
   

 

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. 

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
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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 
som omfattas av 
myndighetens tillsynsansvar. 

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 

 
Telefon:  

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

• Om anmälan avser 
misstänkt 
marknadsmissbruk: 
08-408 986 90 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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 

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 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/visselblasning-tobaksomradet/
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/visselblasarfunktion.htm
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/visselblasarfunktion.htm
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/visselblasarfunktion.htm
mailto:visselblasarfunktionen@havochvatten.se
mailto:visselblasarfunktionen@havochvatten.se
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/


   

 

Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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 
 
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. 

Information: 
https://www.kemi.se/om-
kemikalieinspektionen/kontakta-
oss/extern-kanal-for-visselblasning  
 
Post: 
Chefsjuristen/behörig person 
Kemikalieinspektionen  
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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

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

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

Information: 
https://www.livsmedelsverket.se/o
m-oss/kontakt/visselblasning--
rapportera-om-missforhallanden 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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. 

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 
myndighetens 
tillsynsansvar. 

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

Information: 
https://www.lakemedelsverket.se/
sv/om-lakemedelsverket/kontakta-
oss/visselblasning#hmainbody3  
 
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 

För information och 
kontaktuppgifter, besök aktuell 
länsstyrelses hemsida: 
www.lansstyrelsen.se 
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

myndighetens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

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 
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/vastr
a-gotaland/om-oss/kontakta-
oss/kanal-for-visselblasning-och-
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 

Information: 
https://www.lansstyrelsen.se/skan
e/om-oss/kontakta-oss/kanal-for-
visselblasning-och-rapporter-om-
missforhallanden.html  
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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. 

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 
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. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/kontakta-oss/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden-inom-omradet-produktsakerhet-och-produktoverensstammelse/
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https://www.msb.se/sv/om-msb/kontakta-oss/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden-inom-omradet-produktsakerhet-och-produktoverensstammelse/
https://www.msb.se/sv/om-msb/kontakta-oss/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden-inom-omradet-produktsakerhet-och-produktoverensstammelse/
https://www.msb.se/sv/om-msb/kontakta-oss/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden/visselblasning--rapportera--om-missforhallanden-inom-omradet-produktsakerhet-och-produktoverensstammelse/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/kontakt/visselblasning/rapportera-missforhallanden-inom-vissa-tillsynsomraden/
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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. 

b. Missförhållanden inom 
området den inre 
marknaden enligt artikel 2.1 
c 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 
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  
 

https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/visselblas-spegling/
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/visselblas-spegling/
https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/rapportera-missforhallanden-om-statsstod/
https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/rapportera-missforhallanden-om-statsstod/
https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/rapportera-missforhallanden-om-statsstod/
https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/rapportering-om-missforhallanden/
https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/rapportering-om-missforhallanden/
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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 
 
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. 

https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/styrningochuppfoljning/skattekontroller/rapporteraommissforhallandeninomskatteomradet.4.1df9c71e181083ce6f636e5.html?q=visselbl%C3%A5sning
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https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1891.4.1df9c71e181083ce6f626c2.html?q=visselbl%C3%A5sning
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1891.4.1df9c71e181083ce6f626c2.html?q=visselbl%C3%A5sning
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1891.4.1df9c71e181083ce6f626c2.html?q=visselbl%C3%A5sning
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1891.4.1df9c71e181083ce6f626c2.html?q=visselbl%C3%A5sning
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/1891.4.1df9c71e181083ce6f626c2.html?q=visselbl%C3%A5sning
https://www.skogsstyrelsen.se/kontakt/visselblasarfunktion%20/
https://www.skogsstyrelsen.se/kontakt/visselblasarfunktion%20/
https://www.skogsstyrelsen.se/kontakt/visselblasarfunktion%20/
https://www.skogsstyrelsen.se/kontakt/visselblasarfunktion%20/
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
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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. 

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. 

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-

https://www.spelinspektionen.se/lagar--forordningar/penningtvatt/visselblasarfunktion/
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c. Missförhållanden inom 
området livsmedels- och 
fodersäkerhet, djurs hälsa 
och välbefinnande och som 
omfattas av myndighetens 
tillsynsansvar. 

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 
 
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. 

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 
 

https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html;jsessionid=AA3617A79761821B4D9990E3B0D06B96.tomcat-eforms-fe1?eformid=8211b196-1553-49c7-a188-631d29a6383f&pageName=Overtradelser&kommunid=309
https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html;jsessionid=AA3617A79761821B4D9990E3B0D06B96.tomcat-eforms-fe1?eformid=8211b196-1553-49c7-a188-631d29a6383f&pageName=Overtradelser&kommunid=309
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Myndighet Ansvarsområde Kontaktuppgift till 
visselblåsarkanal 

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

Fysiskt möte: bokas genom att ta 
kontakt med 2Secure på något av 
ovan nämnda sätt. 
 

 


