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"Detskabli lättareochtryggare att visselblåsa",sadedentidigarearbetsmarknadsministernEva
Nordmark (S) på en pressträff i maj 2021. FOTO:HENRIKMONTGOMERY/TT

till den nyavisselblåsarlagen.FOTO:J*NER|KHENR|KSSON/TT

tvungen att avslöjaidentiteten
närmanvittnar i domstol, säger
hanochtillägger:
- Mendetkräverattdenfrågan,

åklagareochdåryker definitivt
anonymitetsskyddet,sägerhan.
Hanpåpekarocksåatt meddelarfrihetenfortfarandegäller.

är relevant i domstolsfallet.

- Det innebär att den som har
kännedom om vem som lämnat

Annars ska domstolen se till att
sådana frågor inte ställs.

enuppgiftharrättattlämnauppgiftenvidareföroffentliggörande

Närdet gäller sekretessfrågan är

i medier, vilket faller in under
grundlagarna.

detvill säga,vemsomharvisslat,

Arbetsmiljöverket ärtillsynsmyndighet för den nya visselblåsarlagen. FOTO:NAINAHELÉNJAMA/TT

och omsorg, är att myndigheterna inte fårefterforskavem som

harlämnatenuppgiftellervidta
någon form av otillåten åtgärd
mot den anställde.

- Lämnas uppgifterna för
offentliggörande i radio, tv och
tidningar, dåspelar detingenroll

tisk. Han säger att det stämmer

För att vara på den säkra sidan

att uppgifterhos myndigheter,

anser Nils Funcke att man ska

vilken kvalité uppgifterna har
som lämnas. Man lägger ingen
värdering på det, utan repressalie- och efterforskningsförbudet gäller oavsett kvaliteten

med såvälinterna som externa

skippa visselblåsarlagenoch i

pådet, sägerhan.

visselblåsarsystem,inte fårröja
uppgiftslämnarnasidentitet.
- Menmyndighetensjälvfår
kunskap omvem det ärochdet
ärförmigavgörandeochenstor
brist. Detgåraldrig attfåtill helt

stället luta sigmot grundlagarna.
° - Föratt slippa alla dessa över-

härvisselblåsarlagen. Därmåste

Nils Funckébetydligt mer kri-

vattentäta skott mellan de som

tar emot uppgifterna och myndigheten i övrigt.
I informationentill visselblåsare skriver bland annatArbets-

vägandenochovissheten omvad
det härkanledatill såtyckerjag

attvaresigmanjobbarpåenmyndighet, ärarbetslösellerjobbarpå
ettprivatföretag,skamanlämna
uppgifternatill medierna.Detär
denbästakanalenförattupprätthålla det härskyddet.

- Dåär det grundlag och då

miljöverket att det underlättar

behöver uppgiftslämnaren inte

om de får namnet på den som

göranågrasomhelstvärderingar
avuppgifterna,ochbehöverinte
gå internt först för att lämna

rapporterar.

-Självapoängenärju attmissförhållanden skakunna åtgärdas
och det blir svårt utan att veta

externt sedan.

Han menar att det som skiljer

brott, trakasserier ochhot måste

visselblåsarlagenmotdengrundlagsfästameddelai-friheten, både
i tryckfrihetsförordningenoch i
lagen om meddelarskydd i vissa

myndigheten anmäla det till

verksamheter såsom vård, skola

vem som anmält foruppföljande

frågoretcetera.Ärdetsådantsom
ärbrottsligt, till exempelmiljö-

- Men så är det inte med den
man göra en massa avvägningar.
Nils Funcke anser vidare att

lagenom meddelarfrihetinom
vissa verksamheter eventuellt
kan införas på ett bredare plan.
- Man skulle kunna överväga
att införa den lagen på övriga
arbetsmarknaden,

helt eller

delvis, säger han.
Avlsutningsvis konstaterar
han att allt som den nya vissel-

FAKTA
Visselblåsarlagen
i korthet
Lagen syftar bland annat

visselblåsarfunktion.

till att skyddaden som slår

Kravet gäller även privata
arbetsgivare med minst
50 anställdafrån och med
den 17 december 2023.
Ett trettiotal myndigheter
som utsetts som behöriga

larm om missförhållanden,

och anger särskilt
ansvarsfrihet, det vill säga
att en person inte ska
hållas ansvarig för att ha
åsidosatt sin tystnadsplikt.
Dessutom ingår ett skydd
mot repressalier för alla
som rapporterar om
missförhållanden. Om en
visselblåsare utsätts för

repressalier kan man ha rätt
till skadestånd.

Skyddet enligt
grundlagarna förändras
inte av visselblåsarlagen
utan den ska vara ett

komplement. Det kommer

cerat och mångfacetterat.

även fortsättningsvis .

ning om visselblåsarsystemet
som enblåsning sett till helheten

kvarstår.Jagharsvårtatt sehur
lagen kommer att tillföra något
utöver det som gällde tidigare,
sägerhan.

ska från och med den 17

juli 2022 ha en intern

blåsariageninnebärärkompli- Men min samlade bedöm-

Offentligaarbetsgivare
med minst 50 anställda
och privata arbetsgivare
med minst 250 anställda

att vara möjligt för
offentligt anställda att i

publiceringssyftegådirekt
till journalister med uppgifter

ska också inrätta externa
visselblåsarsystem.

Visselblåsarlarmska tas
om hand av särskilt utsedda
enheter eller personer som
ska vara oberoende och
självständiga.
Utöver anställda omfattar

skyddet för visselblåsare
även arbetssökande,

egenföretagare, volontärer,
praktikanter, personer
som ingår i ett företags
förvaltnings- och
ledningsorgan och aktieägare
som ärverksamma i bolaget.

om oegentligheter och
missförhållanden.
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