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Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - 
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

Yttrandet över remissen Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38), i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 29 maj 2019 att låta en särskild utredare föreslå hur 
Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. 
Göteborgs Stad har som remissinstans möjlighet att inkomma med synpunkter på 
betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). Ärendet inkom den 3 juli 
2020 och svar ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 16 oktober 2020. 

Visselblåsardirektivet ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Enligt direktivet 
ska medlemsstaterna säkerställa att personer som rapporterar om överträdelser under 
vissa förutsättningar ska vara skyddade mot repressalier och att det både inom privat och 
inom offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner för rapporteringen. Vidare ska 
medlemsstaterna utse behöriga myndigheter som ska ha externa funktioner för 
rapportering av överträdelser inom annan offentlig eller inom privat verksamhet. 

Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en 
ny lag som ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen). Den nya lagen föreslås 
gälla inom all privat och offentlig verksamhet, det vill säga inte endast inom de områden 
och vid de överträdelser som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde. 

Utredningen bedömer vidare att nu gällande lagstiftning inte tillgodoser de krav som 
ställs i direktivet på sekretess i ärenden som rapporteras in till en visselblåsarfunktion och 
föreslår därför en ny reglering i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
Regleringen innebär att det ska råda sekretess hos en myndighet i ett ärende som 
rapporterats in till en visselblåsarfunktion för uppgift varigenom den rapporterande 
personen eller någon annan enskild kan identifieras. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-21 
Diarienummer 1129/20 
 

Handläggare  
In-Anna Knutsdotter, Emma Björneke 
Telefon: 031-3680062, 031-3680615 
E-post: in-anna.knutsdotter@stadshuset.goteborg.se  
emma.bjorneke@stadshuset.goteborg.se 
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Den nya lagen samt ändringarna i OSL föreslås träda ikraft den 1 december 2021. De 
föreslagna bestämmelserna i den nya lagen om skyldighet för offentliga arbetsgivare att 
inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2022.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Staden har sedan hösten 2011 en etablerad visselblåsarfunktion som tar emot och utreder 
misstankar om oegentligheter. Mottagning av tips sker av en extern leverantör som är 
upphandlad för ändamålet medan visselblåsarfunktionen, som i dagsläget består av två 
tjänster, finns på stadsledningskontoret och sorterar under Område Juridik. Funktionen 
bedöms strukturmässigt till stor del uppfylla de i direktivet ställda kraven på t.ex. 
oberoende och självständighet. Rutiner, arbetssätt, system och resurser kommer dock 
behöva ses över för att säkerställa efterlevnad till den nya lagen. Visselblåsarfunktionen 
kommer exempelvis i större utsträckning behöva utföra utredningar på egen hand, vilket 
är resurskrävande. Idag utreds de tips som bedöms vara av mindre allvarlig art av berörda 
förvaltningar och bolag. Givet det nya förslaget bedöms dessa tips behöva utredas av 
visselblåsarfunktionen. Det är vidare oklart om utredningens förslag innebär att de 
kommunala bolagen med fler än 50 anställda kommer behöva egen visselblåsarfunktion. 
Om så är fallet kommer det krävas ytterligare resurser för att genomföra förslaget. 

De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, då den föreslagna omfattningen är 
betydligt bredare och omfattar rapportering inom fler områden än vad staden har idag. 
EU-direktivet och föreliggande lagförslag inkluderar också en vidare personkrets än vad 
stadens funktion utreder idag. Det är därför svårt att bedöma hur många ärenden som 
kommer att komma in framöver och därmed kunna överblicka de resurser som kommer 
att behövas. Vidare kommer t.ex. arbetssätt, rutiner samt IT-system att behöva ses över 
och anpassas vilket bedöms innebära att mer resurser krävs till visselblåsarfunktionen på 
stadsledningskontoret. Under år 2021 kommer visselblåsarfunktionen att behöva avsätta 
resurser till att anpassa funktionen till de nya förutsättningarna. Eftersom den föreslagna 
regleringen berör både kommuner och andra aktörer, har utredningen bedömt att den 
kommunala finansieringsprincipen inte är tillämplig vilket betyder att staden själv 
kommer att få bära en kostnadsökning. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Utöver vad som idag kan rapporteras innebär direktivet att även frågor inom miljöskydd, 
transportsäkerhet, produktsäkerhet, kärnsäkerhet samt livsmedels- och fodersäkerhet ska 
omfattas av visselblåsarfunktionen. Även mer sociala aspekter såsom folkhälsa och 
konsumentskydd kommer att omfattas. Utredningens förslag innebär dessutom att även 
överträdelser av svensk lagstiftning ska kunna rapporteras, oavsett rättsområde. 
Inrapporteringssystemet ska även ge möjlighet till rapportering av andra förhållanden 
som inte består i att något regelverk har överträtts, men där det finns ett allmänintresse av 
att de kommer fram. Visselblåsare, det vill säga personer som rapporterar om ett 
missförhållande, bidrar till att motverka skada och möjliggör att missförhållanden kan 
rättas till. Förslaget väntas ha en positiv inverkan på invånarnas och stadens ekologiska 
och sociala förhållanden, omfattningen är dock svårbedömd.  

Bilagor 
1. Sammanfattning - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 

2. Yttrande över remiss: Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)  
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Ärendet  
Regeringen har låtit en särskild utredare föreslå hur visselblåsardirektivet ska genomföras 
i svensk rätt. Göteborgs Stad har fått möjlighet att yttra sig över utredningens förslag. 
Svar ska lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 16 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Det så kallade visselblåsardirektivet ska vara genomfört senast den 17 december 2021. 
Syftet med direktivet är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken på 
särskilda områden efterlevs. Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer 
som rapporterar om överträdelser under vissa förutsättningar ska vara skyddade mot 
repressalier och att det både inom privat och inom offentlig sektor inrättas särskilda 
interna funktioner för rapporteringen. 

Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en 
ny lag som ersätter visselblåsarlagen. Den nya lagen ska gälla inom all privat och 
offentlig verksamhet. Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som redan finns i 
anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och rättspraxis utan komplettera det.  

Skydd mot repressalier och ansvarsfrihet för den rapporterande personen 
Utredningen föreslår att kretsen av personer som ska ha skydd av den nya lagen ska vara 
arbetstagare, egenföretagare, volontärer och praktikanter, personer som ingår i ett företags 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget. 
Utredningens förslag innebär att det införs ett förbud mot repressalier mot rapporterande 
personer samt åtgärder för att skydda rapporterande personer mot repressalier. Förslaget 
innebär även att rapporterande personer, med vissa undantag, inte får göras ansvariga för 
att ha rapporterat information som omfattas av tystnadsplikt och inte heller för 
överträdelser av bestämmelser som gäller anskaffning av information. Det utökade 
skyddet för rapporterande personer kan förväntas bidra till att fler vågar anmäla 
missförhållanden och att förutsättningarna att utreda anmälningarna om missförhållanden 
förbättras. Rapporterande personer ska ha rätt till skadestånd om de blir utsatta för en 
repressalie på grund av rapporteringen.  

Skyddet föreslås gälla vid rapportering av information om missförhållanden om det finns 
ett allmänintresse av att de missförhållanden som rapporteras kommer fram. Detta 
omfattar dels överträdelser av EU-rätten som omfattas av visselblåsardirektivets 
tillämpningsområde, t.ex. överträdelser av EU:s regelverk på finansmarknadsområdet, 
miljöområdet och dataskyddsområdet, dels överträdelser av svensk lagstiftning samt i 
vissa fall även rapportering av förhållanden som inte består i att något regelverk har 
överträtts, men som ändå är av sådan art att det finns ett allmänintresse av att det kommer 
fram. Skyddet föreslås även att gälla när en person överväger att rapportera och av den 
anledningen vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd.  

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller 
anställningsförhållanden föreslås endast omfattas i undantagsfall. Utredningen föreslår 
även att rapportering av medvetet falsk information inte ska skyddas.  

Utredningen föreslår vidare att alla arbetsgivare, såväl privata som offentliga, med fler än 
50 arbetstagare ska vara skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden 
för rapportering och uppföljning. Kanalerna ska vara tillgängliga för personer som är 
verksamma hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska utse särskilda personer eller enheter för 
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att hantera kanalerna; dessa ska vara oberoende och självständiga. Arbetsmiljöverket 
föreslås utöva tillsyn över att arbetsgivare inrättar interna rapporteringskanaler. Vissa 
myndigheter ska också utses som behöriga myndigheter och därmed vara skyldiga att 
inrätta externa rapporteringskanaler för att ta emot, lämna återkoppling om och följa upp 
rapporter om överträdelser. 

Dokumentationskrav 
Det ställs krav på dokumentation och bevarande av rapporter som kommer in. 
Rapporterna och dokumentationen ska kunna användas senare, bland annat som 
bevisning vid rättstvister eller vid verkställighetsåtgärder. Uppgifter i rapporterna och 
dokumentationen föreslås dock gallras senast två år efter att ett uppföljningsärende har 
avslutats. Tillgången till personuppgifter i uppföljningsärenden ska begränsas till särskild 
personal som behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Uppgifter 
som kan identifiera den rapporterande personen eller andra enskilda ska skyddas.  

Sekretess 
Utredningen föreslår att det ska råda sekretess hos en myndighet för uppgift i ett ärende 
om uppföljning varigenom den rapporterande personen kan identifieras, om uppgiften har 
kommit in till myndigheten genom en intern eller extern rapporteringskanal. Sekretess 
förslås också gälla för uppgift genom vilken en annan enskild kan identifieras, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Med 
andra personer avses enligt utredningen alla personer som kan förekomma i ett 
uppföljningsärende, t.ex. personer som påstås ha orsakat ett missförhållande, personer 
som åberopas som vittnen eller personer som bistått den rapporterande personen. Både 
fysiska och juridiska personer omfattas. Det föreslås också att sekretess ska gälla för 
uppgift genom vilken en annan enskild kan identifieras om det kan antas att syftet med 
uppföljningen skulle hindras eller försvåras om uppgiften röjs. Det sistnämnda förslaget 
innebär ett undantag från den rätt som enskilda har att ta del av uppgifter om sig själva 
enligt 12 kap. 1 § OSL. För myndigheter med interna rapporteringskanaler föreslås ovan 
nämnda sekretessregler även gälla i ärenden om åtgärder som öppnas med anledning av 
de uppgifter som kommit in i ett uppföljningsärende, t.ex. personalärenden.  

Bakgrund 
I svensk rätt finns bestämmelser inom olika områden av relevans för skydd av personer 
som rapporterar om eller påtalar missförhållanden. Genom grundlagarna är var och en 
tillförsäkrad tryck- och yttrandefrihet som ger en långtgående rätt att gentemot det 
allmänna uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne 
som helst. Genom visselblåsarlagen har arbetstagare i såväl privat som offentlig 
verksamhet ett särskilt skydd mot repressalier om de påtalar eller slår larm om allvarliga 
missförhållanden på arbetsplatsen. Lagen ställer dock inte krav på att arbetsgivare ska ha 
särskilda inrapporteringskanaler för att ta emot larm från arbetstagare. Arbetsgivare är 
vidare enligt arbetsmiljölagen skyldiga att sörja för att anställda och andra som utför 
arbete i verksamheten har en god arbetsmiljö och ska enligt de föreskrifter som finns på 
området verka för att kränkande särbehandling inte förekommer. 

Göteborgs Stad har en visselblåsarfunktion sedan år 2011 efter beslut i 
kommunfullmäktige. I januari 2015 beslutade kommunstyrelsen efter yrkande att införa 
extern utredning av tips. Syftet med funktionen är att möjliggöra för anställda och 
förtroendevalda att rapportera om det finns misstankar om att allvarliga oegentligheter har 
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begåtts. Majoriteten av tipslämnarna väljer att vara anonyma. Den som det rapporteras 
om ska ha en ledande ställning, vara förtroendevald eller ha en nyckelposition inom 
Göteborgs Stad. Utformningen av funktionen följer Datainspektionens riktlinjer. Utöver 
intranätet finns rapporteringsformuläret även på stadens externa hemsida vilket gör att 
t.ex. medborgare och leverantörer också kan lämna in tips.     

Mottagning av tips sker av en extern leverantör som är upphandlad för ändamålet. Även 
utredning av allvarliga tips som faller inom funktionens definition görs av extern 
leverantör via avrop på ett av stadens ramavtal. Visselblåsarfunktionen på 
stadsledningskontoret består idag av två tjänster och sorterar under Område Juridik. 
Funktionen har en samordnande roll i hanteringen av tips vilket innefattar att verifiera, 
bedöma samt utreda de tips som inte kvalificerar sig för extern utredning.  

I hanteringen av tips har det uppmärksammats att det idag endast finns begränsade 
möjligheter att sekretessbelägga uppgifter om den rapporterande personen, uppgifter om 
den som pekas ut samt omständigheterna i övrigt i tipset. Detta upplevs som ett hinder för 
att kunna bedriva en effektiv utredningsverksamhet. Av den anledningen bedöms de 
föreslagna sekretessbestämmelserna vara välbehövliga. 

Idag kan fler personer än de som har en arbetsrelation till staden lämna in tips, t.ex. 
medborgare. De föreslagna sekretessbestämmelserna omfattar dock inte skydd av dessa 
personers identitet. Detta kan innebära att missförhållanden som allmänheten får 
kännedom om inte rapporteras till staden, då det kan finnas en rädsla för att rapportera 
utan sekretesskydd. Det kan även krävas andra administrativa rutiner än idag då inkomna 
rapporter kan behöva hanteras på olika sätt beroende på vem som rapporterat. Om denna 
del i lagförslaget fastslås oförändrad behöver staden särskilt beakta detta vid 
anpassningen till de nya bestämmelserna. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad ska ställa sig positiv till 
utredningens förslag ska tillstyrkas. Staden har haft en visselblåsarfunktion sedan hösten 
2011 och har därmed praktisk erfarenhet av de svårigheter som nu rådande lagstiftning 
för med sig för verksamheten. Stadsledningskontorets bedömning är att utredningen på 
många punkter adresserar de svårigheter och frågeställningar som finns idag på ett 
adekvat sätt. Både visselblåsardirektivet och de föreslagna ändringarna i utredningen är 
välkomna. 

De förändringar som bedöms få störst betydelse för stadens visselblåsarfunktion är de 
förslag som möjliggör sekretess av uppgifter som kan identifiera tipslämnaren, den som 
pekas ut som ansvarig för missförhållanden samt övriga personer som kan förekomma i 
en visselblåsarutredning. De föreslagna bestämmelserna kommer att bidra till att 
funktionen i större utsträckning än idag kommer kunna hantera ärendena konfidentiellt 
under utredningsfasen och skydda tipslämnares identitet, vilket gagnar alla inblandade 
parter samt bidrar till effektivare utredningar. Den föreslagna sekretessen för uppgifter 
som kan identifiera andra personer i ärendet kommer också få stor betydelse då 
sekretessen kan förhindra att en person förorsakas skada av att offentligt pekas ut som 
ansvarig för missförhållanden eller för att enbart förekomma i en utredning om påstådda 
missförhållanden, oavsett om det finns grund för uppgifterna om missförhållanden eller 
inte.  
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Stadsledningskontoret har dock några synpunkter vad gäller den nya lagens 
tillämpningsområde och de föreslagna ändringarna i OSL. Till att börja med riskerar den 
nya lagen att få ett vidare tillämpningsområde än vad som är lämpligt. Utredningen har 
valt att föreslå en generell reglering som inte endast omfattar de överträdelser som anges i 
direktivet utan även andra missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att de 
kommer fram. Den kommunala verksamheten är dock generellt av allmänintresse och det 
finns därför en risk att bestämmelsen kommer omfatta i stort sett alla missförhållanden i 
den kommunala verksamheten, oavsett dignitet. Det är dock inte lämpligt att utreda och 
följa upp alla dessa missförhållanden inom ramen för en visselblåsarfunktion utan 
missförhållanden av mer begränsad betydelse för verksamheten bör tas om hand på annat 
sätt. Stadsledningskontoret menar därför att lagens tillämpningsområde, utöver vad som 
följer av visselblåsardirektivet, tydligare bör begränsas till att omfatta rapportering av 
allvarliga missförhållanden.  

Det är vidare oklart om den nya lagen innebär att staden kommer att behöva ha en 
visselblåsarfunktion för de kommunala förvaltningarna och en visselblåsarfunktion i varje 
kommunalt bolag med fler än 50 anställda. En sådan ordning kan ifrågasättas då det är 
kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för hela den kommunala verksamheten 
oavsett organisationsform och en sådan ordning skulle dessutom skapa en onödig 
administrativ börda för staden. Stadsledningskontoret anser därför att förslaget bör 
justeras för att säkerställa att en visselblåsarfunktion kan granska hela den kommunala 
verksamheten oavsett organisationsform.   

Stadsledningskontoret anser vidare att det är beklagansvärt att utredningen inte föreslår en 
sekretessreglering som gör det möjligt att i ett inledande skede sekretessbelägga uppgifter 
om de påstådda missförhållandena. Förutsättningarna att verifiera och följa upp rapporter 
som kommit in försämras i allmänhet av att den som pekas ut som ansvarig för 
missförhållanden samt eventuella vittnen till missförhållanden, kan ta del av uppgifterna 
om missförhållandena genom media innan visselblåsarfunktionen får möjlighet att höra 
de inblandade personerna. Stadsledningskontoret anser därför att lagstiftaren bör 
överväga att införa en sekretessbestämmelse som även omfattar de påstådda 
missförhållandena.  

Stadsledningskontoret vill också betona vikten av offentlighetsprincipen och menar att 
lagstiftaren bör överväga om det är nödvändigt med absolut sekretess för uppgift som kan 
identifiera tipslämnaren eller om en bestämmelse som innebär en presumtion för sekretess 
är tillräcklig för att tillgodose tipslämnarens behov av skydd. I det sistnämnda fallet 
skulle sekretesskyddet för den rapporterande personen förbli starkt samtidigt som det 
skulle vara möjligt att göra en intresseavvägning mellan behovet av insyn och kontroll av 
offentlig verksamhet å ena sidan och risken att tipslämnaren åsamkas skada å andra 
sidan. Det bör även övervägas om tipslämnare som lämnar ogrundade eller falska 
uppgifter ska uteslutas från sekretesskyddet.  
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Stadsledningskontoret anser slutligen att lagstiftaren behöver utveckla hur den föreslagna 
bestämmelsen om sekretess för uppgift som kan identifiera andra enskilda i ett 
inrapporteringsärende förhåller sig till rätten till partsinsyn samt hur uppgiftsskyldigheten 
för personer som arbetar inom visselblåsarfunktionen ska tillämpas inom den kommunala 
organisationen. Dessa frågor har inte berörts av utredningen men kan få stor praktisk 
betydelse för stadens visselblåsarfunktion.  

 

 

 

Erica Farberger 

Tf förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Till arbetsmarknadsdepartementet 

Göteborgs Stads yttrande över remiss: Ökad 
trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 
 

Göteborgs Stad har haft en visselblåsarfunktion sedan hösten 2011 och har därmed 
praktisk erfarenhet av de svårigheter som nu rådande lagstiftning för med sig för 
verksamheten. Staden bedömer att utredningen på många punkter adresserar de 
svårigheter och frågeställningar som finns på ett adekvat sätt. Både visselblåsardirektivet 
och de föreslagna ändringarna i utredningen är välkomna. Göteborgs Stad är därför i 
huvudsak positiv till utredningens förslag och tillstyrker förslaget med nedan angivna 
synpunkter.  

Den nya lagens tillämpningsområde  
Visselblåsardirektivet ställer krav på skydd för personer som rapporterar vissa 
överträdelser av unionsrätten. Utredningen har valt att föreslå en generell reglering som 
inte endast omfattar de överträdelser som anges i direktivet utan även andra 
missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, se 1 kap. 2 § 
första stycket 3 i den föreslagna lagen. Den kommunala verksamheten är dock generellt 
av allmänintresse och det finns därför en risk att bestämmelsen kommer omfatta i stort 
sett alla missförhållanden i den kommunala verksamheten, oavsett dignitet. Det är inte 
lämpligt att utreda och följa upp alla dessa missförhållanden inom ramen för en 
visselblåsarfunktion utan missförhållanden av mer begränsad betydelse för verksamheten 
bör tas om hand på annat sätt. I författningskommentaren argumenterar visserligen 
utredningen för att endast allvarliga missförhållanden kan anses vara av allmänintresse. 
En begränsning av lagens tillämpningsområde till att omfatta rapportering av allvarliga 
missförhållanden är bra. För att undvika tillämpningsproblem bör en sådan tydlig 
begränsning av lagens tänkta tillämpningsområde framgå direkt av lagtexten, med de 
undantag som krävs för att genomföra visselblåsardirektivets artikel 5. ii.  

Interna rapporteringskanaler  
Utredningen föreslår att det införs en skyldighet för arbetsgivare med minst 50 
arbetstagare att ha en intern visselblåsarfunktion. Utredningen har dock inte utvecklat hur 
förslaget är tänkt att genomföras i kommunerna. Såsom utredningen påpekar är det 
kommunen som fullgör rollen som arbetsgivare gentemot arbetstagarna inom de 
kommunala förvaltningarna. De kommunala bolagen är dock egna juridiska personer och 
har arbetsgivaransvar för sina respektive anställda, Det är oklart om utredningens avsikt 
är att kommunen ska ha en visselblåsarfunktion för de kommunala förvaltningarna och 
därtill en visselblåsarfunktion i varje kommunalt bolag med fler än 50 arbetstagare. En 
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sådan ordning kan ifrågasättas eftersom det är kommunfullmäktige som har det yttersta 
ansvaret för hela den kommunala organisationen oavsett om kommunens angelägenheter 
sköts av förvaltningar eller av kommunala bolag. Ett förslag som innebär att de 
kommunala bolagen blir skyldiga att ha egna interna visselblåsarfunktioner skulle 
dessutom skapa en onödig administrativ börda för kommunerna och en ineffektiv 
organisation. Det bör därför vara tillräckligt med en visselblåsarfunktion i varje kommun 
och förslaget bör justeras för att säkerställa att så blir fallet.  

Sekretess för annat än uppgifter som identifierar personer  
Förutsättningarna att verifiera och följa upp rapporter som kommit in försämras i 
allmänhet av att den som pekas ut som ansvarig för missförhållanden samt eventuella 
vittnen till missförhållanden, kan ta del av uppgifterna genom media innan myndigheten 
får möjlighet att höra de inblandade personerna. Det är därför viktigt för kvalitén på 
utredningen att inte enbart uppgifter om inblandade personer omfattas av sekretess utan 
även uppgifter om påstådda missförhållanden. För närvarande är dock förutsättningarna 
att sekretessbelägga rapporter om missförhållanden som kommer in via en 
visselblåsarfunktion begränsade och beror dessutom av vilken del av den offentliga 
verksamheten som berörs. För att myndigheterna ska kunna genomföra ett effektivt 
uppföljningsarbete skulle det behövas en generell sekretessreglering som gjorde det 
möjligt att i ett inledande skede sekretessbelägga uppgifter både om inblandade personer 
och om de påstådda missförhållandena. Utredningens förslag är i denna del inte 
tillräckligt långtgående och lagstiftaren bör övervägas att införa en sekretessbestämmelse 
som även omfattar de påstådda missförhållandena.  

Sekretess för uppgift om den rapporterande personen  
Det är positivt att det införs bestämmelser i OSL som gör det möjligt att skydda uppgifter 
som kan identifiera den rapporterande personen. Avsaknaden av sekretessregler som 
skyddar rapporterande personer medför i dagsläget att de flesta som anmäler 
missförhållanden via stadens visselblåsarfunktion väljer att vara anonyma. Anonymiteten 
försvårar för staden att verifiera och följa upp anmälningarna. Anonymiteten bidrar också 
sannolikt till förekomsten av anmälningar som innehåller ogrundade eller falska 
uppgifter. För att den rapporterande personen ska känna sig trygg med att uppge sin 
identitet till visselblåsarfunktion krävs att sekretesskyddet är starkt.  

Även om det finns ett behov av ett starkt sekretesskydd för den rapporterande personens 
identitet finns det beaktansvärda skäl som talar mot utredningens förslag om att 
sekretessen ska vara absolut. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den 
svenska förvaltningen och det är en princip som, precis som det föreslagna 
rapporteringssystemet, syftar till att upptäcka och komma tillrätta med förekomsten av 
missförhållanden i offentlig verksamhet. Det kan inte uteslutas att det kan förekomma 
situationer då allmänhetens intresse av att få insyn i vem som rapporterat ett påstått 
missförhållande borde få företräde framför intresset av att skydda den rapporterande 
personens identitet. Ett exempel på en sådan situation är om den rapporterande personen 
lämnat ogrundade eller falska uppgifter. De föreslagna bestämmelserna i 32 kap. 3 b § 
första stycket 1 och 40 kap. 7 d § första stycket 1 OSL kan tolkas på så sätt att den 
absoluta sekretessen för den rapporterande personens identitet ska gälla trots att personen 
utesluts från det skydd som föreslås i den nya lagen om skydd för personer som 
rapporterar missförhållanden (se 2 kap. 5 § i utredningens förslag till ny lag). Det finns 
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vidare en risk att en absolut sekretess för uppgifter som kan röja den rapporterande 
personens identitet riskerar att bidra till ogrundade och falska anmälningar på liknande 
sätt som anonymiteten gör idag. Det bör därför övervägas om en bestämmelse med ett 
omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess är tillräcklig för att 
tillgodose behovet av att skydda den rapporterande personens identitet. Det bör även 
övervägas om rapporterande personer som lämnar ogrundade eller falska uppgifter ska 
uteslutas från sekretesskyddet. Det ska vidare poängteras att även vid absolut sekretess 
har den som pekas ut som ansvarig för missförhållanden rätt till partsinsyn enligt 10 § 
förvaltningslagen och 10 kap. 3 § OSL. Då detta inte adresseras i lagförslaget kan det inte 
uteslutas att det finns rätt att få del av uppgift om vem som anmält missförhållandet.  

Sekretess för uppgift om andra enskilda  
En person kan förorsakas stor skada av att offentligt pekas ut som ansvarig för 
missförhållanden eller för att enbart förekomma i en utredning om påstådda 
missförhållanden, oavsett om det finns grund för uppgifterna i rapporten eller inte. 
Utredningens förslag om sekretess för uppgift som kan identifiera andra enskilda i ett 
inrapporteringsärende är därför i huvudsak bra.  

Såsom utredningen lyfter fram finns det även andra skäl som talar för att sekretess ska 
gälla för uppgift om andra enskilda. Det finns en risk att personer som pekas ut som 
ansvariga för missförhållanden skulle kunna störa eller förhindra en uppföljning om de 
får vetskap om att det pågår ett uppföljningsärende rörande de påstådda 
missförhållandena. Det är därför positivt att utredningen vill införa en möjlighet att i vissa 
fall hemlighålla för utpekade personer att de förekommer i en rapport eller 
uppföljningsärende. Utredningen berör dock inte hur de föreslagna regleringarna i 32 kap. 
3 b § andra stycket och 40 kap. 7 d § andra stycket OSL förhåller sig till rätten till 
partsinsyn i 10 § förvaltningslagen och 10 kap. 3 § OSL. Denna fråga bör ses över i den 
fortsatta hanteringen av lagstiftningsärendet.  

Om rätten till partsinsyn medför att sekretessen inte kan upprätthållas gentemot den 
utpekade personen får det även konsekvenser för personuppgiftsregleringen. 
Utredningens ställningstagande till behovet av undantag från registrerade personers 
rättigheter enligt artikel 14.2 f och artikel 15 dataskyddsförordningen – rätten att få veta 
varifrån personuppgifterna kommer och rätten att få tillgång till personuppgifter - behöver 
därför även belysas utifrån rätten till partsinsyn.  

Möjligheten att bryta sekretessen vid intern rapportering  
Utredningen har bedömt att den interna visselblåsarfunktionen hos en myndighet skulle 
kunna anses utgöra en egen verksamhetsgren som genom kravet på självständighet och 
oberoende är att betrakta som självständig i förhållande till den huvudsakliga 
verksamheten. Mot den bakgrunden har utredningen föreslagit en uppgiftsskyldighet som 
innebär att personer inom visselblåsarfunktionen, utan hinder av sekretess, ska kunna föra 
vidare uppgifter till de delar av myndigheten som är ansvariga för att vidta åtgärder med 
anledning av de uppgifter som kommit in (se 4 kap. 9 § i utredningens förslag till ny lag). 
Utredningen har dock inte berört hur den föreslagna bestämmelsen är tänkt att tillämpas i 
kommunerna. Enligt utredningens förslag ska det finnas en intern inrapporteringskanal i 
en kommun som ska ta emot rapporter som berör hela den kommunala organisationen 
(möjligen med undantag för de kommunala bolagen, se ovan). Den kommunala 
organisationen består av flera kommunala myndigheter i OSL:s mening och en intern 



 

Stadsledningskontoret 
Gustaf Adolfs Torg 4 A 
404 82 Göteborg 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se  
031-365 00 00 (kontaktcenter) 
goteborg.se 

4 (4)  
  
 

inrapporteringsfunktion kommer att organisatoriskt vara lokaliserad till en av dessa. Om 
visselblåsarfunktionen och berörd nämnd eller bolag anses tillhöra olika myndigheter 
behöver den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighet anpassas så att 
uppgiftsskyldigheten även gäller mellan kommunala myndigheter. Frågan hur 
uppgiftsskyldigheten ska tillämpas inom den kommunala organisationen behöver belysas 
i det kommande lagstiftningsarbetet.    

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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