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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 10 april 2019 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, f.d. hovrättslagman 
samt tidigare ordförande för IMM och Susanna Zeko, ICC Sweden.

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

Utsedda av:

Verksamhet

Kansli och personal
Kansliet består av Natali Engstam Phalén, generalsekreterare, och Stina Lif, marknads-
kommunikatör. 

Under året har IMM också varit bemannat med fyra praktikanter under olika tidspe-
rioder. Praktikanterna har främst rekryterats via Föreningen för Utvecklingsfrågors 
(FUF) praktikantprogram. 

Ekonomifunktionen har under året hanterats av Scratchgruppen.



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. Totalt 
har drygt 2 600 personer deltagit vid dessa tillfällen. 

IMM har arrangerat ett antal öppna seminarier med skilda frågeställningar i samverkan 
med olika aktörer. 

Det mest välbesökta seminariet under våren arrangerades av IMM i samverkan med 
UD och svenska Transparency International på temat ”Managing corruption risks – 
practices. How do we tackle corruption in complex markets”. Seminariet lockade drygt 
100 deltagare och bland talarna fanns representanter från bland annat OECD, Business 
Sweden och näringslivet. Dåvarande utrikeshandelsminister och minister med ansvar 
för nordiska frågor Ann Linde inledningstalade. 

Under hösten lockade det seminarium som IMM tillsammans med Transparency Inter-
national genomförde på den internationella antikorruptionsdagen den 9 december flest 
besökare med över 150 personer i publiken. Under en halvdag diskuterades korruption 
i förhållande till Agenda 2030, affärer på komplexa marknader och korruption i Sverige 
med panelister från såväl offentlig som privat sektor samt akademien. Civilministern 
Lena Micko inledningstalade. 

Arbete med informations- och kunskapsspridning

Öppet möte för synpunktinhämtning 
av Näringslivskoden
10 januari 2019

Att motverka tystnadskulturer
SKR, Vårdföretagarna och KFO
5 november 2019

Managing corruption risks - practices
Utrikesdepartementet och TI Sverige
13 juni 2019

Internationella antikorruptionsdagen 
TI Sverige
9 december 2019



IMM genomförde också inom ramen för samverkansprojektet Tillsammans Mot 
Korruption ett stort antal seminarier under Almedalsveckan, se mer nedan.  

IMM har under året tagit emot två utlandsdelegationer och berättat om IMM:s arbete. 
Delegationerna har kommit från Angola och Shanghai.  

Framtagande av stödmaterial

I början av året publicerades IMM:s andra årliga rätts-
fallssamling Mutbrott i Sverige 2018. Rättsfallssamlingen 
innehåller lättbegripliga sammanfattningar över samtli-
ga de domar rörande mutbrott som meddelades under år 
2018 tillsammans med statistik avseende domarna. 

Arbete med framtagandet av 2019 års rättsfallssamling 
genomfördes löpande under året och Mutbrott i Sverige 2019 
färdigställdes för lansering 2020 under året. 

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

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

IMM samverkade under året med organisationen Byggcheferna med framtagandet av 
frågeunderlag till en Novus-undersökning om affärsetik bland byggchefer. Rapporten, 
Den blinda affärskulturen, publicerades under september månad och gav insikt i hur 
antikorruptionsarbetet bedrivs inom samhällsbyggnadssektorn. 

I samband med den internationella antikorruptionsdagen, 
den 9 december, publicerade IMM ett nytt verktyg i kunskaps-
banken: Korruption och hållbarhet. Verktyget baseras på en 
sammanställning som belyser negativa effekter korruption har 
för uppfyllandet av den globala hållbarhetsagendan Agenda 
2030, redovisat på målnivå. Verktyget ger möjlighet att mål för 
mål läsa om hur frågan om antikorruption relaterar till målet. 

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 40 nyheter publicerats på IMM:s hemsida.
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DEN TYPISKE MUTBROTTSLINGEN 2019

MAN, 52 ÅR
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2 400 000 kr
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30 000 kr
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450 kr

SAMLAT VÄRDE: 4 874 260 kr

http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/10/Mutbrott-i-Sverige-2018-3.pdf
http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Mutbrott-i-Sverige-2019.pdf


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 tio program-
punkter, varvat seminarier, intervjuer och paneldiskus-
sioner. Temat för heldagen var ”Det glömda målet i håll-
barhetsagendan” för att belysa vikten av antikorruption 
i hållbarhetsarbetet.

Inom ramen för initiativet genomfördes även två seminarier ute i landet, ett i Malmö 
och ett i Luleå, för att ytterligare öka medvetenheten och stötta företag i arbetet mot 
korruption. Seminarierna hade fokus på offentlig upphandling och korruption och ge-
nomfördes i samverkan med lokala handelskamrar. De tre samarbetspartnerna Konkur-
rensverket, PwC och EY bidrog med innehåll och genomförande av presentationer.

IMM har under året fortsatt stötta SKR, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen 
KFO i arbetet med att ta fram en gemensam överenskommelse mot mutor och korrup-
tion inom vård, omsorg och personlig assistans. Under året har fokus legat på att öka 
kännedomen av överenskommelsen. En aktivitet som genomfördes under året var ett 
öppet seminarium om tystnadskulturer.

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, bland annat genom att spela in utbildningsfilmer som kan användas i 
kommunikationen kring överenskommelsen. IMM har också deltagit i diskussioner 
med Etiska rådet angående den fortsatta förvaltningen av den överenskommelsen. I slu-
tet av året beslutades att Etiska rådet framöver kommer att förvalta överenskommelsen 
för parternas räkning. 

Vidare har generalsekreteraren genomfört ett stort antal möten med relevanta aktörer, 
däribland befintliga och potentiella stödjande medlemmar, Utrikesdepartementet, TI 
Sverige, Samhällsbyggarnas Etiska Råd, Business Sweden, Polisens nationella antikor-
ruptionsgrupp, 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 två debattartiklar av IMM 
publicerats och IMM har omnämnts i media vid närmare 300 tillfällen. 

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

IMM har månatligen skickat ut nyhetsbrev med relevant information inom korruptions-
området och nyheter från IMM. Antalet prenumeranter har ökat under året och i slutet 
av året nådde nyhetsbrevet drygt 550 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 400 följare, en ökning med drygt 
60 procent. 

SvD Näringsliv, 8 september 2019 Samhällsbyggaren, 26 september 2019

Svenska Dagbladet, 5 maj 2019 SvT Direkt, 15 februari 2019

Podcasten Konkurrenten,  
om hur korruption ser ut i Sverige

Hela kedjan, om korruption i 
samhällsbyggnadssektorn

Krossa glastaket, om korrelationen 
mellan korruption och jämställdhet



Under 2019 har ett intensivt arbete pågått i kodrevisionskommittén. I början av året 
avslutades den synpunktsinhämtning på den nuvarande versionen av koden som pågick 
under större delen av 2018 med ett öppet möte hos IMM. Med utgångspunkter i in-
komna synpunkter arbetade kodrevisionskommittén under våren fram ett förslag till 
reviderad kod. 

Förslaget till reviderad kod var allmänt tillgängligt för synpunkter under perioden den 
6 september till den 30 oktober 2019. Information om den pågående översynen och 
möjligheten att lämna synpunkter på kodförslaget har förmedlats via IMM:s hemsida, 
nyhetsbrev, särskilda utskick samt inom ramen för generalsekreterarens utåtriktade 
verksamhet.

Under remissperioden lämnade arton företag, organisationer och enskilda personer 
skriftliga synpunkter. Vidare bjöds företagsrepresentanter som tidigare anmält sitt in-
tresse in till referensgruppsmöten där kodrevisionsgruppen presenterade kodförslaget 
samt inhämtade synpunkter i form av rundabordssamtal. Representanter från åtta före-
tag deltog i dessa möten. Ett företag som inte kunde delta vid mötestillfällena lämnade 
synpunkter direkt till IMM:s kansli.

I slutet av året överlämnade kodrevisionskommittén sitt förslag till reviderad kod till 
IMM:s styrelse. 

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, Eva Persson, Inger Brattne, Catharina Gyllencreutz och 
Anders Thorstensson. 

Inga ärenden inkom till Etiknämnden under året.

Arbete med självreglering

Näringslivskoden

Styrelsen beslutade 2018 att tillsätta en kodrevisionskommitté 
för eventuell revidering av Näringslivskoden. Kommittén leds av 
Severin Blomstrand, f.d. justitieråd i Högsta domstolen. Övriga 
ledamöter är Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt Närings-
liv, advokat Leif Gustafsson, Advokatgruppen i Stockholm AB 
och Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stad.  



Stödjande medlemmar
Under året antogs sju nya stödjande medlemmar. Följande företag och organisationer var 
vid verksamhetsårets slut stödjande medlemmar till IMM. 



IMM:s kansli finns hos Stockholms Handelskammare
Kontaktperson: Natali Engstam Phalén, Generalsekreterare
Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm
Tel: 08–555 100 45
E-post: info@institutetmotmutor.se
Hemsida: www.institutetmotmutor.se


