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SYFTET MED VISSELBLÅSARPOLICYN 

Syftet med denna visselblåsarpolicy är att möjliggöra för våra medarbetare att rapportera misstankar 
om allvarliga oegentligheter utan risk för repressalier samt att säkerställa en korrekt hantering och 
utredning av visselblåsarärenden. 

Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag eller som det kan finnas ett 
allmänintresse av att det kommer fram, har möjlighet att komma till tals med ett skydd mot 
repressalier. Anmälaren kan välja att lämna sina uppgifter anonymt. 

Med medarbetare likställs i denna policy anställda, arbetssökande, praktikanter, konsulter, 
volontärer och andra personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har en relation till ALTEN 
Sverige AB, org.nr. 556420-7456, hädanefter kallad ”ALTEN”. Även personer som tidigare haft en 
arbetsrelaterad relation med ALTEN omfattas.  

NÄR KAN VISSELBLÅSARTJÄNSTEN ANVÄNDAS? 

Visselblåsartjänsten (den interna rapporteringskanalen) ger alla medarbetare en möjlighet att i ett 
arbetsrelaterat sammanhang anmäla misstankar om 

- missförhållande som strider mot lag (och inte endast utgör formaliakaraktär) 

-  missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.  

Rapportering som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller 
anställningsförhållanden anses i regel inte vara av allmänintresse, om det inte rör sig om sådant som 
är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Frågor relaterade till medarbetares egna 
arbets-eller anställningsförhållanden ska som huvudregel diskuteras med närmaste chef eller HR.  

RAPPORTERA EN MISSTANKE 

Om en medarbetare misstänker missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det 
kommer fram finns det två olika sätt att rapportera detta: 

Alternativ 1: 

Medarbetare kan välja att rapportera en misstanke anonymt genom den webbaserade 
rapporteringskanalen https://alten.whistlelink.com/ som tillhandahålls av extern leverantör, 
Whistleblowing Solutions AB. Den webbaserade rapporteringskanalen tillhandahålls på svenska och 
engelska.   



Vid en anonym anmälan kommer den rapporterande personens identitet inte att efterfrågas i något 
skede. Rapporter och efterföljande dialog med den rapporterande personen är krypterade och 
lösenordskyddade.  

Efter registrering av en anmälan kan visselblåsaren logga in igen med sitt ärendenummer och 
verifikationskod för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från handläggaren. Återkoppling sker 
via webbsidan och visselblåsaren behöver spara ärendenummer och verifieringskoden som 
genereras när anmälan genomfördes för att kunna följa sitt ärende.  

Rapporten mottas av Legal Manager på ALTEN Sverige AB. Om legal manager/legal avdelningen 
skulle vara jävig kommer ärendet att vidarebefordras till ALTEN gruppens legal director 
(”Visselblåsarenheten”).    

Bekräftelse av att en rapport har tagits emot lämnas inom 24 timmar från mottagandet. I samband 
med helger kan dock bekräftelse dröja upp till 72 timmar 

Alternativ 2:  

Rapportera till ansvarig för visselblåsarenheten, rapportering kan ske per e-post, telefon eller genom 
ett inbokat möte.  

Kontaktuppgifter; 

Tfn: +46 (0)10-174 82 14 Mån-Tors 9.00-10.00 
E-post: whistleblower@alten.se   

 
Oavsett vilken rapporteringsväg som väljs gäller att den som lämnar en rapport ska vara uppriktig. 
Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. 
ALTEN ser allvarligt på missbruk av systemet. Det är alltid ALTEN som slutligen bedömer anmälan 
och avgör vilka åtgärder som ska vidtas.  

RAPPORTERING VIA EXTERNA VISSELBLÅSARKANALER 
 
Utöver att rapportera internt ger lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden rätt att rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde 
eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till 
skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.  

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa 
rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, 
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och 
vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, 
Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, 
Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, 
Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen 
 
UTREDNINGSPROCESSEN  

Endast vår visselblåsarenhet har åtkomst till rapporter som inkommit i den webbaserade 
rapporteringskanalen. Visselblåsarenheten består av legal manager, Khatereh Razazi (ansvarig för 
visselblåsarenheten) och ytterligare en medarbetare på legal-avdelningen. Samtliga medlemmar i 
visselblåsarenheten är bundna av sekretess, vilket säkerställer en konfidentiell hantering av 
visselblåsarärenden.  



Vid en utredning kan visselblåsarenheten inkludera personer som tillför information och/eller 
expertis till utredningen och dessa personer är i sådant fall, även de skyldiga, att iaktta sekretess.  

MOTTAGNING AV RAPPORTER 

Vid mottagandet av en rapport beslutar visselblåsarenheten om rapporten ska godkännas eller 
avvisas. Om rapporten godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning.  

Visselblåsarenheten ska neka att ta emot en rapport om rapporten inte faller inom ramen för vad 
som får anmälas i visselblåsarfunktionen. Härutöver kan visselblåsarenheten neka att ta emot en 
rapport om det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet eller om ärendet som 
rapporten berör redan har åtgärdats.  

Ovidkommande integritetskränkande information, till exempel icke relevant information om 
hälsostatus, politisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte ingå i en rapport. 
Visselblåsarenheten ansvarar för korrekt hantering av rapporter. 

Om en rapport inte faller inom ramen för vad som ska utredas som ett visselblåsarärende (se avsnitt 
NÄR KAN VISSELBLÅSARTJÄNSTEN ANVÄNDAS) meddelar visselblåsarenheten detta till den som har 
gjort anmälan (förutsatt att så är möjligt).  

UTREDNING  

Samtliga rapporter som har klassificerats som ett regelrätt visselblåsarärende 
(”Visselblåsarrapporter”) utreds och hanteras i enlighet med denna policy. För att rapporten ska 
utgöra en Visselblåsarrapport krävs att den faller inom ramen för vad som får anmälas i 
visselblåsarfunktionen.  

Visselblåsarrapporter hanteras konfidentiellt och utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i 
ärendet. Visselblåsarenheten kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom den webbaserade 
rapporteringskanalen till den som har lämnat rapporten. Ingen i visselblåsarenheten eller annan 
person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visslaren. 

I fall av misstänkt brott kan ärendet komma att vidarebefordras till extern myndighet för vidare 
utredning.  

SKYDD FÖR RAPPORTERANDE PERSON  

En rapporterande person som uttrycker en genuin farhåga eller misstanke enligt denna 
visselblåsarpolicy riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller 
personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Detta oavsett om misstanken visar sig vara felaktig, 
förutsatt att den rapporterande personen handlat i god tro. Skyddet mot repressalier från 
arbetsgivarens sida är reglerad i lag.  

Den rapporterande personens identitet behandlas konfidentiellt och kommer inte obehörigen att 
lämnas ut till tredje part eller till personen som pekas ut i rapporten.  

I fall av misstänkt brott kommer den rapporterande personen att informeras om att hens identitet 
kan komma att lämnas ut vid ett domstolsförfarande.  

Information till rapporterande person 

I de fall då den rapporterande personen har rapporterat anonymt genom den webbaserade 
rapporteringskanalen, kan visselblåsarenheten ställa uppföljningsfrågor till den som har rapporterat 
och föra en dialog med denne. För att den rapporterande personen ska kunna läsa meddelanden från 
visselblåsarenheten krävs dock att den rapporterande personen på nytt loggar in i den webbaserade 
rapporteringskanalen. I de fall det är möjligt att komma i kontakt med visslaren (t.ex. när rapport har 
lämnats i den webbaserade rapporteringskanalen) kommer visselblåsarenheten, inom tre månader 



från bekräftelsen på mottagandet av rapporten, att lämna återkoppling i skälig utsträckning, om de 
åtgärder som har vidtagits vid uppföljning av rapporten och skälen för dessa. När visselblåsaren väljer 
att uppge sin identitet kommer hen att informeras om hur utredningen fortlöper, såvida det inte är 
olämpligt att göra så med hänsyn till utredningen och/eller den utpekades privatliv och andra 
sekretessfrågor. 

MEDDELAR- OCH ANSKAFFARFRIHET SAMT REPRESSALIEFÖRBUD 

Vid visselblåsning avseende arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse omfattas den som 
lämnar rapporten av meddelar- och anskaffarfrihet samt skydd från repressalier. 

Meddelarfrihet innebär att den som lämnar en visselblåsningsrapport har rätt att berätta om sådant 
som omfattas av tystnadsplikt utan att hållas ansvarig för brytande av tystnadsplikten. 

Anskaffarfrihet innebär att den som lämnar en visselblåsningsrapport har rätt att inhämta 
information utan att hållas ansvarig för inhämtandet. För att få inhämta informationen krävs att den 
som inhämtar informationen är i god tro, det vill säga att personen vid inhämtandet har skälig 
anledning att anta att inhämtandet är nödvändigt för att missförhållandet ska avslöjas. 
Anskaffarfriheten ger inte rätt att lämna ut handlingar eller inhämta informationen där inhämtandet 
gör att personen gör sig skyldig till brott. För att omfattas av anskaffarfrihet krävs att informationen 
används för att rapportera missförhållanden. Om en person enbart inhämtar uppgifter men inte gör 
en anmälan omfattas denne inte av skydd. 

Repressalieförbud innebär att verksamhetsutövaren inte får vidta åtgärder som negativt inverkar på 
den rapporterade. Skyddet mot repressalier omfattar även rätten att vända sig till en 
arbetstagarorganisation för att få rådgivning avseende rapportering.  

Den som gör sig skyldig till brott i samband med inhämtande av information är inte skyddad mot 
repressalier. 

PERSONUPPGIFTER  

ALTEN är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom ramen för 
visselblåsartjänsten. I Bilaga 1 – Personuppgifter – finns en sammanställning kring hur skyddet av den 
personliga integriteten hanteras.  

UPPDATERINGAR AV VISSELBLÅSARPOLICYN  

Denna visselblåsarpolicy kommer med jämna mellanrum att granskas och vid behov uppdateras av 
visselblåsarenheten. 

 



 

BILAGA I - PERSONUPPGIFTER 

När du använder visselblåsartjänsten har du möjlighet att vara anonym. ALTEN tar stor hänsyn till 
skyddet av den personliga integriteten. Nedan finns en sammanställning av några viktiga punkter 
gällande Dataskyddsförordningen i samband med visselblåsartjänsten.  

Personuppgifter 

ALTEN är skyldig att följa aktuell lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Det är viktigt att 
du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv och andra i visselblåsarsystemet.  

Anonymitet 

Du kan själv välja om du vill uppge kontaktinformation till dig när du anmäler ett ärende till 
visselblåsarsystemet, oavsett vad du väljer att göra så hanteras samtliga ärenden lika. Det kan 
underlätta för de ansvariga i systemet att kunna kontakta dig för att få kompletterande uppgifter. 

Personuppgiftsansvar 

ALTEN ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. 

Syftet med registreringen 

Personuppgifterna kommer endast att användas för att genomföra utredning av det som 
rapporterats till Visselblåsarenheten. I ALTENs visselblåsarpolicy kan du läsa om vilken typ av 
missförhållanden som kan rapporteras. Om en anmälan inkommer till visselblåsarsystemet som inte 
faller inom ramen för ett visselblåsarärende (se avsnitt NÄR KAN VISSELBLÅSARTJÄNSTEN 
ANVÄNDAS) kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter att raderas. Du kommer att få ett 
meddelande i visselblåsarsystemet om att denna bedömning är gjord.  

Vem tar del av personuppgifterna? 

Personuppgifterna kommer endast att användas av ALTENs visselblåsarenhet. Uppgifterna är bara 
tillgängliga för personer som arbetar med den aktuella anmälan. Utredningen kan komma att 
överlämnas till polis eller annan myndighet.  

Vilka personuppgifter registreras? 

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. Vid en utredning kommer 
den information som behövs för att utreda ärendet registreras. Detta innefattar primärt namn, 
befattning och misstanke om missförhållandet som ligger till grund för anmälan. Informationen 
kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda missförhållandet. 

Hur länge finns personuppgifterna kvar? 

Personuppgifterna raderas vanligtvis efter nio (9) dagar efter ärendet avslutats, dock i högst 2 år 
efter avslut om det finns särskilda skäl.  

Information till den som anmäls 

En person som anmäls i visselblåsartjänsten kommer att få särskild information om det. Om det 
skulle äventyra den fortsatta utredningen kommer informationen inte att lämnas förrän det bedöms 
att det inte längre föreligger någon sådan fara. Under den tiden lämnas heller inte några 
registerutdrag. 

Registerutdrag 



Som anmälare har du rätt att utan kostnad, en gång per år, får information om vilka personuppgifter 
som finns registrerade om dig i visselblåsartjänsten. En begäran om registerutdrag mailar du till 
dpc@alten.se. Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att få den 
rättad. Ett registerutdrag till anmäld person kommer inte att innehålla information så att du som 
visselblåsare kan identifieras, informationen kan därför komma att sammanfattas. 

 


