VISSELBLÅSNING

UPPTÄCK & FÖREBYGG ALLVARLIGA OEGENTLIGHETER.
Under 2019 antogs ett EU-direktiv som kommer
att ligga till grund för en ny svensk lagstiftning
avseende visselblåsning under 2021. Den nya
lagstiftningen innebär att företag med fler än 50
anställda eller kommuner med fler än 10 000
invånare blir tvungna att tillhandahålla en visselblåsarfunktion. 2Secure arbetar dagligen med
visselblåsningsärenden tillsammans med företag,
myndigheter och organisationer. Kunderna finns
inom samtliga branscher, både börs-och icke
börsnoterade företag representerade i flera olika
länder.
VISSELBLÅSNING ANONYMT DYGNET RUNT.
2Whistle är en säker webbaserad systemlösning
dit anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig för att rapportera misstänkta
oegentligheter dygnet runt, året om. Lösningen
möjliggör anonym rapportering via webb och
telefon.

garanterar ett professionellt bemötande oavsett
ärendets karaktär. Dessutom delges kunden en
rekommendation till vidare åtgärder i varje ärende. Samtliga inkommande ärenden handläggs av
särskilt utsedd personal på 2Secure med gedigen
utredningserfarenhet.
ÖKAT FÖRTROENDE OCH MINDRE RISKER.
Visselblåsarlösningen syftar till att på ett säkert
sätt hantera strikt konfidentiell information genom
hela processen. Genom att anlita 2Secure som
en extern aktör garanteras alltid visslarens anonymitet. 2Secure säkerställer dessutom alltid att
personen inom kundens organisation som delges
informationen inte är föremål för anmälan. Detta
bidrar inte bara till ett ökat förtroende för visselblåsarsystemet, utan även en minimering av de
riskerna som uppstår om bolaget själva monitorerar en intern visselblåsarkanal.

MER ÄN BARA EN SYSTEMLÖSNING.
Visselblåsarlösningen är mer än bara en systemlösning. I ärendehanteringen inkluderas att handläggare på 2Secure tar emot ärendet och för all
dialog med visslaren under hela processen. Detta
tenderar att minska tröskeln att våga vissla samt

TJÄNSTEN INKLUDERAR
• Implementation inklusive stödtexter avseende policy och internkommunikation
• Upprättande av rapporteringskanaler
• Kommunikation med visslare
• Kommunikation med kundens kontaktperson och visselblåsarkommitté
• Rekommendation till åtgärd i alla ärenden
• Statistik över inkomna ärenden

GDPR
Visselblåsarlösningen är förenlig med krav från
GDPR och kommer att följa de nya lagkraven
som ställs när EU-direktivet omvandlas till svensk
lagstiftning.

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER
Vid ärenden som kräver utredning kan 2Secure tillhandahålla kvalificerade utredningstjänster om så
önskas. Utredningsresurserna har mångårig
erfarenhet av utredningsarbete inom polisen men
också inom den privata sektorn. Visselblåsarärenden tenderar att vara av känslig karaktär, varför en
extern utredning är att föredra för att upprätthålla
oberoendeskap och förtroende. 2Secure kan vid
utredningar tillhandahålla:
• Utredningsledare
• Intervjuledare
• Fysisk och digital spaning
• Dokumentgranskning

• Profilering
• Bakgrundskontroller
• Due Diligence
• Digital bevissäkring
• Fysisk bevissäkring

IMPLEMENTERING
En vecka från signerat avtal

PRISUPPLÄGG
• Engångskostnad för uppstart
• Fast årsabonnemang för hantering av
visselblåsarärenden
• Utredningar avropas separat baserat på
utredningens karaktär och omfattning

+46 8-656 50 00
Vill du veta mer eller få hjälp med en säker rekrytering? Eller är ni intresserade av ett skräddarsytt
upplägg för just er verksamhet?
Besök vår hemsida för mer information eller skicka
en förfrågan via email. Du kan också ringa oss på
numret ovan.

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LUND • VÄSTERÅS • KARLSTAD

