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Några inledande ord om Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) arbetar mot visionen om ett korruptionsfritt samhälle 
där samhällets aktörer följer spelreglerna. Med en låg grad av korruption följer hög 
nivå av tillit – den grundläggande komponent som skapar fungerande samhällen och 
ett fungerande näringsliv. 

I arbetet mot denna vision arbetar IMM på huvudsakligen två sätt; dels genom 
informations- och kunskapsspridning och dels genom självreglering som ett verktyg 
att skapa sunda affärer och ett starkt samhälle. 

Organisationen har funnits sedan 1923 då företagsledaren A. Hjort tog initiativ 
till att bilda föreningen i samarbete med Stockholms Handelskammare, Sveriges 
Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) och Sveriges Köpmannaförbund 
(nuvarande Svensk Handel). 

IMM har idag tre huvudmän och fyra partnerorganisationer enligt följande. 

Huvudmän

Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv
SKL

Partnerorganisationer

LIF
Svensk Handel
Svenska Bankföreningen
Sveriges Byggindustrier



IMM:s styrelse

Vid ordinarie föreningsstämma den 10 april 2018 utsågs styrelsen enligt följande.

Christine Rydberg, Stockholms Handelskammare
Biörn Riese, Jurie Advokat AB

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv
Richard Fleetwood, Consilio International

Germund Persson, SKL
Jonas Schneider, Familjebostäder

Åsa Arffman, Bankföreningen
Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier
Rikard Pellas, LIF
Anders Thelin, Svensk Handel

Styrelsens ordförande har under året varit riksmarskalk Fredrik Wersäll.

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

Styrelsen har haft sex (6) protokollförda möten under året.

Utsedda av:

Verksamhet

Kansli och personal
Kansliet består av Natali Phalén, generalsekreterare, och Stina Lif, marknadskommuni-
katör. 

Under året har IMM också varit bemannat med tre praktikanter under olika tidsperi-
oder. Med finansiering från Svenska Institutet gästades IMM:s kansli därtill under en 
vecka av en utredare från Business Ombudsman Council i Ukraina. Business Ombuds-
man Council arbetar med att motverka korruption i Ukraina, bland annat genom det 
OECD-finansierade initiativet UNIC som är ett nätverk för företag som vill arbeta mer 
aktivt med integritet och transparens. Besöket utgjorde ett led i erfarenhetsutbyte i ar-
betet mot korruption. 

Ekonomifunktionen har under året hanterats av Piraya Redovisning AB. 



Utbildningar och föreläsningar
Generalsekreteraren har genomfört utbildningar och hållit föredrag och presentationer 
för såväl privata som offentliga aktörer vid fler än 50 tillfällen runtom i Sverige. 

IMM har arrangerat ett antal öppna seminarier i samverkan med olika aktörer. Semina-
rierna har berört skilda frågeställningar såsom styrelsens ansvar och roll i arbetet mot 
korruption, hur barns rättigheter och företags ansvar för korruption är sammankoppla-
de och hur framtidens antikorruptionsarbete kan komma att se ut.

Arbete med informations- och kunskapsspridning

Lansering av Överenskommelse för att 
motverka mutor och korruption inom 
vård, omsorg och personlig assistans
SKL, Vårdföretagarna och KFO
22 februari 2018

Vilka frågor ska styrelsen ställa om 
bolagets antikorruptionsarbete?
EY och Jenner & Block
20 & 21 mars 2018

Framtidens antikorruptionsarbete
Utrikesdepartementet
28 maj 2018

Barns rättigheter och företags ansvar 
för antikorruption –hur hänger det ihop? 
Rädda Barnen
20 november 2018



IMM har under året tagit emot utlandsdelegationer och berättat om IMM:s arbete. Dele-
gationerna har kommit från Tunisien, Sydkorea, Palestina och Ukraina. Generalsekrete-
raren har också presenterat IMM och IMM:s arbete för zambiska handelskammaren på 
plats i Zambia inom ramen för ett projekt finansierat med stöd av Utrikesdepartementet. 

Framtagande av stödmaterial
I början av året publicerades IMM:s första årliga rätts-
fallssamling ”Mutbrott i Sverige 2017”. Rättsfallssam-
lingen innehåller lättbegripliga sammanfattningar över 
samtliga de domar rörande mutbrott som meddelades 
under år 2017 tillsammans med statistik avseende do-
marna. Arbete med framtagandet av 2018 års rättsfalls-
samling genomfördes löpande under året och ”Mutbrott 
i Sverige 2018” färdigställdes under året. Samtliga med-
delade rättsfall har också löpande sammanfattats och 
publicerats i IMM:s rättsfallsbank på IMM:s hemsida.

I syfte att utveckla IMM vidare mot att bli en kun-
skapshub inom området för antikorruption har 
arbete under året lagts ner på att skapa en kun-
skapsbank på hemsidan. Kunskapsbanken samlar 
i en lättnavigerad form information av relevans för 
den som vill veta mer om mutor och korruption och 
innehåller, förutom hänvisningar till IMM:s skrifter, 
bland annat en ordlista med vanligt förekommande 
begrepp inom antikorruptionsarbete och ett stort 
antal länkar till stödmaterial. 

Under året har IMM tagit fram så kallad infografik för att på olika sätt illustrera korrup-
tionens effekter samt hur arbetet mot korruption kan bedrivas. 

Hemsidan för IMM uppdateras löpande med information om kommande aktiviteter, ny-
heter såväl nationellt som internationellt på korruptionsområdet samt IMM i media. 

GEOGRAF ISK 
FÖRDELN ING
STOCKHOLMS LÄN

10 st  45%
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5 st  23%
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2 st  9%
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1 st  5%
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1 st  5%
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Samverkan med andra aktörer 
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 offent-
liga aktörer i det positiva arbetet mot korruption. Av-
sikten 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 sju semina-
rier. 

IMM har under året stöttat SKL, Vårdföretagarna och Arbets-
givarföreningen KFO i arbetet med att ta fram en gemensam 
överenskommelse mot mutor och korruption inom vård, omsorg 
och personlig assistans. Under året har överenskommelsen fär-
digställts och lanserats på ett öppet seminarium som hölls hos 
IMM. För att ytterligare bidra till spridning och kännedom om 
överenskommelsen skedde under hösten arbete med inspelning 
av filmer som komplement till överenskommelsen. 

Sedan tidigare har IMM stöttat vid framtagandet av en överenskommelse inom den of-
fentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. IMM har under året fortsatt att stötta 
det projektet och deltagit i diskussioner med Etiska rådet angående den fortsatta för-
valtningen av den överenskommelsen. 

IMM bidrog under hösten till Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram en 
film för att beskriva korruptionsrisker i leverantörskedjan vid offentlig upphandling.

Vidare har generalsekreteraren genomfört ett stort antal möten med relevanta aktörer, 
däribland befintliga och potentiella stödjande medlemmar, Riksenheten Mot Korrup-
tion, Utrikesdepartementet, TI Sverige, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, CSR 
Sweden, Business Sweden, Konkurrensverket med flera. 



Deltagande i allmän debatt och synlighet
IMM har deltagit i den allmänna debatten och uttalat sig i samband med medierapporte-
ring rörande korruption och mutbrottslighet. Under året har fyra debattartiklar av IMM 
publicerats och IMM har omnämnts i media vid närmare 200 tillfällen.

Sedan oktober skickar IMM ut ett månatligt nyhetsbrev som innehåller relevant infor-
mation inom korruptionsområdet, nyheter från IMM samt belyser olika teman som be-
rör antikorruption. Nyhetsbrevet når drygt 500 personer per månad.

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 
omkring 35 procent. 

Altinget, 8 juni 2018

SvD Näringsliv, 8 februari 2018 SvD Näringsliv, 8 juni 2018

Aktuell Hållbarhet, 4 december 2018



Arbete med självreglering

Näringslivskoden
Styrelsen beslutade under året att tillsätta en kodrevisionskommitté för eventuell re-
videring av Näringslivskoden. Kommittén leds av Severin Blomstrand, f.d. justitieråd i 
Högsta domstolen. Övriga ledamöter är Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt Nä-
ringsliv, advokat Leif Gustafsson, Advokatgruppen i Stockholm AB och Catharina Gyl-
lencreutz, stadsjurist Stockholms stad.

Etiknämnden
Vid styrelsemöte den 15 mars 2018 fastställdes Etiknämndens sammansättning enligt 
följande:

Ordförande: Severin Blomstrand
Vice ordförande: Petter Asp (nyinvald)
Ledamöter:
Michaela Ahlberg (nyinvald), Lars Dirke (nyinvald), Johan Lundström, Helén Waxberg, 
Renée Andersson, Lena Grapp, Eva Persson, Inger Brattne, Catharina Gyllencreutz och 
Anders Thorstensson. 

Under året inkom ett ärende som prövades av Etiknämnden. Ärendet handlar om fören-
ligheten med Näringslivskoden att dela ut stipendium i form av antingen en finansierad 
utbildning eller möjligheten att skänka pengar till välgörande ändamål. Beslutet medde-
lades den 4 december 2018. 

Som en grund för revideringsarbetet genomfördes under 
hösten en omfattande synpunktsinhämtning på Närings-
livskoden, bland annat i form av en webenkät som besva-
rats av 95 personer. Generalsekreteraren har informerat om 
revisionsarbetet och inhämtat synpunkter vid nätverks-
träffar och personliga möten med relevanta aktörer. 

Kodrevisionskommitténs slutsatser ska redovisas till  
styrelsen under 2019. 



Stödjande medlemmar
Följande organisationer har varit stödjande medlemmar under året.



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


