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OM INSTITUTET MOT MUTOR

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

Initiativet till bildandet av IMM togs av företagsledaren A. Hjort och år 1923 grundades 
föreningen av Stockholms Handelskammare, Sveriges Industriförbund (nuvarande 
Svenskt Näringsliv) och Sveriges Köpmannaförbund (nuvarande Svensk Handel). 

IMM:s uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom 
samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga 
förmåner som medel för sådan påverkan.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets 
organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande 
förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv 
marknadsföring och mutbrott.

Huvudmän för IMM har sedan år 2012 varit Stockholms Handelskammare, Svenskt Nä-
ringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
och Svensk Handel. 

Den 12 december 2017 förändrades huvudmannastrukturen för IMM genom att LIF och 
Svensk Handel utträdde som huvudmän. Samma dag inträdde dessa båda föreningar i 
stället som partnerorganisationer till IMM tillsammans med Svenska Bankföreningen 
och Sveriges Byggindustrier. 
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ORGANISATION

Vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2017 utsågs styrelsen enligt följande.

Vid extra föreningsstämma den 12 december 2017 justerades styrelsesammansättningen mot 
bakgrund av den ändrade huvudmanna- och partnerskapsstrukturen enligt följande. Samtidigt 
justerades stadgarna för att reflektera den nya huvudmannastrukturen. 
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Styrelsens ordförande har under året varit Fredrik Wersäll, president, Svea Hovrätt.

Adjungerade styrelseledamöter har under året varit Lena Johansson, ICC samt Thorsten Cars, 
f.d. hovrättslagman.

Styrelsen har haft fem (5) protokollförda möten under året.

Utsedda av:

Utsedda av:



Generalsekreteraren har genomfört utbildningar och hållit föredrag och presentationer 
för såväl privata som offentliga aktörer vid fler än 70 tillfällen. Vidare har generalsekre-
teraren genomfört ett stort antal möten med relevanta aktörer, däribland befintliga och 
potentiella stödjande medlemmar, Riksenheten mot korruption, Utrikesdepartementet, 
TI Sverige med flera. 

IMM har också under året tagit emot utlandsdelegationer och berättat om IMM:s ar-
bete. Delegationerna har kommit från Sydkorea, Belarus, Turkiet och Ukraina. Gene-
ralsekreteraren har också presenterat IMM och IMM:s arbete vid en konferens rörande 
antikorruption i Turkiet. 

Under året har ett antal öppna seminarier genomförts. 

VERKSAMHET

Kansli och personal
Natali Phalén tillträdde som ny generalsekreterare för IMM den  
1 april 2017. 

Kontoret har sedan den 1 juni 2017 varit bemannad med utöver 
generalsekreteraren en heltidsanställd marknadskommunikatör/
administratör. Under året har IMM också varit bemannat med fem 
praktikanter under olika tidsperioder.

Övergripande verksamhet
Under perioden januari – mars var IMM:s kansli obemannat, till följd att det inte bedrevs 
någon operativ verksamhet under denna period. 

Från april har fokus varit på att fortsätta IMM:s arbete med att informera och upplysa 
om korruption, gällande lagstiftning och Näringslivskoden samt att ta en aktiv roll i den 
policy-debatt som förs inom antikorruptionsområdet. Stort fokus har legat på extern 
kommunikation och synlighet. 

Ekonomifunktionen har under året hanterats av Piraya Redovisning AB. 

Kommunikation och synlighet



IMM medverkade under hösten till Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram 
stöd för upphandlande myndigheter att hantera korruptionsrisker i offentlig upphand-
ling. 

IMM har deltagit i den allmänna debatten och uttalat sig i 
samband med medierapportering rörande korruption och 
mutbrottslighet. Under året har två debattartiklar av IMM 
publicerats och IMM har omnämnts i media vid närmare 
400 tillfällen. 

Sociala medier i form av främst Linkedin har använts som 
ytterligare sätt att nå ut med budskap och under året har 
följarantalet ökat med närmare 200 följare, en ökning med 
närmare 45 procent. 

Hemsidan för IMM uppdateras löpande med information 
om kommande aktiviteter, rättsfall som meddelas på om-
rådet för mutbrott, nyheter såväl nationellt som interna-
tionellt på korruptionsområdet samt IMM i media. 

Samverkansprojekt och policy-arbete

Det samarbete som sedan år 2014 har funnits mellan IMM, TI Sverige och AmCham 
Sweden under namnet Tillsammans Mot Korruption har fortlöpt under året. Initiativet 
handlar om att samla både privata och offentliga aktörer i det positiva arbetet mot kor-
ruption. Avsikten med initiativet är att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och 
stötta andra aktörer i deras arbete mot korruption. Under året genomfördes inom ramen 
för samarbetet en heldag i Almedalen med nio seminarier samt ett uppföljande semina-
rium under hösten. 

IMM har under året stöttat SKL, Vårdföretagarna och Arbetsgi-
varföreningen KFO i arbetet med att ta fram en gemensam över-
enskommelse mot mutor och korruption inom vård, omsorg och 
personlig assistans. Under året har överenskommelsen färdig-
ställts och lanserats på ett öppet seminarium som hölls hos IMM. 

Sedan tidigare har IMM stöttat vid framtagandet av en överens-
kommelse inom den offentligt finansierade bygg- och fastighets-
sektorn. IMM har under året fortsatt att stötta det projektet. 



FAR AB

Fastighetsägarna Sverige AB

Företagarna

Kooperativa Förbundet KF

Sparbankernas Riksförbund

Sponsrings- och Eventsverige

Svensk Branschförening för profil- och reklamartiklar (SBPR)  

Svensk Försäkring AB

Svenska Bankföreningen (fram till 12 december då organisationen istället inträdde som partnerorganisation)

Svenska Ekonomföreningars Riksorganisation (fram till 31 december)

Svenska Fondhandlareföreningen

Sveriges Bolagsjurister

Sveriges Byggindustrier (fram till 12 december då organisationen istället inträdde som partnerorganisation)

Swedish Medtech 

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Under hösten genomförde IMM en undersökning riktad mot 
100 företag för att ta reda på mer om hur näringslivet arbetar 
med visselblåsning och för att se om det finns områden där 
IMM kan bidra med ökat stöd.

Etiknämnden
Inga nya ärenden har inkommit till Etiknämnden under året. Inga förändringar har skett 
i Etiknämndens sammansättning under året. 

Stödjande medlemmar
Följande organisationer har varit stödjande medlemmar under året:

Under året har IMM arbetat fram en rättsfallssamling med samman-
fattningar över samtliga de domar rörande mutbrott som meddelades 
under år 2017 tillsammans med statistik avseende domarna. 





IMM:s kansli finns hos Stockholms Handelskammare
Kontaktperson: Natali Phalén, Generalsekreterare

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm
Tel: 08-555 100 45

E-post: info@institutetmotmutor.se
Hemsida: www.institutetmotmutor.se


