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Policy för SSAB EMEA AB:s interna rapporteringskanal 

Inledning 
SSAB EMEA AB (”Bolaget” eller ”vi”) eftersträvar ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik. Vi 

vill att våra medarbetare ska känna sig bekväma med att ta upp eventuella problem på arbetsplatsen 

och att de kan rapportera missförhållanden utan rädsla för repressalier. Alla medarbetare 

uppmuntras att rapportera eventuella missförhållanden för att vi ska få kännedom om dem i tid och 

kunna åtgärda situationer som riskerar att skada Bolaget eller våra medarbetare. Alla anmälningar 

tas på största allvar och följs upp på lämpligt sätt. Bolaget tillåter inte att någon medarbetare 

trakasserar, hämnas på eller diskriminerar någon annan medarbetare som rapporterar in misstänkta 

överträdelser i god tro. Inga former av repressalier kommer att tolereras. 

Syftet med denna policy för Bolagets interna rapporteringskanal (”Policyn”) är att dokumentera 

Bolagets interna rapporteringskanal (”Interna Rapporteringskanalen”) och utredningsprocessen 

samt beskriva hur medarbetare, och andra som har möjlighet att använda den Interna 

Rapporteringskanalen, kan rapportera om eventuella missförhållanden och hur de skyddas mot 

repressalier.  

Ägare av denna policy är Sveriges HR-chef Tor Bengtsson af Sillén. 

Medarbetare har även möjlighet att rapportera missförhållanden till sin chef eller via Ethics Line. 

Information om hur våra medarbetare går till väga och vilket skydd de har när de rapporterar till sin 

chef eller via Ethics Line finns på intranätet. 

Om en medarbetare inte känner sig bekväm med att vända sig till någon av ovan nämnda alternativ, 

har medarbetaren istället möjlighet att ifråga om vissa misstänkta förhållanden använda sig av 

relevanta myndigheters rapporteringskanaler (”Externa Rapporteringskanaler”). Mer information 

om rapportering i Externa Rapporteringskanaler finns under rubriken ”Externa Rapporteringskanaler” 

i denna Policy.  

Interna rapporteringskanaler 
Enligt EUs direktiv 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 

unionsrätten (det s.k. ”visselblåsardirektivet”) har medarbetare i vissa fall möjlighet att rapportera 

om missförhållanden i interna rapporteringskanaler där ärendet hanteras av särskilt utsedda 

personer i respektive företag. EU:s direktiv har implementerats i Sverige genom lag (2021:890) om 

skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”) och innebär ett ökat 

skydd för repressalier (negativa konsekvenser) som gäller under vissa förutsättningar för personer 

som larmar om missförhållanden (s.k. visselblåsare) på sin arbetsplats. Bolagets Interna 

Rapporteringskanal är inrättad i enlighet med Visselblåsarlagens krav. 

Vilka personer har skydd enligt Visselblåsarlagen? 
För att en person ska vara skyddad som visselblåsare enligt Visselblåsarlagen ska personen ingå i en 

av följande personkategorier; arbetstagare, arbetssökande, volontär eller praktikant, 

bemanningspersonal eller övrig person som står till Bolagets förfogande för utförande av arbete, 

egenföretagare eller konsult, personer i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och 

aktieägare verksamma i Bolaget. 
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Vad får rapporteras i den Interna Rapporteringskanalen? 
För att en person ska ha ett skydd enligt Visselblåsarlagen får rapporter i den Interna 

Rapporteringskanalen enbart avse rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om 

(misstänkta) missförhållanden (i) som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, eller (ii) 

som avser (misstänkta) handlande eller underlåtenhet att handla som strider mot s.k. Unionsrätt, 

dvs. EU-rätt och dess rättskällor. 

Exempel på sådant som får rapporteras i den Interna Rapporteringskanalen 

a) Allvarlig brottslig verksamhet;  

b) Bedrägerirelaterad brottslighet (såsom felaktig redovisning, överträdelser av interna 

kontrollförfaranden, förskingring av tillgångar eller bedrägeri); 

c) Brott mot särskild lagstiftning Bolaget är skyldigt att efterleva, exempelvis miljötillstånd, 

exportlicenser; 

d) Mutor och korruption (såsom mottagande eller givande av mutor); 

e) Brott mot lagstiftning om penningtvätt eller finansiering av terrorism; 

f) Brott mot konkurrenslagstiftning (t.ex. utbyte av priskänslig information, olagligt samarbete 

mellan konkurrenter) eller lagstiftning rörande offentlig upphandling; 

g) Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet; 

h) Allvarliga brott mot konsumentlagstiftning; 

i) Allvarliga brott mot skyddslagstiftning rörande privatliv och personuppgifter samt säkerhet i 

nätverks- och informationssystem; 

j) Aktiviteter som i övrigt anses vara allvarligt, olämpligt uppförande, till exempel 

diskriminerande arbetsrutiner och trakasserier; 

k) Annat allvarligt, oetiskt beteende, till exempel användning av barnarbete, annat otillbörlig 

utnyttjande av arbetskraft och brott mot mänskliga rättigheter;  

l) Allvarliga överträdelser av SSABs Uppförandekod; och 

m) Annan allvarlig försummelse rörande Bolagets väsentliga intressen eller individers liv och 

hälsa. 

En person som rapporterar i den Interna Rapporteringskanalen behöver inte ha bevis för sina 

misstankar för att rapportera, men alla rapporter måste göras i god tro och personen som 

rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.  

Exempel på sådant som inte ska rapporteras i den Interna Rapporteringskanalen 

Klagomål och frågor rörande exempelvis bristande hantering (ledarskap), alkohol- eller drogproblem, 

ringa stöld på jobbet, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem och liknande incidenter ska inte 

rapporteras i den Interna Rapporteringskanalen. Vidare ska missförhållanden som uteslutande 

påverkar personen som rapporterar själv i regel inte heller rapporteras i den Interna 

Rapporteringskanalen.  

Önskar en medarbetare rapportera en incident som inte ska rapporteras i den Interna 

Rapporteringskanalen ska hon eller han istället kontakta sin närmaste chef eller en annan chef som 

medarbetaren känner förtroende för eller rapportera incidenten i Ethics Line som är tillgänglig på 

intranätet. 

Vad innebär skyddet för visselblåsare? 
Visselblåsare är skyddade enligt Visselblåsarlagen. Skyddet innebär att Bolaget inte får: 
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1. Hindra eller försöka hindra en rapportering, eller  

2. på grund av rapporteringen vidta repressalier mot  

a) visselblåsaren,  

b) någon hos Bolaget som bistår visselblåsaren vid rapporteringen, såsom en förtroendevald 

eller ett skyddsombud,  

c) någon hos Bolaget som har koppling till visselblåsaren, såsom en anhörig eller kollega, eller  

d) en juridisk person som visselblåsaren äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.  

En hindrande åtgärd kan t.ex. vara att Bolaget försöker övertala en person att inte rapportera genom 

att bestraffa personen eller hota med bestraffning. En repressalie (negativ konsekvens) kan t.ex. vara 

avstängning, permittering, uppsägning, degradering, utebliven befordran, lönesänkning, trakasserier, 

diskriminering. En förutsättning för att förbudet ska vara tillämpligt är att det ska finnas ett 

orsakssamband mellan det förhållandet att visselblåsaren rapporterat och repressalien.  

Bolaget får inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för 

samråd i fråga om rapportering. Bolaget får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.  

Undantag från skyddet mot repressalier vid brott 

Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott (t.ex. 

stöld, olaga intrång eller dataintrång) har inte skydd mot repressalier. 

Externa Rapporteringskanaler 
En visselblåsare har även möjlighet att rapportera missförhållande till någon av de Externa 

Rapporteringskanaler som har upprättats av vissa myndigheter eller EU:s institutioner, organ eller 

byråer. Dessa myndigheter har i uppdrag att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter 

om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde.  

Vill en medarbetare lämna in en rapport till en Extern Rapporteringskanal ska hon eller han i första 

hand vända sig till den myndighet som ansvarar för det relevanta området. En förteckning över 

myndigheter, deras ansvarsområden och kontaktuppgifter till de Externa Rapporteringskanalerna 

framgår av Bilaga A. Även till de Externa Rapporteringskanalerna finns möjlighet att rapportera både 

skriftligen, muntligen och genom fysiskt möte. 

Offentliggörande 
En visselblåsare har i vissa begränsade fall möjlighet att offentliggöra information om 

missförhållanden. Offentliggörande innebär att informationen görs tillgänglig för allmänheten. Det 

kan göras på flera olika sätt, t.ex. genom att uppgifter lämnas till någon annan för publicering, 

exempelvis en journalist. Information kan också göras tillgänglig för allmänheten genom att uppgifter 

lämnas till aktörer som kan bidra till att uppgiften får spridning, t.ex. miljöorganisationer, folkvalda 

personer, och andra ideella sammanslutningar. Offentliggörande inkluderar även att den 

rapporterande personen själv publicerar uppgifterna i något medium som är tillgängligt för 

allmänheten, t.ex. sociala medier. 

Skyddet gäller vid offentliggörande av information under förutsättning att visselblåsaren:  

1. har rapporterat externt utan att 

a) mottagaren har vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder med anledning av 

rapporteringen, eller  
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b) mottagaren i skälig utsträckning har lämnat återkoppling om uppföljningen inom tre 

månader från mottagandet av rapporten eller, om det finns särskilda skäl, sex månader och 

visselblåsaren har informerats om skälen att förlänga tidsfristen, 

2. har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för 

liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller av annat skäl har befogad anledning 

att offentliggöra informationen, eller  

(Överhängande eller uppenbar fara kan t.ex. föreligga om det på en arbetsplats saknas föreskriven 

arbetsutrustning eller personlig skyddsutrustning och att arbetstagare eller andra enskildas liv, hälsa 

eller säkerhet därmed äventyras. Med risk för omfattande skada i miljön avses risker för 

föroreningsskador och allvarliga miljöskador.) 

3. har skälig anledning att anta att en rapportering i en Extern Rapporteringskanal skulle innebära en 

risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt 

sätt.  

Meddelar- och anskaffarfrihet 
I tillägg till vad som anges ovan om möjligheten att rapportera missförhållanden genom externa 

rapporteringskanaler och genom offentliggörande, finns i tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen föreskrifter om rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i vissa medier 

(meddelarfrihet) och rätt att anskaffa uppgifter i syfte att meddela dem för offentliggörande i vissa 

medier (anskaffarfrihet). Eftersom SSAB är ett privatägt bolag begränsas emellertid dessa friheter 

genom bland annat avtalad tystnadsplikt (sekretessåtaganden) och allmänna principer om 

lojalitetsplikt i anställningsförhållanden på den privata arbetsmarknaden. 

Utseende av oberoende och självständig person 
Bolaget har utsett Tor Bengtsson af Sillén (”Utredare”) som oberoende och självständig person att 

vara behörig att på Bolagets vägnar: 

1. Ta emot rapporter och ha kontakt med visselblåsaren,  

2. Följa upp det som rapporteras, och 

3. Lämna återkoppling om uppföljningen till visselblåsaren.  

Kontaktuppgifter till Utredaren framgår nedan. 

Utformning av den Interna Rapporteringskanalen 
En visselblåsare som använder den Interna Rapporteringskanalen: 

1. kan rapportera både skriftligt (via e-mail) och muntligt (via telefonsamtal) och, om så begärs, vid 

ett fysiskt möte inom en skälig tid, (kontaktuppgifter finns nedan) 

2. ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar från mottagandet, om inte 

visselblåsaren har avsagt sig bekräftelse eller mottagaren har anledning att anta att en bekräftelse 

skulle avslöja personens identitet,  

3. ska få återkoppling i skälig utsträckning om åtgärder som har vidtagits vid uppföljning av rapporten 

och om skälen för dessa inom tre månader från bekräftelsen eller, om någon bekräftelse inte har 

lämnats och det inte har berott på visselblåsaren, sju dagar från mottagandet, och 
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4. i förekommande fall, få information om att en uppgift som kan identifiera visselblåsaren kommer 

att lämnas ut, om inte informationen gör att syftet med uppföljningen eller åtgärderna hindras eller 

försvåras. 

Utredningsprocessen 

Utredningsteam 

Endast Utredaren har befogenhet att hantera visselblåsarärenden som inkommit genom den Interna 

Rapporteringskanalen. Hanteringen är konfidentiell (se nedan). Vid behov kan personer som tillför 

expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får tillgång till relevant data och förbinder sig till 

sekretess.  

Utredaren får inte hantera rapporter där denne själv är part, är jävig eller där intressekonflikt kan 

uppstå. Uppstår en sådan situation ska Utredaren omgående rapportera detta till VD som utser en 

tillfällig person för att hantera och utreda aktuell rapport.  

Mottagande av rapporter 

Vid mottagandet av en rapport beslutar Utredaren om rapporten ska godkännas eller avvisas. Om 

rapporten godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning, se nedan under rubriken ”Utredning”. 

Utredaren kommer inte att utreda de rapporterade missförhållanden om:  

• Det påstådda missförhållandet inte motsvarar vad som kan rapporteras i den Interna 

Rapporteringskanalen enligt denna Policy. 

• Visselblåsaren inte ingår i de personkategorier som kan utgöra en visselblåsare enligt denna 

Policy. 

• Missförhållandena inte har uppstått i den verksamhet som visselblåsaren är, har varit eller 

kan komma att bli verksam i. 

• Visselblåsaren inte hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena 

var sann vid tidpunkten för rapporteringen. 

• Rapporten är illvillig eller inte har lämnats i god tro. 

• Informationen inte är tillräcklig för vidare utredning 

• Ärendet redan har lösts.  

Om en rapport inte omfattas av denna Policy kommer Utredaren att informera visselblåsaren om 

vart denne kan vända sig för att diskutera saken vidare. 

Utredaren skickar en bekräftelse på att rapporten är mottagen till visselblåsaren inom sju dagar från 

mottagandet, om inte visselblåsaren har avsagt sig bekräftelse eller mottagaren har anledning att 

anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet. 

Dokumentation av muntlig rapportering  

Muntliga rapporter ska dokumenteras genom en inspelning som kan sparas i en varaktig och 

åtkomlig form eller genom ett upprättat protokoll. Om den muntliga rapporteringen sker på annat 

sätt än vid ett fysiskt möte, får dokumentationsskyldigheten också fullgöras genom en utskrift av 

inspelningen eller på annat lämpligt sätt. För att rapporteringen ska få spelas in krävs att 

visselblåsaren samtycker till det. Visselblåsaren ska ges tillfälle att kontrollera, rätta och genom 

underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll. 

Utredning 

Alla rapporter behandlas seriöst och konfidentiellt och i enlighet med denna Policy. 
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• Varken Utredaren eller annan person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka 

identifiera visselblåsaren om denne valt att vara anonym. 

• En rapport utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet, jävig eller på annat 

sätt har en intressekonflikt. 

• Utredaren kan vid behov skicka uppföljningsfrågor till visselblåsaren. 

• Utredaren kan vid behov hålla intervjuer med den eller de som berörs av en rapport, eller 

personer som kan antas ha kännedom om det rapporterade missförhållandet. 

• Vid behov kan Utredaren låta genomföra IT-forensiska eller liknande utredningar. 

• Rapporter kommer att gås igenom grundligt och objektivt. 

• Om missförhållanden upptäcks så kommer de att åtgärdas och avhjälpas. 

• Intern eller extern oberoende expertis som anses nödvändig för en korrekt utredning av 

rapporten kan inkluderas i utredningen.  

• Åtkomst till rapporter och information i anslutning till en utredning är begränsad till 

Utredaren och eventuell intern eller extern expertis som anlitats för att delta i utredningen. 

• Information delas endast om det är nödvändigt för att genomföra utredningen. 

• Rapporter hanteras konfidentiellt av alla som är involverade i ärendet. 

• Beroende på resultatet av en utredning kan Bolaget vidta arbetsrättsliga disciplinära 

åtgärder. 

• Bolaget kommer att skydda visselblåsaren från eventuella repressalier eller andra negativa 

följder av en rapport. Mobbning, trakasserier, orättvis bestraffning och liknande kommer inte 

att tillåtas. 

• För det fall en utredning visar att ett brott kan ha begåtts kommer vederbörliga myndigheter 

att kontaktas för vidare utredning och information om rapporten och personuppgifter 

kommer då att överlämnas till myndigheten. 

• Visselblåsaren ska få återkoppling av Utredaren i skälig utsträckning om åtgärder som har 

vidtagits vid uppföljning av rapporten och om skälen för dessa inom tre månader från 

bekräftelsen. 

Åtgärder vid avslutad utredning 
Skriftliga rapporter och dokumentation av muntliga rapporter, tillsammans med en ärenderapport, 

ska sparas. Dessa ska lagras så länge det är nödvändigt, dock inte längre än två år efter att ett ärende 

har avslutats. 

När en utredning är klar och antingen har avslutats eller överlämnats för vidare åtgärder, ska 

visselblåsaren informeras om detta. Visselblåsaren behöver inte få information om resultatet av 

utredningen, om detta kan förhindra eller försvåra en vidare utredning. 

Tystnadsplikt 
En anmälan i den Interna Rapporteringskanalen behandlas konfidentiellt och den person som 

hanterar en anmälan får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på 

visselblåsaren eller på någon annan enskild som förekommer i ärendet.  

Om en visselblåsare själv har varit inblandad i oegentligheterna så skyddas visselblåsaren inte från 

disciplinära eller rättsliga åtgärder till följd av att visselblåsaren själv har gjort en anmälan.  
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Inga repressalier 
Bolaget tillåter inte att någon medarbetare trakasserar, hämnas på eller diskriminerar någon annan 

anställd som lämnar in en rapport och hade skälig anledning att anta att informationen om 

missförhållandena var sann. Inga former av repressalier kommer att tolereras. Ingen medarbetare 

kommer att straffas för att använda rapporteringssystemet i god tro, men falska anklagelser eller 

missbruk av systemet kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med gällande lokal lagstiftning. 

Behandling av personuppgifter 
Bolaget kan inom ramen för den Interna Rapporteringskanalen komma att samla in och behandla 

personuppgifter om (1) visselblåsaren, (2) om personen/personer som är föremål för rapporten och 

(3) varje inblandad tredje person för att undersöka de omständigheter som nämns i rapporten. Det 

är som utgångspunkt enbart Utredaren som får ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgifterna i 

ett ärende ska begränsas till vad Utredaren behöver för att kunna genomföra utredningen. 

Har personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för utredningen samlats in ska de raderas 

snarast möjligt. I övrigt får personuppgifter som samlats in i ett ärende inte behandlas mer än två år 

efter att ärendet avslutades. 

I SSABs HR Integritetspolicy som finns tillgänglig på intranätet finns ytterligare information om hur vi 

samlar in, använder eller delar personuppgifter, den rättsliga grunden för vår 

personuppgiftsbehandling samt när vi raderar personuppgifter. Av SSABs HR Integritetspolicy 

framgår även vilka rättigheter (och eventuella begränsningar av rättigheterna) de registrerade har 

enligt GDPR och svensk kompletterande dataskyddslagstiftning, nämligen rätt att få tillgång till sina 

personuppgifter, rätt till radering, rätt till rättelse, rätt till information, rätt till begränsning, rätt att 

invända samt rätt att flytta personuppgifter. 

Implementering av denna Policy 
Det åligger Bolaget att implementera och kommunicera denna Policy internt och göra den tillgänglig 

för alla som kan vara visselblåsare enligt de personkategorier som framgår av denna Policy. 

Hur lämnar man in en rapport i den Interna Rapporteringskanalen? 
Om en visselblåsare uppfyller förutsättningarna som nämns ovan för i vilka situationer man kan göra 

en rapport i den Interna Rapporteringskanalen kan denne gå vidare och lämna en rapport.  

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till den person som är utsedd att hantera anmälningarna för den Interna 

Rapporteringskanalen framgår nedan: 

• SSAB EMEA AB 

- Tor Bengtsson af Sillén 

- E-post: tor.bengtsson.afsillen@ssab.com  

- Telefonnummer: +46 70 378 63 62 

Så här gör du en anmälan i den Interna Rapporteringskanalen 

En anmälan kan göras skriftligt (via e-mail) och muntligt (via telefonsamtal) och, om så begärs, vid ett 

fysiskt möte inom en skälig tid. Kontaktuppgifter framgår ovan. 

Din anmälan kan vara skriven på svenska eller engelska. 

Anmälan ska innehålla följande information: 



Dokumentansvarig:  Datum för utfärdande: 
Tor Bengtsson af Sillén, HR-chef  2022-06-20 
 
  Senast reviderad: 
  2023-01-18 

 

• Vilken typ av missförhållanden som har observerats 

• Den person eller de personer som är misstänkta för missförhållandena 

• När missförhållandena inträffade (tid och plats) 

Du bör lämna så detaljerade uppgifter som möjligt för att säkerställa att anmälan kan hanteras säkert 

och effektivt. Undvik dock att lämna känsliga personuppgifter om dessa inte är relevanta för 

rapporteringen. 

Du väljer själv om du vill lämna namn och kontaktuppgifter när du fyller i anmälan. Om du gör det 

kan du komma att bli kontaktad för ytterligare information. Vi uppmuntrar en person som 

rapporterar att vara öppen med sin identitet.  
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Bilaga A 

Externa rapporteringskanaler  
I nedan lista anges vilka myndigheter som har upprättat externa visselblåsarkanaler per den 18 

januari 2023.  

Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

Arbetsmiljöverket a. Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden som inte 
omfattas av någon annan 
behörig myndighets 
ansvarsområde. 

Information: 
https://www.av.se/om-
oss/visselblasarlagen/extern-
rapporteringskanal/  
 
Post: 
Arbetsmiljöverket 
Att: ER 
Box 9082 
171 09 Solna 
 
Telefon: 010-730 99 30 
 
Fysiskt möte: bokas över telefon. 

Boverket Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.boverket.se/sv/om-
boverket/visselblasning/  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://wbreport.amo.kpmg.se/20
210039891 

Elsäkerhetsverket Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.elsakerhetsverket.se/
yrkespersoner/tillverka-och-salja-
elprodukter/sla-larm-om-
missforhallanden/  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://wbreport.amo.kpmg.se/02
021004466  
 
Telefon: 0771-401 64 72 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/visselblasning/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/visselblasning/
https://wbreport.amo.kpmg.se/20210039891
https://wbreport.amo.kpmg.se/20210039891
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverka-och-salja-elprodukter/sla-larm-om-missforhallanden/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverka-och-salja-elprodukter/sla-larm-om-missforhallanden/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverka-och-salja-elprodukter/sla-larm-om-missforhallanden/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverka-och-salja-elprodukter/sla-larm-om-missforhallanden/
https://wbreport.amo.kpmg.se/02021004466
https://wbreport.amo.kpmg.se/02021004466


Dokumentansvarig:  Datum för utfärdande: 
Tor Bengtsson af Sillén, HR-chef  2022-06-20 
 
  Senast reviderad: 
  2023-01-18 

 

Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

Ekobrottsmyndigheten Missförhållanden inom området 
EU:s finansiella intressen enligt 
artikel 2.1 b i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 
2019/1937, när det gäller 
bedrägeribekämpning. 

Information: 
https://www.ekobrottsmyndighete
n.se/visselblasarfunktion-eu-
medel/ 
 
Länk till blankett: 
https://www.ekobrottsmyndighete
n.se/wp-
content/uploads/2021/12/visselbla
sarblankett-ebm-211209.pdf  
 
Blanketten skickas per post till:  
”Visselblåsare/EU” 
Ekobrottsmyndighetens 
huvudkontor 
Box 22098 
104 22 Stockholm 
 
Telefon: 010-562 91 11 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Fastighetsmäklarinspektionen Missförhållanden inom området 
finansiella tjänster, produkter och 
marknader och förhindrande av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information:  
https://fmi.se/det-har-ar-
fmi/kontakta-oss/visselblasning-
om-penningtvatt/  
 
Telefon: 010-490 01 00 

Finansinspektionen a. Missförhållanden inom 
området finansiella tjänster, 
produkter och marknader 
och förhindrande av 
penningtvätt och 
finansiering av terrorism 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området konsumentskydd 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

c. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 

Information: 
https://www.fi.se/sv/om-
fi/kontakta-oss/visselblasare/ 
 
Post: 
Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm. 
 
E-post: 

• Om anmälan avser företag 
under FI:s tillsyn: 
visselblasare@fi.se 

• Om anmälan avser 
misstänkt 
marknadsmissbruk: 
mar@fi.se 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Telefon:  

• Om anmälan avser företag 
under FI:s tillsyn: 
08-408 986 70 

• Om anmälan avser 
misstänkt 
marknadsmissbruk: 
08-408 986 90 

 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Folkhälsomyndigheten  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området folkhälsa och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.folkhalsomyndighete
n.se/livsvillkor-
levnadsvanor/andts/regler-for-
tillverkning-handel-och-
hantering/visselblasning-
tobaksomradet/  
 
Post: 

• Visselblåsarfunktionen 
Tobak 
Folkhälsomyndigheten 
171 82 Solna 

• Visselblåsarfunktionen 
Tobak 
Folkhälsomyndigheten 
Box 505 
831 26 Östersund 
 

Telefon: 010-205 20 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Havs- och vattenmyndigheten Missförhållanden inom området 
miljöskydd och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.havochvatten.se/om-
oss-kontakt-och-karriar/om-
oss/visselblasarfunktion.htm l  
 
E-post: 
visselblasarfunktionen@havochvat
ten.se  
 
Telefon: 010-698 60 00 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

Integritetsskyddsmyndigheten Missförhållanden inom området 
skydd av privatlivet och 
personuppgifter samt säkerhet i 
nätverks- och informationssystem 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.imy.se/privatperson/
utfora-arenden/visselblasning/  
 
Post: 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
 
Telefon: 08-657 61 53 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Inspektionen för strategiska 
produkter  

Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information:  
https://isp.se/om-
isp/visselblasning-till-isp/hur-
rapportering-ska-ske/  
 
Post:  
ISP (VB) 
Box 6086 
171 06 Solna 
 
E-post: visselblasning@isp.se   
 
Telefon: 08-406 31 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Inspektionen för vård och omsorg  a. Missförhållanden inom 
området folkhälsa och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.ivo.se/om-
ivo/kontakta-oss/visselblasning/  
 
Länk till blankett: 
https://www.ivo.se/globalassets/d
okument/publicerat/blanketter/vis
selblasning/visselblasning_extern_
2022-06-23.pdf 
 
Blanketten skickas per post till:  
Inspektionen för vård och omsorg  
Mottagargruppen 
Box nr 45184 
104 30 Stockholm 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

Telefon: 010-788 54 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Kemikalieinspektionen a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.kemi.se/om-
kemikalieinspektionen/kontakta-
oss/extern-kanal-for-visselblasning  
 
Post: 
Chefsjuristen/behörig person 
Kemikalieinspektionen  
Box 2 
172 13 Sundbyberg 
 
Telefon: 08-519 41 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Konsumentverket  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området folkhälsa och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

c. Missförhållanden inom 
området konsumentskydd 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.konsumentverket.se/
om-konsumentverket/var-
verksamhet/visselblasning/extern-
kanal-for-visselblasning/  
 
Post: 
Elin Söderlind 
Konsumentverket/KO 
Box 48 
651 02 Karlstad 
 
Telefon: 0771-42 33 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Konkurrensverket a. Missförhållanden inom 
området offentlig upphandling 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området den inre marknaden 
enligt artikel 2.1 c i 
Europaparlamentets och rådets 

Information:  
https://www.konkurrensverket.se/
tipsa-oss/visselblasarfunktion/  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://report.whistleb.com/sv/por
tal/konkurrensverket 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

direktiv (EU) 2019/1937, när 
det gäller konkurrensområdet. 

Post: 
Konkurrensverket 
103 85 Stockholm 
 
E-post: euvisselblasare@kkv.se 
 
Telefon: 08-700 16 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Livsmedelsverket  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

c. Missförhållanden inom 
området strålskydd och 
kärnsäkerhet och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

d. Missförhållanden inom 
området livsmedels- och 
fodersäkerhet, djurs hälsa 
och välbefinnande och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

e. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.livsmedelsverket.se/o
m-oss/kontakt/visselblasning--
rapportera-om-missforhallanden 
Länk till rapporteringskanal: 
https://whistle.qnister.com/livsme
delsverket 
 
Tala in rapport: 036-330 07 41 
 
Fysiskt möte: bokas på 
telefonnummer 036-330 07 40 

Läkemedelsverket  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 

Information: 
https://www.lakemedelsverket.se/
sv/om-lakemedelsverket/kontakta-
oss/visselblasning#hmainbody3  
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området folkhälsa och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Post: 
Läkemedelsverket 
Box 26 
751 06 Uppsala 
 
Telefon: 018-18 36 96 
 
Fysiskt möte: bokas över telefon. 

Länsstyrelserna a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

För information och 
kontaktuppgifter, besök aktuell 
länsstyrelses hemsida: 
www.lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

c. Missförhållanden inom 
området finansiella tjänster, 
produkter och marknader 
och förhindrande av 
penningtvätt och 
finansiering av terrorism och 
som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.lansstyrelsen.se/stock
holm/om-oss/kontakta-oss/kanal-
for-visselblasning-och-rapporter-
om-missforhallanden.html  
 
Post: 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm 
 
Ett fysiskt brev kan även lämnas i 
Länsstyrelsens reception, brevet 
ska vara ställt till chefsjurist eller 
HR-chef. 
 
Telefon: 010-223 10 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Länsstyrelsen Västra Götaland a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 

Information: 
https://www.lansstyrelsen.se/vastr
a-gotaland/om-oss/kontakta-
oss/kanal-for-visselblasning-och-
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myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

c. Missförhållanden inom 
området finansiella tjänster, 
produkter och marknader 
och förhindrande av 
penningtvätt och 
finansiering av terrorism och 
som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

rapporter-om-
missforhallanden.html  
 
Post: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
Telefon: 010-224 40 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Länsstyrelsen Skåne Län a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

c. Missförhållanden inom 
området finansiella tjänster, 
produkter och marknader 
och förhindrande av 
penningtvätt och 
finansiering av terrorism och 
som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.lansstyrelsen.se/skan
e/om-oss/kontakta-oss/kanal-for-
visselblasning-och-rapporter-om-
missforhallanden.html  
 
Post: 
Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
 
Ett fysiskt brev kan även lämnas i 
Länsstyrelsens publika brevlåda på 
Södergatan 5 i Malmö. 
 
Telefon: 010-224 10 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.msb.se/sv/om-
msb/kontakta-oss/visselblasning--
rapportera--om-
missforhallanden/visselblasning--
rapportera--om-missforhallanden-
inom-omradet-produktsakerhet-och-
produktoverensstammelse/  
 
Post: 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 
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651 81 Karlstad 
 
Telefon: 010-240 43 24 
 
Fysiskt möte: bokas över telefon. 

Naturvårdsverket  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.naturvardsverket.se/
om-
oss/kontakt/visselblasning/rapport
era-missforhallanden-inom-vissa-
tillsynsomraden/   
 
Post: 
Funktionen EVB Naturvårdsverket 
Forskarens väg 5 
831 40 Östersund 
 
Telefon: 010-698 14 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Post- och telestyrelsen a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.pts.se/sv/privat/inter
net/integritet/visselblas-spegling/  
 
Post: 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
Box 6101 
102 32 Stockholm 
 
Telefon: 08-586 273 14 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Regeringskansliet a. Missförhållanden inom 
området EU:s finansiella 
intressen enligt artikel 2.1 b i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 
2019/1937, när det gäller 
statsstödsområdet. 

Information: 
https://www.regeringen.se/om-
webbplatsen/rapportera-
missforhallanden-om-statsstod/  
 
Post: 
Regeringskansliets externa 
rapporteringskanal 
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b. Missförhållanden inom 
området den inre 
marknaden enligt artikel 2.1 
c i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 
2019/1937, när det gäller 
statsstödsområdet. 

FA RS 
103 33 Stockholm 
 
Telefon: 08-405 10 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Revisorsinspektionen Missförhållanden inom området 
finansiella tjänster, produkter och 
marknader och förhindrande av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.revisorsinspektionen.
se/tillsyn/rapportering-om-
missforhallanden/  
 
Formulär för rapportering: 
https://www.revisorsinspektionen.
se/globalassets/webbplatsen/tillsy
n/formular.pdf  
 
E-post: 
visselblasare@revisorsinspektione
n.se  
 
Telefon: 08-738 46 00  
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Skatteverket  a. Missförhållanden inom 
området EU:s finansiella 
intressen enligt artikel 2.1 b i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 
2019/1937, när det gäller 
skatteområdet. 

b. Missförhållanden inom 
området den inre 
marknaden enligt artikel 2.1 
c i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 
2019/1937, när det gäller 
bolagsskatteområdet. 

Information: 
https://www.skatteverket.se/omos
s/varverksamhet/styrningochuppfo
ljning/skattekontroller/rapporterao
mmissforhallandeninomskatteomr
adet.4.1df9c71e181083ce6f636e5.
html?q=visselbl%C3%A5sning 
 
Länk till blankett: 
https://www.skatteverket.se/privat
/etjansterochblanketter/blanketter
broschyrer/blanketter/info/1891.4.
1df9c71e181083ce6f626c2.html?q
=visselbl%C3%A5sning  
 
Blanketten skickas per post till:  
Skatteverket  
Box 6037  
171 06 Solna 
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Telefon: 08-411 0420 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Skogsstyrelsen Missförhållanden inom området 
miljöskydd och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.skogsstyrelsen.se/kon
takt/visselblasarfunktion /  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://www.skogsstyrelsen.se/kon
takt/visselblasarfunktion / 
 
Post:  
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 
 
E-post: 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
 
Telefon: 036-35 93 00 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 

Spelinspektionen Missförhållanden inom området 
finansiella tjänster, produkter och 
marknader och förhindrande av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.spelinspektionen.se/l
agar--
forordningar/penningtvatt/visselbl
asarfunktion/  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://www.spelinspektionen.se/l
agar--
forordningar/penningtvatt/visselbl
asarfunktion/visselblasarfunktion_f
orm/  
 
E-post: 
visselblasare.extern@spelinspektio
nen.se  
 
Telefon: 0152-50 69 50 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt på något av ovan nämnda 
sätt. 
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Statens energimyndighet  a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://report.whistleb.com/sv/En
ergimyndigheten 
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://report.whistleb.com/sv/me
ssage/Energimyndigheten  
 
Telefon: 016-542 06 13 

Statens jordbruksverk a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området miljöskydd och 
som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

c. Missförhållanden inom 
området livsmedels- och 
fodersäkerhet, djurs hälsa 
och välbefinnande och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://jordbruksverket.se/e-
tjanster-databaser-och-
appar/ovriga-e-tjanster-och-
databaser/anmal-offentliga-
kontroller-visselblasarfunktion  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://eformular.funktionstjanster
.se/eforms/eforms.html;jsessionid
=AA3617A79761821B4D9990E3B0
D06B96.tomcat-eforms-
fe1?eformid=8211b196-1553-
49c7-a188-
631d29a6383f&pageName=Overtr
adelser&kommunid=309 

Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll  

Missförhållanden inom området 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.swedac.se/visselblasn
ing/#_ftn1  
 
Länk till rapporteringskanal: 
https://www.swedac.se/visselblasn
ing/#_ftn1  
 
Post: 
Swedac 
Box 878 
501 15 Borås 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

E-post: registrator@swedac.se  
 
Telefon: 0771-18 39 06 

Strålsäkerhetsmyndigheten  Missförhållanden inom området 
strålskydd och kärnsäkerhet och 
som omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

Information: 
https://www.stralsakerhetsmyndig
heten.se/kontakt/visselblasarfunkti
on/  
 
Post: 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Chefsjurist 
171 16 Stockholm 
 
E-post: visselblasning@ssm.se  
 
Telefon: 08-799 40 00 
 
Fysiskt möte: bokas över telefon. 

Transportstyrelsen a. Missförhållanden inom 
området produktsäkerhet 
och 
produktöverensstämmelse 
och som omfattas av 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

b. Missförhållanden inom 
området transportsäkerhet 
och som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

c. Missförhållanden inom 
området skydd av 
privatlivet och 
personuppgifter samt 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och 
som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar 

Information: 
https://www.transportstyrelsen.se
/sv/Om-transportstyrelsen/Vill-du-
anmala-misstankar-om-korruption-
mutor-eller-jav/  
 
Länk till rapporteringskanal:  
https://wb.2secure.se/wbui/  
 
Telefon: 0771-77 99 77 
 
Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt med 2Secure på något av 
ovan nämnda sätt. 
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