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Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor 
och andra förmåner 

Inom all akademisk verksamhet är det inte bara nödvändigt utan även ett 
krav att ha god kontakt med omvärlden. Det är dock viktigt att tänka på att 
anställda inom offentlig verksamhet inte ska låta sig påverkas eller påverka 
någon annan på ett otillbörligt sätt. Att ge eller ta emot otillåtna gåvor eller 
förmåner är inte bara förtroendeskadligt för arbetsgivaren utan kan även 
leda till anmälan till personalansvarsnämnd, statens ansvarsnämnd eller 
straff enligt brottsbalken.  
Den som är anställd eller uppdragstagare hos SLU kan dömas för givande 
och tagande av förmåner. Det innebär att reglerna gäller för alla anställda 
såväl som uppdragstagare. Dessutom kan den som döms eventuellt avskedas 
från sin anställning och tvingas betala skadestånd. Beställare och 
beslutsfattare på alla nivåer inom SLU ska alltså vara mycket försiktiga när 
det gäller givande och tagande av gåvor och andra förmåner 

För några personalkategorier kan risken att utsättas vara extra stor, tex 
rektor, inköps- och upphandlingsansvariga och anställda inom 
fastighetsområdet. Även forskare som har en tät samverkan med externa 
partners, stiftelser och övriga finansiärer kan löpa stor risk att hamna utanför 
lagens råmärken. Ibland kan det vara svårt att avgöra i vilken roll en gåva 
eller förmån lämnats eller mottagits.  

Dessa riktlinjer ska läsas tillsammans med SLU:s  värdegrund. 

Alla anställda och uppdragstagare på SLU ska känna till vad som gäller 
vid givande och tagande av förmån, vilka lagar, förordningar och 
interna riktlinjer som reglerar detta.  

Alla anställda och uppdragstagare ska iaktta försiktighet när det gäller 
förmåner. Vid upphandling ska riktlinjerna finnas som en standardtext 
och leverantören ska förbinda sig att följa dessa. 
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Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner 

 

Vad är otillåten respektive tillåten förmån? 
Som anställd eller uppdragstagare vid SLU ska man i allmänhet vara 
försiktig med att ge eller ta emot gåvor och andra förmåner och se till att 
handla omdömesgillt när sådana situationer uppstår. Vad som är otillbörligt 
eller inte måste avgöras i varje enskilt fall eftersom det inte finns några 
enhetliga regler runt detta. Om minsta tveksamhet råder om en gåva eller 
förmån är tillåten eller inte ska man tacka nej. Alla gåvor eller förmåner 
som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörliga.  

En förmån är alla slags gåvor och belöningar.  Även förmåner utan 
ekonomiskt värde innefattas, det kan t ex vara ett medlemskap i en klubb. 
En förmån kan vara otillåten även om syftet med den inte är att mottagaren 
ska handla på ett visst sätt.   

Följande är exempel på gåvor och förmåner som alltid är otillåtna.  
• Penninggåva 

 
• Lån eller ställande av säkerhet, eftergift av fordringar på villkor som 

inte är marknadsmässiga 
 

• Mottagande av varor eller tjänster för privat bruk på villkor som inte 
är marknadsmässiga 
 

• Förmåner som är förenade med villkor att utföra något för givaren 
och som inte är godkända av arbets- eller uppdragsgivaren 
 

• Dold provision till anställd eller uppdragstagaren direkt och inte till 
dennes företag 
 

• Medlemskap i en exklusiv klubb 
 

• Förmån utan ekonomiskt värde men som har ett personligt värde för 
mottagaren 
 

• Belöningsresor 
 

• Rabatter som inte kommer SLU tillhanda 
 

• Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat 
bruk. 

 
• Helt eller delvis betalda semester- eller nöjesresor. 

 
• Alla typer av gåvor eller förmåner som riktar sig till personer som 

beslutar i pågående ärenden vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling 

2(4) 
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Så länge det finns något samband med tjänsteutövningen på SLU kan man 
inte undgå ansvar genom att säga att man tagit emot gåvan eller förmånen i 
någon annan roll än den som anställd som SLU. Detta kan ju vara fallet om 
man t.ex. inom ramen för sin anställning eller som en följd av sin position 
på SLU sitter med i styrelsen för någon stiftelse eller sektorsintressent.  

Följande är exempel på gåvor och förmåner som kan vara tillåtna.  
Förmåner som erbjuds ska ingå som ett naturligt led i mottagarens arbete 
men får inte påverka något beslut eller liknande. Förmåner ska lämnas öppet 
och i de fall det handlar om en inbjudan till evenemang ska den om möjligt 
vara riktad till myndigheten och inte till enskilda personer. 
 
Följande förmåner är tillåtna under förutsättning att de inte riktar sig till 
samma person vid upprepade tillfällen; 
 

• Enstaka luncher av vardaglig karaktär 
 

• Reklamgåvor eller enklare representationsgåvor såsom fruktkorg, 
chokladkartong, blommor eller liknande 

 
• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom 

 
• Minnesgåvor vid t ex jubiléer och liknande 

 
• Kortare studieresor eller kurs och konferens som inte innehåller 

inslag av nöjeskaraktär. 
 
Enligt SLU:s Policy och Riktlinjer för representation och gåvor samt 
gränsdragningar bedriver SLU en verksamhet där det är både lämpligt och 
nödvändigt att vid olika tillfällen representera. Det ska dock alltid ha direkt 
samband med SLU:s verksamhet och ske med gott omdöme och måttfullhet. 

Som anställd eller uppdragstagare vid SLU är det särskilt viktigt att tänka på 
att inte låta sig påverkas eller att påverka någon annan med otillåtna 
förmåner. Om man sitter i en position där man beslutar i pågående ärenden 
får man aldrig ta emot en förmån. 
 
När man blir erbjuden en gåva eller en förmån ska man ställa sig följande 
frågor för att avgöra om den är tillåten eller inte. 
 

 Varför erbjuds förmånen mig? 
  

SLU:s anställda eller uppdragstagare får inte ge eller ta emot någon 
förmån av ovanstående slag. 
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Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner 

 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 
  
 Vad är förmånen värd och hur är den beskaffad? 
  
 Vilket inflytande har jag och hur är min tjänsteställning? 

 

 

 
 

 

Misstanke om brott 
Vid misstanke om brott kontakta närmaste chef eller juristenheten. 
 

    
 
 

Alla SLU-anställda ska noga överväga varför en förmån erbjuds. Om 
minsta misstanke kan finnas att mottagandet påverkar beslut eller 
liknande ska man tacka nej. I de fall man erbjuds att delta i ett 
evenemang/studieresa eller kurs och konferens är det närmast 
överordnad som beslutar om och vem som ska få åka. SLU ska stå för 
kostnaderna för resa och uppehälle.  
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