansersättningen. Här bör det enligt min mening föreligga en klar risk för att ekonomiska 

incitament kan påverka brukaren eller dennes ställföreträdares beslut vid val av anordnare. 

Frågan om det sker på ett otillbörligt sätt i lagstiftningens mening måste dock beaktas i 

förhållande exempelvis till de ovan diskuterade förutsättningarna som gäller för givande av 

muta eller otillbörlig marknadsföring. 

 

Vad gäller erbjudna förmåner i form av högre löner blir bedömningen möjligen något svårare. 

Den lön de personliga assistenterna erhåller för sitt arbete bör otvivelaktligen höra till 

kostnader för personlig assistans och bekostas av assistansersättningen. Syftet med att erbjuda 

en högre lön jämfört med konkurrenterna kan vara för att det anses ge de personliga 

assistenterna bättre arbetsvillkor. Det blir möjligen lättare att anställa nya assistenter eller 

behålla de som redan arbetar hos brukaren om de är nöjda med den lön de får för arbetet. 

Frågan är dock om det kan, eller bör finnas några gränser för när det kan vara olämpligt i 
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förhållande till köp av personlig assistans att erbjuda förhöjda löner till de personliga 

assistenterna. Personliga assistenter anställda av privata anordnare arbetar inom den privata 

sektorn. En privat arbetsgivare bör ges stor frihet vad gäller möjligheten att kunna belöna sina 

egna arbetstagare om denne vill.  

 

Här kan de ovan diskuterade otillbörlighetsbestämmelserna vara vägledande vid bedömningen 

och tydligare belysa hur en kostnad hänförlig till personlig assistans ändå riskerar att vara 

otillbörlig under vissa omständigheter. Rimligen måste bedömningen göras av de faktiska 

omständigheterna kring varje enskilt erbjudande. Några exempel på sådana omständigheter 

skulle kunna vara hur stor den erbjudna lönen är och om den motsvarar det arbete som utförs. 

Vidare kan en sådan omständighet vara vem den högre lönen faktiskt erbjuds till. Erbjuds den 

högre lönen till samtliga av brukarens personliga assistenter, eller endast till brukarens 

ställföreträdare eller anhöriga som arbetar som personliga assistenter åt brukaren? Det bör 

vidare beaktas om ställföreträdaren är den som fattar beslutet om val av anordnare åt 

brukaren, om denne dessutom samtidigt erbjuds en mycket förhöjd lön genom detta beslut. 

När ett erbjudande direkt vänder sig till en part som kan ha stort inflytande över vilka beslut 

som fattas av brukaren, bör det vara särskilt betydelsefullt att försöka motverka förfaranden 

ägnade att medföra att beslut fattas mot bakgrund av andra ändamål än de som är avsedda i 

fråga om själva insatsen, den personliga assistansen. 

 

Dock bör även innehållet i själva tjänsten beaktas. Det beslut en brukare eller dennes 

ställföreträdare fattar i fråga om val av anordnare kan i stor utsträckning påverka de 

personliga assistenternas tillvaro i arbetet. Det kan medföra ändringar i deras anställningar, 

lönen kan påverkas eller schemat kan behöva göras om. Sådana omständigheter bör omfattas 

av innebörden av tjänsten personlig assistans och det är inte heller orimligt att anordnare i viss 

utsträckning kan marknadsföra sina tjänster genom att erbjuda olika villkor med sådana 

anknytningar.  

 

För att få bedriva yrkesmässig verksamhet inom personlig assistans har vissa särskilda krav 

uppställts vad gäller lämpligheten hos den som söker sådant tillstånd. Den som ansöker måste 

bland annat kunna uppvisa tillräckliga kunskaper om hur verksamheten ska finansieras och 

personal rekryteras och utbildas för att anordnaren ska bedömas som lämplig att bedriva sådan 

verksamhet. Om det inte kan tillgodosäkras att det är en seriös verksamhet får den därmed 
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inte yrkesmässigt bedriva verksamhet inom personlig assistans. Det uppställs sålunda redan 

vissa krav i lagstiftningen för att skydda tjänstens integritet.  

 

Mot bakgrund av vad som hittills nämnts bör även det som normalt faller inom kostnader för 

personlig assistans under vissa omständigheter kunna snedvridas på ett sätt som stämmer illa 

överens med syftet med själva insatsen. Personlig assistans är en oerhört viktig stödinsats, 

personligt utformad för människor med omfattande funktionshinder och stora grundläggande 

hjälpbehov. Den privata marknaden som uppkommit kring personlig assistans har vuxit under 

senare år. Att en så pass stor andel assistansberättigade valt att köpa personlig assistans av 

privata anordnare, vilket framgått av den statistik som presenterats ovan,
128

 talar för att många 

är nöjda med att den personliga assistansen utförs av privata anordnare, eller i vart fall 

missnöjda med de övriga alternativa valmöjligheterna. Det bör dock främst tolkas som en 

effekt av den självbestämmanderätt brukare har i fråga om val av anordnare. Det är viktigt för 

att värna självbestämmanderätten att denna valmöjlighet vad gäller anordnare inte begränsas. 

 

Vidare är det dock även viktigt att säkerställa att syftet med insatserna uppfylls och att 

målsättningen med LSS eftersträvas. Ett naturligt steg i denna riktning vore enligt min mening 

att se över de metoder anordnare av personlig assistans tillämpar för att marknadsföra sina 

tjänster till brukare. För att besvara frågan om lämpligheten med att erbjuda ekonomiska 

förmåner i samband med köp av personlig assistans, bör ledning därför sökas utifrån syftet 

med insatsen enligt LSS och de begränsningar om assistansersättningen som anges i SFB. 

Assistansersättningen är avsedd att bekosta den personliga assistansen och finansierar därmed 

huvudsakligen hela den marknad som uppkommit inom privat personlig assistans. Det vore 

därför också rimligt att de begränsningar som gäller för assistansersättningen även bör beaktas 

vid bedömningen av en förmåns tillbörlighet i förhållande till köp av personlig assistans. 

Även här bör syftet med LSS och de grundläggande principerna som gäller för insatsen 

personlig assistans vara vägledande. 

 

Problemet med gärningar av korruptiv karaktär, exempelvis mutsituationer, är att de till sin 

natur är svåra att uppdaga. De siffror som presenterades i Brå 2007:21 ger viss fingervisning 

över hur brottsmisstankar vanligen uppkommer vad gäller sådana brott, samt vilka som oftast 

anmäler brotten.
129

 Härmed framgår vikten av att informera allmänheten och eventuella 
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inblandade parter om att vissa slags ageranden kan vara brottsliga gärningar, framför allt i 

fråga om sådana situationer där mutor särskilt riskerar att förekomma. Utöver att informera 

finns det dock även andra tänkbara lösningar.  

 

Ett sätt att undvika vissa av de svåra bedömningarna av om ett enskilt förfarande är 

otillbörligt, vore helt enkelt att förbjuda tilläggsförmåner i förhållande till personlig assistans. 

Brukare bör inte liknas med vilka konsumenter som helst, därför att det inte är fråga om köp 

av vilket slag som helst. Köpen finansieras med assistansersättningen och innehåller därför 

vissa begränsningar, vilka även bör kunna gälla för de olika metoder anordnare marknadsför 

sig med. Tjänsterna får i stället marknadsföras med sådant hänförligt till själva 

huvudprodukten, den personliga assistansen. Även då skulle det kunna uppkomma 

tveksamma situationer, men risken för det skulle dock minska. 

 

Det är orimligt att brukare med hjälp av assistansersättningen får ta del av förmåner vilka inte 

är en del av den personliga assistansen. Det är också tänkbart att sådana ekonomiska 

incitament får en central roll i fråga om personlig assistans, vilket riskerar att skada inte 

enbart kvaliteten på den personliga assistansen, utan även anseendet hos det system som 

möjliggör den viktiga valfriheten för brukare. Förfarandena riskerar också att snedvrida 

konkurrensen mellan anordnarna på så sätt att de anordnare som väljer att inte erbjuda 

liknande förmåner kan få svårt att synas jämte sådana anordnare som erbjuder förmåner av 

detta slag. Detta gäller särskilt med beaktande av att tjänstens innehåll kan vara 

svåröverskådligt och behöva framförhandlas i varje enskilt fall eftersom den ska vara 

personligt utformad efter brukarens behov. Det är därmed av stor vikt att på jämlika villkor 

kunna få möjligheten att diskutera tjänstens innehåll med potentiella kunder, utan risken att 

förbises på grund av lockande tilläggsförmåner utan relevans för tjänstens faktiska innehåll. 

 

Slutligen måste dock ansvaret för att valen av anordnare sker på rätt grundsatser åläggas alla 

inblandade parter. Det är upp till brukare eller deras ställföreträdare att välja den anordnare 

som bäst kan tillgodose brukarens behov av personlig assistans, medan det är upp till varje 

anordnare att tillhandahålla personlig assistans av god kvalitet som uppfyller alla kraven i 

LSS. Assistansersättningen bör varken direkt eller indirekt främja marknadsföringsåtgärder 

vilka inte direkt är hänförliga till den personliga assistansen, men som är ägnade att påverka 

mottagarens förmåga att fatta välgrundade beslut i förhållande till den personliga assistansen. 

Det kan som diskuterats ovan finnas förutsättningar enligt otillbörlighetsbestämmelserna för 
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att beakta åtgärder i form av erbjudanden av ekonomiska förmåner riktade till brukare eller 

deras ställföreträdare som olämpliga. Otillbörlighetsbestämmelserna kan dock anses vara 

otillräckliga i fråga om köp av personlig assistans, om de medför att sådana förfaranden 

svårligen uppdagas och motverkas. Det kan då i stället vara nödvändigt med ytterligare 

begränsningar för hur yrkesmässiga anordnare av personlig assistans får marknadsföra sina 

tjänster till brukare. Slutligen skyddar det inte enbart brukarna, utan även anordnarna.   
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MD 1993:18. 

MD 2000:9. 

MD 2008:5. 

MD 2010:8. 

MD 2014:7. 
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