
Mutor och Jäv – Att vårda Svenska 

kyrkans varumärke

”Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och 

tidsödande att bygga upp det.”

- Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting 



Vi har ett ansvar att handla utifrån följande riktlinjer

• Anställda och förtroendevalda ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin 

tjänsteutövning. 

• Handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 

ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete.

• Betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka 

tjänsteutövningen. 

• Känns det oklart eller tveksamt i hjärtat - avstå från att vara en del av 

ärendet eller handlingen ”för säkerhets skull”.  Använd alltid 

försiktighetsprincipen som riktlinje.



När är man jävig?

Klara fall av jäv är:

• Om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång 

kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående. 

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet 

som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om 

du är: 

• Vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet

• Ekonomiskt beroende av en part eller intressent

• Engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det 

brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. 



Exempel

4

• Bengt är kyrkoherde och han ser i slutet på året att han har pengar kvar på 

sin budget.

• Han vill då att alla anställda inom sitt pastorat skall få åka på konferens till 

Köpenhamn.

• Han har en gammal kompis som driver ett hotell där.

• Han bokar då upp hela hotellet för sina 130 anställda över två nätter.

• Får han göra så?

Svar

NEJ, Förutom det faktum att det finns en jävsituation mellan Bengt 

och den leverantör han vill köpa en tjänst av, då de är kompisar, 

så ska han dessutom använda de ramavtal som finns på hotell i

norden i första hand vid bokning.



Exempel

• Camilla är kyrkoherde i en mindre församling.

• Varje onsdag är det andakt på äldreboendet i bygden. 

• Kyrkans musiker har blivit sjuka och kan inte delta.

• Camillas bror är frilansmusiker och hoppar in i sista sekund och spelar på 

andakten. 

• En vecka senare fakturerar Camillas brors egenföretag församlingen för 

timmarna på äldreboendet.

 Får han göra så? 

Svar:

NEJ, detta är också en jävsituation. Då Camilla och hennes bror är närstående 

så får inte hans företag få ekonomisk vinning av att göra tjänster åt 

församlingen som hans syster är ytterst ansvarig för.



Exempel

• Olof är vaktmästare och kyrkans fasad behöver målas om.

• Olof tar in offerter från ett antal leverantörer

• En av leverantörerna ger bäst pris och har bra referenser och bra 

miljöklassade produkter. Olof tänker välja denna leverantör.

• Då blir han uppringd av en annan leverantör som erbjuder sig att även utföra 

tjänster åt honom privat för mycket förmånliga priser med motkrav att han 

väljer deras målerifirma istället trots dyrare priser och inte lika hög klass på 

produkterna.

• Han väljer ändå den andra leverantören då dotterns stora hus behöver en 

fasadmålning och renoveras invändigt och han tänker att detta är inget som 

kollegorna kommer bry sig om, vilken leverantör han väljer.

–Får han göra så? 

Svar:

NEJ, detta är en mut- situation. Situationen är sådan att Olof  tog emot en muta 

då han får en förmån privat av att välja denna leverantören. Vi måste välja våra 

leverantörer professionellt och de allra flesta handlingar som rör avtal / 

upphandlingar eller prisjämförelser inom svenska kyrkan är offentliga



Tänk på att vi är en organisation som ska 

hantera mutor och jäv på ett professionellt 

sätt. Vi vill hjälpa andra och ställa upp där det 

behövs och kanske använda nära och kära 

när det krisar eller för att det känns bra att ha 

en nära relation till en leverantör. Men vi 

måste stå upp för vårt varumärke och tänka på 

att denne handling är straffbart om det 

upptäcks att vi handlat på ett sådant sätt som 

knyts till mutor och jävsituationer. 


