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Anmalan om Forsvarets materielverks beslut att inratta en s.k. vissel·
blasarfunktion
Beslutet i korthet: Forsvarets materielverk (FMV) har inrattat en s.k. visselblasarfunktion . Funktionen innebar en mojlighet for bl.a. anstallda hos och kunder till FMV att anmala
misstankar om allvarliga oegentligheter som ror myndighetens verksamhet. I en anmalan
till JO har det gjorts gallande bl.a. att visselblasarfunktionen konkurrerar med den grundlagsskyddade meddelarfriheten och darmed motverkar ett oppet forhallningssatt inom
myndigheten. Vidare har anmalaren havdat att FMV utlovat anvandarna av visselblasarfunktionen anonymitet. Av den anledningen har anmalaren begart att JO utreder bl.a . om
det ar forenligt med gallande lagar att infora ett sadant system och om FMV:s !often om
anonymitet for anmalaren ar mojliga att uppfylla .
I sitt beslut konstaterar chefsJO att utformningen av FMV:s visselblasarfunktion gar det
tydligt att avsikten inte ar att konkurrera med den grundlagsskyddade meddelarfriheten.
Det ar i stallet fraga om ett komplement till denna frihet, och chefsJO har inga principiella
invandningar mot att en myndighet inrattar en sadan funktion . Vid granskningen av FMV:s
visselblasarfunktion har det inte patraffats nagon information dar myndigheten har utlovat
anmalaren anonymitet. I stallet konstaterar chefsJO att FMV har klargjort att anmalningarna betraktas som allmanna handlingar och att den anmalare som viii vara anonym har
mojlighet att avsta fran att lamna personuppgifter. Darmed har myndigheten varit tydlig
med hur den som viii vara anonym ska agera.
I anmalan har det aven framforts synpunkter pa att FMV anlitat ett extern! bolag for att ta
emot och anonymisera anmalningarna , samt utformningen av myndighetens policydokument. Forutom en mindre synpunkt pa utformningen av policydokumentet har chefsJO
inte nagra synpunkter pa det satt som FMV har valt att utforma visselblasarfunktionen .

Bakgrund
Den 2 april 2014 inforde Forsvarets materielverk (FMV) en s.k. visselblasarfunktion. Genom den ges bl.a. anstallda hos och kunder till myndigheten mojlighet att
anmala rnisstankar om allvarliga oegentligheter som ror FMV. Funktionen ar internetbaserad, och FMV har valt att ta hjalp av ett extemt foretag, Interaktiv Sakerhet,
for att ta emot anmalningama.
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I en anmalan till JO framforde Nils F. synpunkter pa visselb!asarfunktionen och
anforde i huvudsak foljande. Ambitionen att uppmuntra anstallda, leverantarer
m.fl. att rapportera oegentligheter som de stater pa inom FMV ma vara lovvard.
Den konstruktion myndigheten har valt kan emellertid starkt ifragasattas. Via
FMV:s webbplats lotsas den som vill gara en amnalan vidare till Interaktiv Sakerhet. De anmalningar som kommer in till det privata foretaget bar betraktas som
allmanna handlingar, och foretaget fungerar narmast som en brevli'tda at myndigheten.
Enligt den averenskommelse som FMV har med Interaktiv Sakerhet ska foretaget
"bearbeta" och eventuellt komplettera anmalningama. Det som foretaget framfor
allt ska gara ar att anonymisera anmalan innan handlingen skickas vidare till FMV .
Pa myndigheten ska sedan hara vissa nyckelpersoner fa de! av uppgiftema for att
utreda anmalningama.
Sava! den beskrivna grundkonstruktionen som atskilliga detaljer kan starkt ifragasattas. Bland annat har det i FMV:s policy om visselb!asarfunktionen 1 angetts att
endast "allvarliga oegentligheter" far anmiilas, och hara om det galler personer i
"ledande stallning". Vidare har FMV angett att anmalningama i forsta hand ska
garas intemt inom myndigheten och att FMV ser allvarligt pa falska anmalningar.
Vidare uppmanar FMV anmalaren att uppge sin identitet i anmalan, men framhaller
att det gar bra att vara anonym. Detar majligt att ifragasatta liimpligheten i att en
myndighet uppmanar enskilda att framtrada med namn och diirtill lova anmalaren
anonymitet. Det firms inget som hindrar myndigheten fran att begara in hela anmalan fran Interaktiv Sakerhet och pa sa satt efterforska vem som har liimnat den.
Med tanke pa de aterkommande och lagstridiga efterforskningar som sker vid "medieliickor" inger FMV :s system foga trovardighet. Nagot efterforskningsforbud
galler inte, eftersom uppgiftema inte liimnats i syfte att de ska na offentligheten.
Darmed haller FMV mer an vad myndigheten kan !ova.
Nar det ar "Jagt i tak" pa en myndighet ar meddelarfriheten en sakerhetsventil som
gar det majligt for enskilda att vanda sig till mediema med uppgifter om
oegentligheter, i stort som smatt och oavsett vem det galler. Uppgiftsliimnarens
anonymitet garanteras aven i de fall det rar sig om falska anklagelser genom efterforskningsforbudet och tystnadsplikten. Det rar sig om ett valbepravat system, "av
lagstiftaren omhuldat samt genom tillsyn och atal av JO samt JK vardat system".

1

Se FMV:s Policy for visslarfunktion fran den 26 mars 2014 (13FMV10984-2 : I) som har

undertecknats av myndighetens generaldirektor.
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Ett visselblasarsystem enligt FMV:s modell ma ha en funktion att fylla inom det
privata naringslivet. Pa myndighetsniva framstar det emellertid som onodigt och
oliimpligt, for att inte saga direkt skadligt. I stallet for att inratta ett system med
patagliga begransningar och brister horde FMV och andra myndigheter skapa en
kultur av oppenhet inom myndigheten och informera om mojlighetema att ga till
mediema.
Med tanke pa den betydelse som meddelarfriheten och skyddet av uppgiftsliimnare
har ar det angeliiget att JO utreder
om det ar forenligt med gallande !agar att over huvud taget infora ett system liknande FMV :s
om det ar liimpligt att myndigheter bygger upp ett parallellt system med
tanke pa de oklarheter det medfor bl.a. for anstallda
om de !Often om anonymitet som FMV ger ar mojliga att uppfylla och om
dessa utfastelser overensstammer med kravet pa saklighet
om det ar liimpligt att en myndighet anvander ett privat foretag som "brevJada" for anmalningar och att foretaget ges ratt att andra i och tillfora nya
uppgifter till anmalningama utan att myndigheten har gett sitt medgivande
i varje enskilt fall
om det ar forenligt med !agar och bestammelser att ge ett privat foretag
mandat att gora kompletterande efterforskningar och bearbeta anmalningar
och om sadana atgarder utgor myndighetsutovning
om de anmalningar som kommer in till det privata foretaget ar att betrakta
som allmanna handlingar
om det ar mojligt att FMV kan lova att de uppgifter som kommer in i en
anmalan hara kommer att delges vissa personer inom myndigheten
om konstruktionen med ett "brev!adeforetag" over huvud taget ar forenlig
med reglema som galler for tillgangen till allmanna handlingar.
Utredning
Arunalan remitterades till FMV. I sitt remissvar anforde FMV, genom chefsjuristen
Anders Sjoborg, i huvudsak foljande:
FMV inforde den 2 april 2014 en sa kallad visslarfunktion. Enligt information som
lades ut pa myndighetens intranat infordes funktionen for att gi:ira det liittare att rapportera om man misstiinker allvarliga oegentligheter inom myndigheten, till exempel
mutbrott. Generaldirekti:iren tryckte vid lanseringen pa att FMV ska vara en i:ippen
arbetsplats diir <let ar valkommet att vissla om man upptiicker nagot som iir oriitt och
att fortroendet for FMV som myndighet ar viktigt. I samband med lanseringen lade
myndigheten ut FMV:s policy for visslarfunktion, information om hanteringen av
personuppgifter och en lank till en mer forklarande text samt [en lank] till sjalva
anmalningssidan.
Arbetet med att forebygga konuption inom den offentliga sektorn ar ett viktigt och
prioriterat arbete. Regeringen bar nyligen gett Statskontoret i uppdrag att kartliigga
de statliga myndigheternas arbete for att forebygga konuption.
For FMV ar det av sti:irsta vikt att oegentligheter av alla slag som begas inom myndigheten upptacks och utreds. Det ar av vikt att allmanhetens fcirtroende for myndighetens arbete uppriitthalls. FMV anser att en korruptionsfri statsforvaltning ytterst iir
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en demokratifraga och grunden for en riittsstat. Allmiinhetens fortroende for FMV:s
arbete iir vidare en del av myndighetens varumiirke.
FMV har som myndighet och arbetsgivare iiven ett ansvar for att oegentligheter och
missforhallanden upptiicks och utreds. I vissa fall foreligger dessutom en lagstadgad
atalsskyldighet for myndigheten. Det iir sa!edes viktigt for FMV att myndigheten har
goda mojligheter att upptiicka oegentligheter och missforhallanden. FMV iir av asikten att arbetet med att forebygga korruption och andra oegentligheter kan och bor
ske med flera parallella aktiviteter.
En viktig deli arbetet med att forebygga korruption iir, som ocksa Nils F. lyfter
fram, myndighetens arbete med att skapa en kultur av oppenhet samt att informera
om de mojligheter som finns att patala missforhallanden, varav yttrande- och meddelarfriheten iir en de!. FMV arbetar aktivt med dessa fragor. Myndigheten anordnar
16pande kurser for anstiillda med olika tema, det kan t.ex . handla om statstjiinstemannarollen, offentlighet och sekretess eller etik. En gemensam niirnnare i kursema
iir att stor vikt liiggs vid bakgrunden till varfor de siirskilda regelverk myndigheter
har att verka inom finns, det unika med att vara statstjiinsteman och vilka mojligheter och skyldigheter som foljer med den rollen. Myndigheten anser att det iir viktigt
att formedla kunskapen om att en korruptionsfri statsforvaltning iir en demokratifraga , att man som statstjiinsteman fyller en viktig roll samt att man har mojlighet att
patala missforhallanden vid myndigheten.
En annan de! iir mojligheten for medarbetare att intemt anmiila missforhallanden.
Det kan t.ex . handla om upplevd diskriminering eller att man har upptiickt att en kollega har tagit emot mutor fran en leverant6r. Misstiinkta oegentligheter ska i forsta
hand anmiilas via ordinarie intema kanaler. Den som iir anstiilld vid FMV ska ta upp
problemet med sin niirmsta chef. Det iir iiven mojligt att kontakta t.ex. HR eller internrevisionen.
Utover mojligheten for medarbetare att patala missforhallanden extemt altemativt
gora en anmiilan intemt, har FMV valt att infora en s.k. visslarfunktion for att uppmuntra och underliitta att anmiila misstanke om mer allvarliga brott, bade for anstiillda, leverantorer och andra. Visslarfunktionen utgor ett komplement till ovriga
mojligheter att ann1iila missforhallanden. Det iir ett siitt att forstiirka mojligheten att
liirnna en anmiilan for det fall en medarbetare inte kiinner att de interna kanalema iir
tillriickliga. Det kan t.ex. handla om att en medarbetare misstiinker att dennes chef
tar mutor. Det kan vidare handla om en representant for en leverant6r eller annan
som upptiicker och viii anmiila oegentligheter.
Infor inforandet av visslarfunktionen har det for FMV varit avgorande att eventuella
visslare ska kiinna sig trygga med att deras anmiilan hanteras korrekt, objektivt och
av en liten krets personer. Det iir skiilet till att FMV valt att Jata anmiilan, som gors
pa FMV:s hemsida, ga till en extern aktor. for det fall en visslare har fragor kring
proceduren far de prata med den externa aktoren och behaver saledes inte konfronteras med den myndighet man anser har agerat oegentligt. Den externa aktoren far
emellertid inte genomfora utredning pa eget initiativ. Eftersom handlingar som inkommer till myndigheten blir allmiinna har FMV valt att Jata visslare vara anonyma,
om de sa onskar. Att man kan viilja att vara anonym framgar av den information som
ges i samband med att anmiilan gors samt att det i anmiilningsblanketten vid de personrelaterade uppgifterna anges att de iir frivilliga . For det fall en visslare viiljer att
vara anonym vet myndigheten inte vem det iir. FMV har iiven valt att i riktlinjerna
for hantering av visslariirenden reglera att myndigheten inte accepterar nagon form
av efterforskning fran myndighetens sida for att roja identiteten pa de personer som
valt att vissla anonymt. For det fall visslaren viiljer att inte vara anonym tar den externa akt6ren bort de personrelaterade uppgifterna ur handlingen innan handlingen
skickas till myndigheten. Den ursprungliga handlingen finns kvar hos den externa
akt6ren, vilket det ges information om, och iir fortfarande en de! av iirendet. FMV
har valt den hiir losningen som ett led i att visslaren ska kiinna sig trygg med att den
sammansiittning av personer vid FMV som ska titta pa anmiilan och ta stiillning till
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den fortsatta handli:iggningen, inte later sin uppfattning fargas av vem som bar visslat.
I en visslarfunktion behandlas typiskt sett integritetskanslig information. Fi:ir att hantera <let pa ett korrekt satt bar FMV valt att folja de rad Datainspektionen bar gett
vad galler visslarfunktion. Det innebar att anmalan ska avse personer i nyckelpositioner eller ledande stallning samt att <let ska handla om allvarliga oegentligheter.
Oavsett om en anmalan om oegentligheter eller missforhiillanden sker internt, t.ex.
till en chef som li:imnar over iirendet till HR eller internrevisionen, spontant genom
att en anmalan skickas in till FMV registratur eller om <let inkommer en anmalan via
visslarfunktionen, ar <let samma regelverk som iir tillampligt. Ar handlingen inkommen till myndigheten eller upprattad vid myndigheten blir den en allman handling
och ska vid begaran li:imnas ut om det inte foreligger sekretess. Det star forstas alltid
en anmalare/visslare fritt att vara anonym. Detar inte nagot myndigheten kan styra
i:iver. FMV bar gjort bedi:imningen att <let kan kannas li:ittare att gi:ira en anmalan om
man gi:ir <let anonymt och bar diirfor valt att i visslarfunktionen understryka mi:ijligheten att vara anonym. Eftersom <let handlar om kansliga uppgifter, oavsett pa vilket
satt de inkommer till FMV, ska de i samtliga fall enbart hanteras av en Ii ten krets
person er.
Detar viktigt att FMV:s medarbetare bar en god arbetsmilji:i. Som arbetsgivare bar
FMV bl.a. ett ansvar for att medarbetare inte trakasseras eller hangs ut. Det ar skalet
till att FMV valt att forklara att anmalningar inte avsiktligen far vara falska eller felaktiga.
Som FMV forstar Nils F. uttrycker ban en farhiiga i:iver att yttrandefriheten, och i
forkommande fall meddelarfriheten, inte kommer att tillampas. FMV delar inte den
farhiigan . Det faktum att man gi:ir en anmalan intern! eller anvander sig av en visslarfunktion utesluter for det forsta inte att man aven nyttjar sin yttrandefrihet. FMV
menar vidare att <let maste ses som positivt att man som anstalld, leveranti:ir eller
medborgare ges ett flertal altemativ till att anmala missforhiillanden och oegentligheter. Det kan enbart stiirka arbetet med att forebygga korruption inom den offentliga sektom.

Nils F. kommenterade remissvaret.
Darefter hamtades FMV:s Policy for visslarfunktion in fran myndighetens webbplats.
Bedomning

lnledande kommentarer
Jag har granskat de sidor pa FMV:s webbplats som beror myndighetens visselblasarfunktion. Jag har pa sa satt kunnat bilda mig en egen uppfattning om sidomas
uppbyggnad och ta de! av den information som ges till den som vill anvanda sig av
funktionen.
Mot den bakgrunden och vad som i ovrigt har framkommit i utredningen finner jag
anledning att i det foljande berora tre fragor. Nils F. har i sin anmalan gjort gallande att visselblasarfunktionen hotar den s.k. meddelarfriheten. Eftersom det ar
fraga om en central och grundlagsskyddad rattighet finns det enligt min mening
ska! att inleda bedomningen med denna fraga . Darefter kommer jag ge min syn pa
FMV:s anlitande av en extern aktor vid administrationen av tjansten och slutligen
betydelsen av myndighetens policy for visselblasarfunktionen.

Dnr 2242-2014

Sid6 (10)

Meddelarfriheten

Av 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsforordningen foljer att det ska sta var och
en fritt att, i alla de fall da inte annat ar foreskrivet i forordningen, meddela uppgifter och underrattelser i vilket arnne som heist for offentliggorande i tryckt skrift till
forfattaren ell er en annan som ar att anse som upphovsman till framstallning i skriften, till skriftens utgivare eller, om det finns en sarskild redaktion for skriften, till
denna eller till foretag for yrkesmassig fonnedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. En liknande bestammelse finns i I kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, av vilken det foljer att varje svensk medborgare ar tillforsakrad ratt att till forfattare och andra upphovsman samt till utgivare, redaktioner, nyhetsbyraer och foretag for framstallning av tekniska upptagningar larnna uppgifter i
vilket arnne som heist for offentliggorande i radioprogram och sadana upptagningar. Han eller hon har ocksa ratt att anskaffa uppgifter i vilket arnne som heist for
sadant uppgiftslamnande eller offentliggorande. I dessa rattigheter :tar inga andra
begransningar goras an de som foljer av grundlagen.
For att den som Jarnnar uppgifter enligt de nyssnarnnda bestammelsema ska vara
tillforsakrad anonymitet har det i de bada grundlagama inforts s.k. efterforskningsforbud . Forbuden innebar att en myndighet eller ett annat allmant organ inte :tar
efterforska vare sig forfattaren till framstallningar i sadana skrifter eller den som
Jarnnat meddelandet enligt 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsforordningen, eller
den som har la1m1at uppgifter enligt I kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. 2
Efterforskningsforbudet hindrar inte att efterforskning sker i de fall det kravs for
atal eller annat ingripande som ar tillatet enligt grundlagama. For att regelkomplexet till skydd for den enskildes anonymitet ska vara komplett finns det aven
bestammelser om tystnadsplikt for den som har tagit emot uppgifter inom ramen
for meddelarfriheten.3 Dessa bestammelser ska aven iakttas vid sadan efterforskning som ar tillaten enligt grundlagama. 4 Otillaten efterforskning ar straffbar. 5
A vsikten med de redovisade bestammelsema ar att uppmuntra manniskor att anvanda sin yttrandefrihet och tydliggora for den som medverkar till framstallningar
som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagama att han eller hon kan gora detta utan
radsla for straff eller andra repressalier. 6 Meddelarfriheten ar alltsa en viktig kom-

2

Se 3 kap. 4 § tryckfrihetsforordningen och 2 kap. 4 § forsta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen.
3
Se 3 kap. 3 § tryckfrihetsforordningen och 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen.
4
Se 3 kap. 4 § forsta stycket tryckfrihetsforordningen och 2 kap. 4 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
5 Se 3 kap. 5 § andra stycket tryckfrihetsforordningen och 2 kap. 5 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
6 Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna , 2012 , s. 140.
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ponent i ett fritt och demokratiskt samhalle. Av den anledningen ar det allvarligt
om denna medborgerliga rattighet begransas .
FMV har i sitt remissvar tillbakavisat Nils F:s pastaende om att syftet med visselblasarfunktionen skulle vara att forsoka konkurrera med eller ersatta meddelarfriheten. Enligt FMV ska visselbJasarfunktionen i stallet ses som ett komplement till
de 6vriga mojligheter som exempelvis en anstalld har att peka pa eventuella oegentligheter inom myndigheten. Yid min granskning av denna funktion pa FMV:s
webbplats har jag inte heller funnit att tjanstens utforrnning pa nagot satt formedlar
att det skulle vara fraga om ett konkurrerande system. Myndigheten gor exempelvis
inte gallande att visselbJasarfunktionen bor anvandas i stallet for den grundlagsskyddade ratten att vanda sig till en journalist. Enligt min uppfattning ar det alltsa
tydligt att det system som FMV har inrattat inte ar avsett att konkurrera med meddelarfriheten, utan att avsikten ar att komplettera denna frihet.
Jag har inga principiella invandningar mot att en myndighet inrattar den har typen
av kompletterande funktioner. En sadan atgard kan, precis som FMV har framhallit
i sitt remissvar, skicka den viktiga signalen till exempelvis anstallda att det inom
myndigheten rader ett oppet forhallningssatt i den typ av fragor som ar aktuella i
sammanhanget. Darmed kan ett visselbJasarsystem bidra till ett bra diskussionsklimat och skapa den 6ppenhet som Nils F. har efterlyst.
Anlitandet av lnteraktiv Sakerhet
I denna del har Nils F. gjort gallande att FMV har utlovat anonymitet for den som
anvander sig av visselblasarfunktionen. Darmed skulle myndigheten ha lovat mer
an vad den kan Mila, eftersom de anmalningar som kommer in till den extema
aktoren ar att se som allmanna handlingar. Det saknar enligt Nils F. betydelse att
Interaktiv Sakerhet anonymiserar anmalningama, eftersom FMV och andra med
Jatthet genom att begara ut handlingama hos foretaget kan fa reda pa vem som har
gjort anmalan. Loftena om anonymitet skulle darmed vara ett "luftslott".
Av saval FMV:s remissvar som den information som finns pa myndighetens webbplats framgar att myndigheten ar av uppfattningen att de anmalningar som kommer
in till Interaktiv Sakerhet ar att betrakta som allmanna handlingar. Jag delar denna
bedornning. I riktlinjema for visselblasartjansten har FMV angett att det inte accepteras att det genomfors efterforskningar om en "visslares" identitet. 7 Jag noterar att
den skrivningen inte finns med i den policy for visselblasartjansten som myndighetens generaldirektor har beslutat om. Oavsett skalet till det ar det hara fraga om
ett policydokument. Det ar inte bindande for myndigheten, och det finns saledes
inte nagra garantier for att FMV inte vander sig till Interaktiv Sakerhet for att fa
reda pa narnn m.m. pa anmalaren. I de fall handlingama inte omfattas av sekretess

7

Se s. 12 i JO:s sammanstiillning over FMV:s webbsida fcir visselb!asarfunktionen.
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kan aven andra fa ut uppgifterna. Systemets uppbyggnad gor alltsa att det inte ar
mojligt att utlova anmalaren anonymitet i de fall han eller hon uppger sitt narnn.
Det framgar av FMV:s webbplats att syftet med att Interaktiv Sakerhet i forekommande fall tar bort personuppgifter pa anmalaren inte ar att skapa ett anonymitetsskydd liknande det som medborgare har enligt tryckfrihetsforordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Syftet ar i stallet att genom anonymiseringen forsakra sig om
att myndigheten ar objektiv nar den tar stallning till anmalan. 8 Yid min granskning
av FMV :s webbplats har jag inte heller hittat nagon information dar myndigheten,
pa satt som Nils F. gjort gallande, skulle ha utlovat anmalaren anonymitet. I stallet
har myndigheten klargjort att anmalningama som kommer in betraktas som allmanna handlingar och att den anmalare som vill vara anonym har mojlighet att
avsta fran att Jarnna personuppgifter. 9 Denna information aterkommer aven i anmalningsformu!aret, dar det klart och tydligt framgar att det ar frivilligt att Jarnna
narnn och andra kontaktuppgifter. 1 FMV har alltsa varit tydliga med hur den som
vill vara anonym ska agera.

°

Av informationen pa FMV:s webbplats framgar att efter det att Interaktiv Sakerhet
har anonymiserat en ann1alan 6versands en "maskad" kopia av den till FMV, Etikradet, for vidare utredning. 11 Den allmanna handlingen - som ar att betrakta som
inkommen redan nar den har kommit in till Interaktiv Sakerhet - finns kvar i sitt
originalutforande hos den extema aktoren. Interaktiv Sakerhets uppdrag bestar
alltsa inte i att andra i den allmanna handlingen. Av FMV:s remissvar framgar vidare att den externa aktoren inte far genomfora nagra utredningar pa egen hand.
I sitt remissvar har FMV framhallit att syftet med att enbart Jata en mindre grupp fa
del av anmalningarna ar att skapa ett tryggt och palitligt system. Det faller sig naturligt att en myndighet pa sildant satt valjer att forsoka begransa antalet personer
som far del av de kansliga uppgifter som kan finnas i en anmalan. Aven om begransningen kan uppfattas som meningslos - eftersom vem som helst kan begara ut
ann1alningarna - innebar losningen att FMV har forsokt skapa en struktur som gor

8

Se s. 3 i JO:s sammanstiillning over FMV:s webbsida for visselblilsarfunktionen.

9

Se s. 2 i JO:s sammanstiillning over FMV:s webbsida for visselblilsarfunktionen.

10

Se s. 4 i JO:s sammanstiillning over FMV:s webbsida for visselblilsarfunktionen. Se iiven

s. I I i samma sammanstiillning diir <let under fragan Finns <let risk for att mina personuppgifter liimnas till FMV? anges foljande : "FMV iir en statlig myndighet och uppgifter som
kommer in till FMV betraktas som allmiin handling. Interaktiv Siikerhet iir FMV:s samarbetspartner och diirfor betraktas iiven uppgifter som kommer in till Interaktiv Siikerhet som
allmiin handling. Uppgiftema kan diirmed komma att liimnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan alltid viilja att uteliimna personliga uppgifter niir du g6r din anmiilan."
11

Se s. I I i JO:s samnrnnstiillning over FMV:s webbsida for visselblasarfunktionen.
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att anmalningama inte sprids i onodan. Det iir lovvart. Samtidigt vill jag framhalla
att jag inte heller i denna de! har hittat nagra uppgifter om att FMV skulle ha utlovat nagot som myndigheten inte kan halla. Myndigheten har alltsa inte gjort gallande att handliiggningsrutinema har som syfte att tillforsakra anmalaren anonyrnitet.
De redovisade forhallandena gor att jag inte har nagra synpunkter pa det satt som
FMV har valt att hantera dessa fragor.

Utformandet av FMV:s policy for visselblasarfunktionen
Som narnnts tidigare beslutade FMV:s generaldirektor den 26 mars 2014 att anta
Policy for visslarfunktion. Enligt Nils F. ar det oliimpligt att myndigheten i sin
policy har infort begransningar i fraga om vad som kan arunalas och mot vem som
anmalningar kan goras. Myndigheten har angett att visselb!asarfunktionen ar till for
rapportering av "allvarliga oegentligheter" och av rnisstankar som riktas mot personer i "ledande stallning eller i nyckelpositioner" inom myndigheten. Aven om
myndigheten i policydokumentet ger uttryck for hur funktionen bor anvandas, ar
dokumentet inte bindande for den som valjer att gora en anmalan. Dokumentet kan
sakerligen fa en viss handlingsdirigerande effekt. Diiremot kan inte myndigheten
med utgangspunkt i policydokumentet vidta nagra atgarder mot en arbetstagare
som exempelvis valjer att anmala en rnindre allvarlig oegentlighet. Detta forhallande i foreningen med att visselblasarfunktionen utgor ett fran myndigheten frivilligt komplement till ovriga anmalningsmoj ligheter, gor att jag inte har nagra invandningar i dessa delar.
I policydokumentet har FMV angett att myndigheten ser "allvarligt" pa falska anmalningar. Det framgar inte om myndigheten har for avsikt att vidta nagra atgarder
om en anmalare anvander visselb!asarfunktionen for att liirnna falska uppgifter. Det
ar en brist, och myndigheten bor enligt min mening komplettera den nuvarande
skrivningen pa sa satt att det ar mojligt for den som har for avsikt att anvanda sig
av funktionen att bilda sig en uppfattning om vad det kan fa for konsekvenser om
han eller hon medvetet larnnar oriktiga uppgifter.
Med beaktande av vad som i ovrigt har frarnkommit i utredningen saknar jag ska!
att ytterligare kommentera Nils F:s klagomal mot FMV.

.

Arendet avslutas .
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