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Så här vill vi bidra 
Vi erbjuder en användarvänlig och säker tredjepartslösning för visselblåsning, genom vilken medarbetare och externa 

intressenter tryggt kan lämna information om misstänkta avvikelser mot era etiska riktlinjer. Visselblåsarärenden 

hanteras effektivt i ärendehanteringstjänsten.  

Vårt erbjudande 

  

ANVÄNDARVÄNLIG OCH LAGEFTERLEVANDE  

För visselblåsaren: En enkel och tydlig 

rapporteringskanal, tillgänglig 24/7/365 på det lokala 

språket. För verksamheten: Det intuitiva 

ärendehanteringsvertyget ger stöd för effektiv 

ärendehantering i enlighet med gällande lagstiftning, 

inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR) samt 

nationell lagstiftning där tjänsten erbjuds.  

HÖG SÄKERHET 

Skyddar visselblåsarens anonymitet och känslig 

information. Plattformen är certifierad i enlighet med 

ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet 

och ISO 27018, riktlinjer för skydd av personuppgifter i 

publika molntjänster.  

Data lagras inom EU. 

  

  

IMPLEMENTERING 

För en korrekt och positiv utrullning av tjänsten, med 

stöd av erfaren expertis. Stöd för projektledning, 

kommunikation och ärendehantering.  

KUNDSUPPORT 

WhistleB erbjuder råd om ärendehantering, inklusive 

organisation och arbetsflöden, datasäkerhet och 

kommunikation.  

 

Beskrivning av WhistleB:s erbjudande

1. En användarvänlig tjänst 

2. Lagefterlevnad 

3. En säker lösning 

 

 

 

4. Implementering 

5. Kundsupport 

6. Pris 

 

 

 

7. Om WhistleB 

Kundreferenser 

Skärmbilder 
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1. En användarvänlig tjänst 

Så här går det till 

1.  2.  3.  

Visselblåsaren kan dygnet om lämna 

sin rapport. Den webbaserade 

rapporteringskanalen är tillgänglig 

från olika enheter som PC, mobil 

läsplatta.  

Verksamhetens visselblåsarteam 

blir notifierade och loggar in i 

ärendehanteringsverktyget för att 

läsa och agera på rapporten. 

Fortsatt dialog med en anonym 

visselblåsaren är möjlig genom en 

personlig kod som genereras vid 

slutet av rapporteringstillfället. 

En flerspråkig rapporteringskanal för visselblåsare. Rapporteringskanalen inkluderar en webbaserad landningssida, ett 

frågeformulär och möjligheten att ha en anonym dialog. Planen inkluderar i grundupplägget tre språk. 

Rapporteringskanalen kan anpassas.  

Se en kort film om Rapporteringskanalen 

 
Ett integrerat ärendehanteringsverktyg 
 
Meddelanden mottas och hanteras i det flerspråkiga ärendehanteringsverktyget, som innehåller funktioner för 

ärendehantering, utredning, uppföljning och presentation samt lagring av data. Ready-to-Launch inkluderar följande 

funktioner: 

✓ Dialog med en anonym visselblåsare. Möjlighet att ha fördefinierade svar till visselblåsare.  

✓ Användarhantering som tillåter användare med olika behörigheter. Möjlighet att lägga till och uppdatera 

användare (upp till tre användare) 

✓ Ärendehantering: 

- kategorisering av ärenden 

- sammanfattning och anteckningar, uppladdning av filer 

- möjligheten att lägga till ärenden manuellt 

- ärenden kan arkiveras eller raderas när utredningen är klar, i enlighet med lagstiftningen på de 
marknader där tjänsten erbjuds (t.ex. i enlighet med GDPR). 

✓ Flerfaktorsautentisering  

✓ Användar- och ärendeloggar  

✓ Effektiv uppföljning:  online statistik, grafer, nyckeltal, rapportgenerator. 

 

Se en kort video om Ärendehanteringsverktyget  

 

Planen kan uppgraderas med ytterligare språk, användare och funktionalitet. Se här för mer information om 

tilläggsfunktionalitet. 

 

https://vimeo.com/455425980
https://vimeo.com/455430312
https://whistleb.com/sv/pricing/
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2. Lagefterlevnad 
WhistleB:s system används i 150 länder och uppfyller nationella dataskyddslagar, inklusive EU:s GDPR. Systemets design 

ger användaren verktygen för att uppfylla GDPR:s krav för hantering av persondata. Data lagras i EU.  

Grunden för lagefterlevnad är informationssäkerhet, som genomsyrar systemets processer och funktioner. WhistleB 

arbetar systematiskt med informationssäkerhet, inklusive hantering av persondata. Vårt informationssäkerhetssystem, 

ISMS, uppfyller ISO 27001. 

KVALITETSKONTROLL OCH EXTERN GRANSKNING  

 

✓ Uppfyller GDPR. Integrerat stöd för att hantera persondata i enlighet med GDPR. 

✓ DPIA – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (Data Protection Impact Assessment) 

✓ ISMS i enlighet med ISO 27001 (Information Security Management System) 

✓ ISO 27001 och ISO 27018 certifieringar, Microsoft Azure 

✓ Regelbundna sårbarhets- och penetrationstester 

✓ WhistleB har signerat FN:s Global Compact  

 

"Sammantaget är företagets WhistleB-tjänst väl fungerande ur ett GDPR-perspektiv. Bortsett från dess 

grundläggande design, som uppfyller högt ställda krav, så innefattar det också en mängd funktioner för GDPR-

efterlevnad, som t.ex. möjligheten att utföra en selektiv gallring. Det måste anses vara en väldigt avancerad 

funktion i enlighet med krav ställda av GDPR."  

Göran Gräslund, juridisk rådgivare och tidigare generaldirektör för Datainspektionen.  

Extern utredning av WhistleB:s GDPR-efterlevnad. Februari 2020 
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3. En säker lösning 
WhistleB:s tredjepartslösning garanterar visselblåsarens anonymitet och skyddar känslig data. Förtroende för systemet 

är av högsta vikt för WhistleB:s kunder. 

WhistleB erbjuder sk Zero knowledge privacy. Zero knowledge privacy innebär att ingen, inte heller WhistleB, har 

tillgång till känslig kunddata. Endast de individer som kunden ger behörighet har tillgång till denna data.  

Exempel på nyckelfunktioner  

✓ Säker access. Inloggning kräver flerfaktorsautentisering. 

✓ Detektering och åtgärder mot dataintrång. Skydd mot online-attacker för användare i systemet.   

✓ Kryptering. Kunddata är krypterad under kommunikation och vid lagring. WhistleB har inte tillgång till känslig 

kunddata, som t.ex. meddelanden från visselblåsare, om de inte ges behörighet av kunden.   

✓ Tillgänglighet. Realtidsreplikering samt back-ups i primärt och sekundärt datacenter (EU). Funktionalitet och 

säkerhet övervakas 24/7/365 av en extern part. WhistleB:s system är tillgängligt för användare varsomhelst, 

närsomhelst. 

✓ Anonymitet. WhistleB spårar inte metadata relaterat till en visselblåsare, som t.ex. IP-adresser.  

 

Systemet har designats för att erbjuda en framtidssäker lösning till våra kunder. Det driftas av Micrsoft Azure för högsta 

säkerhet och tillgänglighet. Tjänsterna levereras till kunderna via datacenter, skapade för att fungera dygnet runt, året 

runt. Data lagras inom EU. Plattformen är certifierad i enlighet med ISO 27001, Ledningssystem för hantering av 

personuppgifter och ISO 27018, Riktlinjer för skydd av personuppgifter i publika molntjänster som hanterar 

personuppgifter.  

Krypterad data kan exporteras för vidare användning i andra databaser. 

 

 "Visselblåsarens sekretess är garanterad. Outpost24 attackerade systemet via internet och kunde 

inte komma åt känslig data."  

Outpost24, sårbarhets- och penetrationstest, mars 2020 

Vidare information finns på WhistleB Trust Centre 

https://whistleb.com/sv/trust-centre/
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4. Implementering  
WhistleB ger support och råd baserad på mångårig erfarenhet. Vår välpaketerade tjänst och etablerade projektplan är 

grunden för en för korrekt och positiv utrullning av tjänsten. Visselblåsartjänsten kräver ingen IT installation hos kund.  

Stöd för implementeringen: 

RIKTLINJER  

Visselblåsning styrs av riktlinjer och dataskyddslagstiftning. 

✓ Policymall för visselblåsartjänsten (i enlighet med GDPR).  

✓ Tillgång till information om hantering av personuppgifter för visselblåsartjänster i de länder där tjänsten 
erbjuds.  

✓ Råd kring mottagning och hantering av ärenden. 

 

KOMMUNIKATIONSSTÖD 

✓ Rapporteringskanalen inkluderar information om systemets syfte och användning, anpassad till nationella 
dataskyddslagar om visselblåsning.  

✓ Anpassningsbar landningssida och frågeformulär för visselblåsare. 

✓ Kommunikationsstöd och mallar för intern och extern kommunikation: text, ppt, film, poster och FAQ till 
visselblåsaren.  

 

UPPSTART OCH GENOMFÖRANDE 

Ready-to-Launch inkluderar ett implementeringsmöte för genomgång av implementeringsunderlag och ärendehantering i 

tjänsten. Vi bistår med stöd och rekommendationer. 
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5. Kundsupport 
✓ Kundsupport finns tillgänglig vardagar under kontorstid.  

✓ Nyhetsbrev: Legala, tekniska och marknadsuppdateringar kommuniceras via WhistleB:s nyhetsbrev.  

 

Tillval, baserat på kundens behov:  

✓ Rådgivning: WhistleB erbjuder rådgivning inom ärendehantering, inklusive organisation och arbetsflöden, 

datasäkerhet och kommunikation.  

✓ Nätverk av experter: WhistleB samverkar med ett globalt nätverk av experter för kunskap och utredning inom 

exempelvis korruption, bedrägeri, otillbörlig konkurrens, forensik, dataanalys, forensisk revision, krishantering och 

kommunikation.  
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6. Pris  

Vårt erbjudande 

✓ Rapporteringskanal på upp till 3 språk, se avsnitt 1.  

✓ Integrerad ärendehantering, se avsnitt 1. 

✓ Obegränsat antal rapporter 

✓ Tillgång till nya releaser av tjänsten 

 

Pris: 1 550 SEK/månad 
 

Implementering, som beskrivs i avsnitt 4: 8 000 SEK (engångskostnad) 

 

 

Tillvalstjänster: 

✓ Ytterligare support: möten, utbildning och kundanpassningar: 1 500 SEK/timme  

✓ Översättning av kundanpassade texter i rapporteringskanalen  

 

Tjänsten kan uppgraderas efter verksamhetens behov av funktionalitet och språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktureras årligen. Licensperiod är 12 månader. Betalningsvillkor: 30 dagar. Priserna ovan baseras på WhistleB:s 

standardavtal. Alla priser exklusive moms.  
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7. Om WhistleB 

WhistleB Whistleblowing centre AB är en global visselblåsartjänst, med verksamhet i 150 länder på alla kontinenter. 

Företagets säte är i Stockholm. WhistleB är en del av NAVEX Global. 

Våra kunder inkluderar företag i en mängd olika branscher, investerare, myndigheter och föreningar.  

WhistleB:s ledning 

  

 

Gunilla Hadders Karin Henriksson  

Grundare och rådgivare Gunilla Hadders och Karin Henriksson: Gunilla Hadders och Karin Henriksson utvecklade och 

implementerade WhistleB:s visselblåsartjänst grundad på deras bakgrund och erfarenhet inom hållbarhet (CSR). 

Systemet har hundratals kunder, används på 60 olika språk i mer än 150 länder. Grundarna är aktivt engagerade i 

utvecklingen och förvaltningen av WhistleB, som är marknadsledande inom kundsupport och driver den bästa möjliga 

tjänsten för användarvänlig och effektiv teknik med hög datasäkerhet. 

 

 

WhistleB har över 20 års erfarenhet av utveckling, 

implementering och kommunikation av företagsetik 

och hållbarhetsarbete, vilket inkluderar 

uppförandekoder, etiska riktlinjer och kommunikation. 

Hållbar vinst, en bok skriven av Gunilla Hadders och 

Karin Henriksson finns tillgänglig på svenska, engelska, 

franska och kinesiska.  

"En visselblåsartjänst som medarbetarna kan lita på är en nyckelkomponent för styrelsen. Det är av 

yttersta vikt att oegentligheter ska kunna rapporteras anonymt, det vill säga genom en extern 

tredje part." 

Leif Johansson, styrelseordförande, Ericsson och AstraZeneca, tidigare VD, Volvo.  

Citat från Hållbar vinst  
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Exempel på kunder 
Group Renault global car manufacturer with presence in 130+ 
markets, 180 000 employees 

https://group.renault.com/en/ 

Group Covéa mutual insurance group serving  
11,5 million customers 

https://www.covea.eu/en/home/ 

Nordea one of the largest banks in the Nordics https://www.nordea.com 

Stena Group international group of including ferry  
operations, offshore drilling, shipping and properties 

http://www.stena.com 
 

Cargotec Corporation manufacturer and distributer of  
cargo-handling machinery in 100+ countries 

https://www.cargotec.com/en/ 

Groupe Auchan one of the world's largest retail and  
distribution groups, 340 000 employees 

https://www.auchandirect.fr/ 

Atea market leader in IT infrastructure for businesses  
and the public-sector in the Nordics 

https://www.atea.com 

JTEKT international automotive components, sensors,  
bearings and machine tool reseller 

https://www.jtekt.co.jp/e/ 

AmerSports sporting goods company, brands including  
Salomon, Atomic Skis, Suunto and Peak Performance 

https://www.amersports.com 

Fiskars Group consumer goods company, brands including  
Iittala, Gerber, Hackmann, Rörstrand, Royal Copenhagen 

https://www.fiskarsgroup.com 

SCA timber, pulp and paper manufacturer http://www.sca.com/en 

Bonnier media group of 175 companies  https://www.bonnier.com/en/ 

Brasilagro one of Brazil‘s largest companies in terms of  
arable land 

http://www.brasil-agro.com/ 
 

Flying Tiger retailer chain with 500 stores https://corporate.flyingtiger.com/ 

Barilla Group international food company https://www.barillagroup.com/en 

 

Myndigheter och föreningar 

The Commerce Commission of New Zeeland  http://www.comcom.govt.nz/ 

Austrian Federal Competition Authority https://www.bwb.gv.at 

Karolinska University Hospital  https://www.karolinska.se/en 

Swedfund Development finance institution of the  
*Swedish state, investing in 30 markets 

https://www.swedfund.se/en/ 

Sixth Swedish National Pension Fund http://www.apfond6.se/en/English/ 

Swedish Bankers´Association https://www.swedishbankers.se/en-us/ 

Ytterligare kundreferenser finns tillgängliga vid förfrågan.  
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Skärmbilder  
RAPPORTERINGSKANAL: Visselblåsaren fyller i ett enkelt frågeformulär och skickar ett meddelande. Frågeformuläret 

och de förklarande texterna finns tillgängliga på mer än 60 språk.  

               

 

Fortsatt dialog med 

den anonyma 

visselblåsaren är 

möjlig genom en 

personlig kod som 

genereras vid slutet 

av rapporteringen.  

 

ÄRENDEHANTERINGSVERKTYG: Det mottagande 

teamet får en notifiering från systemet om ett 

inkommande meddelande från visselblåsaren och 

loggar in i ärendehanteringsverktyget... 

 

...som innehåller funktioner som underlättar ärendehantering och vidare utredning. Exempel:   

 

 
 

 

Dialog med visselblåsaren och 

ärendehantering av särskilt utsedda 

medarbetare.   

Översikt över ärenden. Aktiviteter loggas i 

systemet.  

 

Online-statistik: Ärenden 

kan sorteras för att möta 

olika krav. 


