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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
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Partnerorganisationer
LIF
Svensk Handel
Byggföretagen
Svenska Bankföreningen



IMM:s styrelse

Vid ordinarie föreningsstämma den 1 april 2020 utsågs styrelsen enligt följande.

Kristin Campbell-Wilson, Stockholms Handelskammares 
skiljedomsinstitut
Biörn Riese, Jurie Advokat AB

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv
Richard Fleetwood, Consilio International AB

Germund Persson, SKR
Jonas Schneider, Familjebostäder

Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen

Jonas Duborn, LIF

Anders Thelin, Svensk Handel

Styrelsens ordförande har under året varit riksmarskalk Fredrik Wersäll.

Adjungerade styrelseledamöter har under året varit Thorsten Cars, fd. hovrättslagman 
samt tidigare ordförande för IMM och Susanna Zeko, ICC Sweden.

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

Utsedda av:



Arbete med informations- och kunskapsspridning 
Utbildningar och föreläsningar
Med anledning av den pandemi som bröt ut tidigt under våren 2020 ställde IMM om 
till att erbjuda digitala utbildningar och föreläsningar. Generalsekreteraren, tf. general-
sekreterare samt juristen har genomfört utbildningar och hållit föredrag och presenta-
tioner för såväl privata som offentliga aktörer vid fler än 40 tillfällen. 

IMM har arrangerat ett antal öppna webbinarier med skilda frågeställningar i samver-
kan med olika aktörer. 

Det webbinarium som attraherade flest åhörare under våren arrangerades av IMM 
i samverkan med SKR på temat ”Givmildhet och gåvor i coronatider – vad gäller för 
kommuner och regioner?”. Webbinariet lockade 270 personer (samtliga 390 anmälda 
fick även en länk för att ladda ner det inspelade webbinariet).

Under hösten lockade det halvdagswebbinarium som IMM tillsammans med TI Sverige 
genomförde på den internationella antikorruptionsdagen den 9 december flest delta-
gare med 163 personer (230 anmälda). Webbinariet har fått 77 visningar i efterhand på 
Youtube. Under förmiddagen diskuterades kopplingen mellan korruption och håll-
barhet. Webbinariet innehöll även en diskussion om nationella handlingsplaner mot 
korruption med en internationell utblick mot Storbritannien.

IMM genomförde också inom ramen för samverkansprojektet Tillsammans mot Kor-
ruption ett stort antal webbinarier under hösten 2020, se mer nedan.  

Kansli och personal
Kansliet består av Natali Engstam Phalén, generalsekreterare, Hayaat Ibrahim, tf. gene-
ralsekreterare, Emma Renheim, jurist och Stina Lif, marknadskommunikatör. 

Under året har IMM också varit bemannat med två praktikanter under olika tidsperio-
der. Praktikanterna har rekryterats via Föreningen för Utvecklingsfrågors praktikant-
program samt via praktikannonsering på olika universitet.

Under året rekryterades juristen Emma Renheim. Hon har stor erfarenhet av att utbilda 
och hålla i workshops och har även en utbildning i journalistik. Emma bidrar med arbe-
tet att sprida information och kunskap om antikorruption, bland annat genom att hålla 
i utbildningar, föreläsningar och workshops. 

Hayaat Ibrahim anslöt från Advokatfirman Vinge som tf. generalsekreterare under 
Natali Engstam Phaléns föräldraledighet.

Ekonomifunktionen har under året hanterats av Scratchgruppen. 

Verksamhet



Under hösten deltog generalsekreteraren i ett möte anordnat av Anna Hallberg inom 
ramen för regeringens initiativ Drive for Democracy. Under mötet framhöll generalse-
kreteraren bland annat att politikerna måste göra antikorruptionsarbete till en grund-
läggande fråga samt framförde vikten av att ta bort hinder mot antikorruptionsarbete 
som exempelvis begränsningarna på grund av reglerna om dataskydd.

På grund av pandemin ställdes inplanerade utlandsdelegationsbesök in och inga dele-
gationer besökte därför IMM under året. 

Post Car Wash - The true effects of corruption
Nordic Business Ethics Network
3 februari 2020

Givmildhet och gåvor i coronatider
SKR
20 maj 2020

Old risks and the new normal
Näringslivets Internationella Råd
19 maj 2020

Öppet webbinarium om Kod mot 
korruption i näringslivet
7 september 2020

Rationalising corruption
Nordic Business Ethics Network
12 oktober 2020

Internationella antikorruptionsdagen
TI Sverige
9 december 2020



Framtagande av stödmaterial
I början av året publicerades IMM:s tredje årliga rätts-
fallssamling Mutbrott i Sverige 2019. Rättsfallssamlingen 
innehåller lättbegripliga sammanfattningar över samtliga 
domar rörande mutbrott som meddelades under år 2019 
tillsammans med statistik avseende domarna. 

Arbete med framtagandet av 2020 års rättsfallssamling 
genomfördes löpande under året och Mutbrottsdomar i 
Sverige 2020 färdigställdes för lansering 2021 under året.

Samtliga meddelade rättsfall har också löpande sammanfattats och publicerats i IMM:s 
rättsfallsbank på IMM:s hemsida.

Under våren publicerades rapporten Tio förklarings- 
modeller bakom mutbrott. Syftet med rapporten är dels 
att bidra med ökad kunskap om vilka förklaringar som 
används för att rationalisera mutbrott, dels att bilda 
underlag för diskussioner i organisationers förebyggande 
antikorruptionsarbete. 

Totalt undersöktes utsagor från 138 personer i 96 fällande 
domar under åren 2013–2019. Bland dessa identifierades 
tio olika förklaringsmodeller som användes i olika ut-
sträckning beroende på t.ex. kön, sektorsförhållande 
samt om personen var givare eller tagare av mutan.

Det arbete som inleddes under 2018 med att utveckla IMM vidare mot att bli en kun-
skapshub inom området för antikorruption har fortsatt, framför allt genom fortsatt 
arbete med kunskapsbanken på IMM:s hemsida. 

I samband med den internationella antikorruptionsdagen, den 9 december, publicer-
ades ett nytt verktyg för att diskutera korruptionens negativa inverkan på möjligheten 
att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Dilemman med tillhörande diskussionsfrågor är 
utvecklade av två forskare med stöd från Internationella Handelskammaren (ICC) samt 
IMM som bidragit i rollen som expertorgan.

Under året publicerade IMM, i samverkan med SKR, tre kortfilmer för att upplysa om 
korruption och de negativa effekter den har på samhället. De tre filmerna belyser tre 
olika teman: vad en muta är, vad korruption innebär samt kostnaderna för korruption.
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DEN TYPISKE MUTBROTTSLINGEN 2019

MAN, 52 ÅR
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450 kr
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http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Mutbrott-i-Sverige-2019.pdf
http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/Tio-f%C3%B6rklaringsmodeller-bakom-mutbrott-1.pdf
http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/Tio-f%C3%B6rklaringsmodeller-bakom-mutbrott-1.pdf
https://www.institutetmotmutor.se/kunskapsbank/


Hemsidan för IMM uppdateras löpande med information om kommande aktiviteter, 
nyheter såväl nationellt som internationellt på korruptionsområdet samt IMM i media. 
Under året har över 50 nyheter publicerats på IMM:s hemsida. 

Tillsammans med IMM:s generalsekreterare togs initiativ att 
uppdatera boken Mutbrott (tidigare Mutbrott och korruptiv 
marknadsföring). Boken, som sedan länge är en uppskattad 
bok om korruption och mutbrott, är den fjärde upplagan av 
Thorsten Cars, fd. styrelseordförande för IMM. Den nya upp-
lagan är uppdaterad med rättsfall sedan den befintliga mut-
lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2012. Vidare har boken 
uppdaterats i fråga om den internationella antikorruptions-
utvecklingen samt med vägledning om vilka krav som utifrån 
svensk rätt finns att arbeta förebyggande mot korruption.

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 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. Mot bakgrund av pandemin ställdes 
Almedalsveckan 2020 in. Årets Tillsammans mot Korruption utgjordes av en webbina-
rieserie om sju webbinarier under hösten 2020 där korruptionsfrågan belystes ur olika 
perspektiv. Webbinariet ”Att upphandla rätt i kristider” lockade med 151 deltagare 
(266 anmälda) flest personer och har fått 175 visningar i efterhand på Youtube. Under 
hela webbinarieserien deltog totalt 564 personer av 1097 anmälda och inspelningarna 
har fått 913 visningar på Youtube. 



IMM har under året fortsatt stötta SKR, Vårdföretagarna och Fremia (fd. Arbetsgivar-
föreningen KFO) i arbetet med att ta fram en gemensam överenskommelse mot mutor 
och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Under året har fokus legat 
på att öka kännedomen av överenskommelsen. Diskussioner gällande bekämpning av 
välfärdsbrottslighet var även i fokus under året. Bland annat genomfördes ett runda-
bordssamtal om välfärdsbrottslighet där deltagare från Polisen, Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket, Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, Statskontoret, 
Brottsförebyggande rådet, Region Stockholm och Göteborgs stad delade med sig av 
erfarenheter inom området.

Vidare har generalsekreteraren och tf. generalsekretaren genomfört ett stort antal mö-
ten med relevanta aktörer, däribland befintliga och potentiella stödjande medlemmar, 
Utrikesdepartementet, TI Sverige, Business Sweden, Swedfund, SKL Kommentus, 
Upphandlingsmyndigheten, Raoul Wallenberg Institutet, Polisens nationella anti- 
korruptionsgrupp med flera. 

Deltagande i allmän debatt och synlighet
IMM har deltagit i den allmänna debatten och uttalat sig i samband med medierappor-
tering rörande korruption och mutbrottslighet. Under året har fem debattartiklar av 
IMM publicerats och IMM har omnämnts i media vid närmare 160 tillfällen. 

Föreningen för Utvecklingsfrågor, 19 februari 2020 Publikt, 20 februari 2020

Sydsvenskan, 31 maj 2020 Altinget, 30 september 2020

Tidningen Balans, 21 oktober 2020
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OPINION

AKTUELLA FRÅGOR

I svåra tider sätts ledarskap på prov. Det är enklare att hålla fast vid etiska principer när de inte krockar med andra överväganden, till exempel att snabbt få nödvändiga kontrakt på plats för 
att återuppta produktion eller få klart en affär i tider av ekonomiskt nödläge, skriver Natali Engstam Phalén. FOTO: HENRIK MONTGOMERY 

”Coronapandemin och dess effekter medför 
en grogrund för ökad korruption. Det är nu 
det verkligt etiska ledarskapet sätts på prov.”
■ De företag som vill bi-
dra i arbetet mot pan-
demin måste ta kor-
ruptionsbekämpning 
på allvar, skriver Natali 
Engstam Phalén, gene-
ralsekreterare för Insti-
tutet mot mutor. 

D e slutgiltiga ef-
fekterna av co-
ronapandemin 
återstår att se, 

men redan nu är det up-
penbart att de mänskliga 
och ekonomiska konse-
kvenserna är omfattande.  

Flera internationella or-
ganisationer, däribland In-
ternationella valutafonden, 
IMF, och OECD, har fram-
hållit att coronapandemin 
ur ett ekonomiskt perspek-
tiv är det största hotet mot 
den globala ekonomin se-
dan finanskrisen. 

För företag innebär pan-
demin stora och oväntade 
utmaningar med nya pri-
oriteringar som i många 
fall måste göras för att fö-
retagen ska kunna säkra 
sin överlevnad. Samtidigt 
medför de extraordinära 

förhållandena nya etiska 
utmaningar och ökad risk 
för korruption, något som 
sätter företagens såväl le-
darskap som organisations-
kultur på prov. 

Affärsetik och ett aktivt 
arbete mot korruption är 
en grundförutsättning för 
goda affärer. OECD har 
uppskattat att korruption 
ökar kostnaderna för att 
göra affärer med 10–30 pro-
cent, beroende på bransch. 
Det bolag som uppfattas 
som oetiskt får ofta dåligt 
rykte, fallande aktiekurs 
och minskad konkurrens-
kraft om såväl uppdrag 
som arbetskraft. 

De bolag som ertappas 
med korruption riskerar 
dessutom höga böter. I Sve-
rige höjdes vid årsskiftet 
maxbeloppet vid bland an-
nat mutbrott till 500 miljo-
ner kronor. De internatio-
nella sanktionerna uppgår 
till betydligt högre belopp, 
något som illustreras av ut-
dömda böter för Telia och 
Ericsson med 7,7 respektive 
10,1 miljarder kronor.

Före coronapandemin 

uppskattade FN kostna-
derna för den globala kor-
ruptionen till cirka 35 000 
miljarder kronor per år. 
Närmare 7 procent av öron-
märkta resurser till hälso- 
och sjukvård beräknades 
gå förlorade till följd av kor-
ruption. 

Nyligen varnade OECD:s 
arbetsgrupp mot mutor för 
att pandemin och dess ef-
fekter medför en grogrund 
för ökad korruption, vilket 
i sin tur orsakar enorma ut-
maningar i arbetet för att 
hantera den globala hälso-
krisen.

De företag  som vill bidra 
i arbetet mot pandemin 
måste ta korruptionsbe-
kämpning på allvar. 

I svåra tider sätts ledar-
skap på prov. Det är enk-
lare att hålla fast vid etiska 
principer när de inte krock-
ar med andra övervägan-
den, till exempel att snabbt 
få nödvändiga kontrakt på 
plats för att återuppta pro-
duktion eller få klart en af-
fär i tider av ekonomiskt 
nödläge. 

Pressen att  säkra ett fö-

retags – eller den egna an-
ställningens – överlevnad 
kan utgöra en grund för be-
slut i strid med företagets 
etiska värderingar. Den 
som leder ett företag måste 
vara medveten om det och 
påminna sig själv och sina 
medarbetare om vikten av 
att inte ta oetiska beslut. 
Och påminnelserna måste 
förenas med åtgärder som 
minimerar risken för press 
som skapar grogrund för 
oetiska beslut, till exempel 
att inte behålla mål för för-
säljning trots en totalt för-
ändrad situation.

Ledarskapet – eller tonen 
från toppen – demonstre-
ras både i ord och handling 
och är fundamental i arbe-
tet mot korruption. 

Inte bara det egna före-
tagets agerande utgör en 
risk för korruption, viktigt 
är också att vara uppmärk-
sam på mellanhänder, leve-
rantörer och andra affärs-
partner.

Med de störningar  som 
nu uppstått tvingas många 
företag hitta nya affärspart-
ner, ibland med kort var-

sel. Gör företagen inte en 
grundläggande kontroll av 
dem och deras inställning 
till etik riskerar företagen 
såväl dåligt rykte som juri-
diska konsekvenser. 

När det gäller internatio-
nella mutbrott begås mer-
parten genom någon form 
av mellanhand. Det före-
tag som gör affärer med en 
etiskt tvivelaktig aktör ris-
kerar oavsett om affärerna 
är lagliga eller ej ofta att få 
sitt rykte skadat. 

Kontakter mellan företag 
och myndigheter utgör ge-
nerellt en risk för korrup-
tion. Även om riskerna för 
mutor genom för dyr repre-
sentation kan antas minska 
till följd av det distansarbe-
te och den sociala distanse-
ring coronapandemin med-
för, innebär den nuvarande 
situationen för många fö-
retag ökade kontakter med 
offentliga tjänstemän. Det 
handlar om de stöd som 
utbetalas och andra konse-
kvenser av pandemin.

Företag med  internatio-
nell verksamhet i länder 
med hög korruption behö-

ver nu vara extra medvet-
na om de risker en begäran 
från eller erbjudande om 
mutor till tjänstemän för 
att påskynda eller genomfö-
ra olika processer innebär. 

Det kommer en tid efter 
den omedelbara kris som 
vi nu alla befinner oss i. 

De företagsledare som 
vill säkerställa sitt företags 
överlevnad på kort och 
lång sikt gör klokt i att inte 
glömma bort den etiska as-
pekten av hur de hanterar 
krisen. Det är nu det verk-
ligt etiska ledarskapet sätts 
på prov.

Natali Engstam Phalén

SKRIBENTEN

■ Natali Engstam Phalén är 
generalsekreterare för Institutet 
mot mutor, IMM.  

Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13
Twitter @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion



Generalsekretaren har medverkat i tre poddar och ett filmat studiosamtal med olika 
infallsvinklar och där berättat om korruption och IMM:s arbete. 

IMM har månatligen skickat ut nyhetsbrev med relevant information inom korrup-
tionsområdet och nyheter från IMM. Antalet prenumeranter har ökat under året och i 
slutet av året nådde nyhetsbrevet drygt 690 personer.

Sociala medier i form av främst Linkedin har använts som ytterligare sätt att nå ut med 
budskap och under året har följarantalet ökat med över 460 följare, en ökning med 
drygt 43 procent. 

Perspektiv med Per Grankvist - Om korruption

Ethics Talk: There is always an excuse
 – how bribery offenders rationalize

Affärsjuridikpodden - Hur förhindras korruption?

Hållbarhetssnack - Hur hänger antikorruption och  
de globala målen i Agenda 2030 ihop?



Arbete med självreglering

Näringslivskoden

Styrelsen beslutade 2018 att tillsätta en kodrevisionskommitté för eventuell revide-
ring av Näringslivskoden. Kommittén har letts av Severin Blomstrand, f.d. justitieråd 
i Högsta domstolen. Övriga ledamöter var Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt 
Näringsliv, advokat Leif Gustafsson, Advokatgruppen i Stockholm AB och Catharina 
Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stad.  

IMM:s styrelse behandlade kommitténs förslag till reviderad kod under våren 2020 
och tog också hänsyn till den mutbrottsdom som meddelades i mars 2020 av 
Högsta domstolen rörande tillåtligheten att lämna förmåner till myndighetsföreträdare 
(mål nr B 5301–18). 

Etiknämnden

Etiknämndens sammansättning har under året varit som följer. 

Ordförande: Severin Blomstrand
Vice ordförande: Petter Asp 
Ledamöter: Michaela Ahlberg, Lars Dirke, Johan Lundström, Helén Waxberg, Renée  
Andersson, Lena Grapp, Inger Brattne, Catharina Gyllencreutz, Anders Thorstensson, 
Eva Persson (t.o.m. oktober 2020) och Carina Markow Lundberg (fr.o.m oktober 2020). 

Inga ärenden inkom till Etiknämnden under året.

Den 14 augusti 2020 lanserades en uppdaterad version av 
IMM:s Näringslivskod: Kod mot korruption i näringslivet.

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts med syftet 
att öka kännedom om den uppdaterade Näringslivskoden. 
IMM bjöd in till ett öppet webbinarium den 7 september 
där de största förändringarna presenterades och allmänhet-
en gavs möjlighet att ställa frågor om den uppdaterade ko-
den. Under hösten lanserades även fyra informationsfilmer 
om koden – en om bakgrunden till revideringen av koden 
samt tre filmer om kodens huvudavsnitt: förebyggande åt-
gärder, förmåner och mellanhänder. 

http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/08/IMM-Naringslivskoden.pdf


Stödjande medlemmar
IMM har under året utökats med tre nya stödjande medlemmar.

Vid årets slut var följande organisationer och företag stödjande medlemmar.



IMM:s kansli finns hos Stockholms Handelskammare
Kontaktperson: Hayaat Ibrahim, Tf. generalsekreterare

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

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


