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Förord 

 

Det följande av författaren sammanställda arbetet innefattar ett försök, att belysa innehållet i svensk 

rätt avseende whistleblowing i relation till amerikansk rätt, för att utreda den svenska 

lagstiftningens eventuella effektivitet. 

 

Författaren önskar rikta ett storslaget tack till Elif Härkönen, inte endast för god handledning såväl 

som intressanta diskussioner under arbetets genomförande – vilka resulterat i förträfflig vägledning 

beträffande arbetets problematisering och utformning – utan även för dennes starka engagemang 

och genuina välmening för varje enskild student. 

Linköping, 14-04-2017 

Pontus Schenkel 
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Sammanfattning 
 
I syfte att undanröja oegentligheter förekommer det att arbetstagare inom bolag avslöjar uppkomna 

missförhållanden; så kallad whistleblowing. För svensk rätts vidkommande lagstiftades detta 

rättsinstitut först år 2017, i syfte att förhindra företeelser såsom marknadsmissbruk, korruption och 

miljöförstöring. Den nyligen antagna lagstiftningen tycks enligt kritikerna dock innehålla oklara 

moment. Det är sålunda av vikt att undersöka huruvida lagstiftningen kommer verka effektivt för 

whistleblower[s]. Skulle lagstiftningen vara att anse otillräcklig och icke förutsebar, föreligger 

nämligen risk för informationsasymmetrier. För att utreda problematiken är en komparativrättslig 

studie med stöd av amerikansk rätt avseende whistleblowing relevant. 

 

Aktuellt för detta arbete är Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act, vilka antogs år 2002 i 

genmäle till större redovisningsskandaler inom Enron och Worldcom, respektive 

marknadskollapsen år 2008 och efterföljande bankkonkurser. Det huvudsakliga syftet var att 

etablera procedurer för behandling av larm avseende missförhållanden, förbud mot repressalier, 

samt skadestånds- och straffrättsligt ansvar respektive främjande av finansiell stabilitet. 

Beträffande svensk rätt har whistleblower[s] erhållit skydd medelst yttrandefrihet, meddelarskydd, 

arbetsrättsligt skydd, lojalitetsplikt, samt av bolag företagen självreglering. Denna gällande rätt har 

dock ansetts ofullständig och omständlig. 

 

Den för svensk rätts vidkommande antagna lagstiftningen avseende whistleblowing innehåller krav 

på allvarliga missförhållanden och fog för påstående, samt möjliggörs intern- och 

externrapporterting. Argumentationen i propositionen framstår emellertid såsom inkonsekvent. Det 

bör sålunda vara rimligt anta, att de svagheter i svensk rätt som kan återfinnas i regleringen 

avseende whistleblowing resulterar i ett, för svensk rätts vidkommande, skydd för arbetstagare som 

är fragmenterat och svårtillämpat. Visserligen har även amerikansk rätt avseende whistleblowing 

fått utstå kritik. Oavsett reflektioner beträffande kritiken amerikansk rätt mottagit, får amerikansk 

reglering anses erbjuda tydligare skydd, varför det bör vara möjligt överföra vissa delar av 

amerikansk rätt till svensk reglering avseende whistleblowing, för att stärka regleringen och 

möjliggöra att dess ändamål uppfylls. 
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Abstract 

In order to eliminate irregularities in companies, workers can reveal anomalies; through so-called 

whistleblowing. In Swedish law, this legal phenomenon was adopted into legislation in 2017. 

However, according to critics, the legislation contains unclear clauses. Thus, it is important to 

examine whether the legislation will work effectively. Should the newly adopted legislation be 

considered inadequate and unpredictable, there is a risk for information asymmetries. Therefore, a 

comparative legal study with support of American law regarding whistleblowing, is motivated. 

 

In this thesis, I will examine the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) as well as the Dodd-Frank 

Act of 2008, which were adopted in response to the major accounting scandals of Enron and 

WorldCom, respectively the market collapse in 2008 and subsequent bank failures. In both SOX 

and the Dodd Frank Act, procedures for the management of whistleblower alarms, prohibitions on 

reprisals as well as rules on tort and criminal liability were introduced with an aim to promote 

financial stability. As to Swedish law, whistleblowers have received protection from reprisals by 

laws regulating freedom of speech, protection of sources, labor law protection, the concept of duty 

of loyalty, and by companies establishing self-regulation. However, statutory protection of 

whistleblowers in other laws has been considered incomplete, which is why the legislature has 

deemed whistleblowing worthy of protection by a separate law only governing whistleblowing. 

However, the newly adopted Swedish law regarding whistleblowing appears to contain some 

weaknesses due to inconsistencies and unclear clauses. 

 

It is true that American laws regarding whistleblowing have endured criticism. However, it is 

reasonable to assume that the weaknesses in Swedish law regarding whistleblowing result in a 

protection for workers, which is fragmented and difficult to apply. Given the fact that American 

regulation regarding whistleblowing is providing more consistent protection to whistleblowers, 

Swedish regulators should consider the adoption of certain rules from American law, to strengthen 

the regulation and allow its purpose to be fulfilled. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

I de fall oegentligheter förekommer inom bolag, bör det ligga i ledningens intresse att tillrättalägga 

föreliggande problem. Emellertid kan oegentligheterna vara dolda på grund av att det inom bolaget 

finns enskilda individer, vilka syftar åstadkomma egen vinning. I vissa fall har ledningen 

kännedom om oegentligheterna, ändock underlåter den åtgärder, alternativt förtigs 

oegentligheterna aktivt.1 I syfte att undanröja oegentligheter förekommer det att individer inom 

bolag avslöjar uppkomna missförhållanden, såtillvida att de ”blåser i visselpipan”; se engelskans 

whistleblowing.2 I utländsk lagstiftning har – må så vara inte i alla länder och endast i viss 

utsträckning – reglering innehållandes skydd mot repressalier för dessa individer införts.3 Det 

huvudsakliga syftet med sådan reglering är att möjliggöra och öka frekvensen av rapporter rörande 

oegentligheter.4 För svensk rätts vidkommande har likvärd reglering uteblivit. Regeringen tillsatte 

emellertid år 2013 en utredning,5 vars syfte var att utreda huruvida det vore möjligt att stifta 

generell lagstiftning om skydd mot repressalier mot whistleblower[s]. Med sådan lagstiftning 

åsyftas åstadkomma reglering för hela arbetsmarknaden och sålunda inte endast en utvidgning av 

det redan existerande offentligrättsliga skyddet.6 Utredningen resulterade sedermera i lag 

(2016:749) om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden.7 Bakgrunden till utredningen är det av Europaparlamentet antagna 

kapitaltäckningsdirektivet, vilket innehåller föreskrifter rörande rapporteringssystem i syfte att 

förhindra företeelser såsom – exempelvis – insiderhandel, marknadsmissbruk, korruption och 

miljöförstöring.8 

 

 

                                                      
1 Prop. 2013/14:228, s. 243. 
2 Se avsnitt 1.6 Terminologi. 
3 Se SOU 2014:31, s. 155 ff., beträffande exempelvis Storbritannien och Norge. 
4 Id., s. 218 ff. och prop. 2016/17:22, s. 329 f. 
5 Se ”Betänkande av Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm”; SOU 2014:31, s. 45 ff. 
6 SOU 2014:31, s. 46. 
7 Prop. 2015/16:128. Lagen trädde ikraft den 1 januari 2017. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 

kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag. 
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Dessvärre har den nyligen antagna lagstiftningen allaredan väckt opposition, såtillvida att 

lagstiftningen i viss mån tycks innehålla oklara moment. Kritiken rör det i 1 § 1 st intagna rekvisitet 

allvarligt missförhållande, att arbetstagare – rörande externa larm beträffade interna situationer – 

enligt 7 § 3 st 2 p. ska ha fog för sitt påstående, samt problematiken rörande arbetstagares 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare.9 Kritiken får visserligen anses vara välriktad, trots att – enligt 

författarens mening – viss omständighet har bortsetts ifrån, samt att vissa särskilda konsekvenser 

inte framhävts. Det framstår sålunda möjligt att uppställa ytterligare kritik avseende lagstiftningens 

eventuella effektivitet. Angående ovanstående omständighet ska framföras, att trots amerikansk 

rätts framstående10 ställning beträffande whistleblowing, har ingen hänsyn tagits till denna 

utländska reglering i prop. 2015/16:128.11 Angående ovanstående konsekvenser är det rimligt att 

istället för att endast fokusera på konsekvenser för arbetstagare, även undersöka i vilken omfattning 

bristerna kan medföra påföljder utanför regleringens område. I detta skede är det aktuellt att lyfta 

fram problematiken angående osäkerheten förestående lagstiftning kan medföra för transparensen 

på svenska värdepappersmarknader och aktiemarknadsbolag. Nämnda oegentligheter – 

insiderhandel, marknadsmissbruk och korruption – är nämligen väsentliga för aktieägare att känna 

till, eftersom aktiemarknadsrättslig effektivitet kräver att marknaden vid varje tidpunkt återspeglar 

all information; även felaktig sådan.12 Skulle emellertid lagstiftningen vara otillräcklig föreligger 

risk för informationsasymmetrier. Det måste sålunda framhållas, att förevarande lagstiftning 

möjligen innebär brister i transparensen på svenska värdepappersmarknader, samt att lagstiftningen 

brister avseende förutsebarhet. För att utreda huruvida alternativ reglering vore önskvärd, är således 

en komparativrättslig13 studie relevant. 

                                                      
9 Lagrådsremiss, Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, s. 33 ff., prop. 

2015/16:128, bilaga 5, Lagrådets yttrande, samt Dagens Juridik och DN, hämtade 14/04-2017. 
10 Det amerikanska rättssystemet var först med reglering av skydd för whistleblower[s], SOU 2014:31, s. 56. 
11 Av intresse är även att amerikansk reglering bortsetts från i annan nordisk rätt. I Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) – 

förarbete till norska Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) – diskuteras nämligen 

inte amerikansk rätt över huvud taget. Fråga är huruvida dessa omständigheter får anses vara avsiktliga 

ställningstaganden, eller endast försumbart beteende från lagstiftarens sida. Denna omständighet kan visserligen ge 

sken av att amerikansk rätt inte är av intresse för en komparativ undersökning. Emellertid får dock förevarande 

omständigheter anses stärka behovet av en komparativ undersökning, eftersom ingetdera av det svenska eller norska 

rättssystemet ansetts fullständigt tillfredsställande; beträffande norsk rätt, se avsnitt 1.4.3 Motivering beträffande 

valet av amerikansk rätt. 
12 Samuelsson, Per, Information och ansvar : om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på 

aktiemarknaden, s. 187. 
13 Emellertid är användandet av termen ”komparativ rätt” missvisande enligt Bogdan, eftersom det inte är möjligt att 

kategorisera någon del av svensk rättsordning under förevarande beteckning. Termen får dock anses vara så pass 

vedertagen att användandet är legitimt; se Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 17 f. 
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1.2 Syfte 
 

Grundläggande för arbetets framställning är att utreda – med stöd av komparativa inslag av 

amerikansk rätt14 – huruvida svensk reglering avseende whistleblowing kan anses tillfredsställande 

avseende lagstiftningens effektivitet och huruvida det de lega ferenda vore möjligt finna alternativ 

reglering beträffande whistleblowing. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Bör svensk reglering avseende whistleblowing anses tillfredsställande beträffande lagstiftningens 

effektivitet i relation till dess ändamål? 

 

1.4 Metod 
 

1.4.1 Metoddelarnas syfte och problemformuleringens normativa inslag 
 

Följande avsnitts syfte är att åstadkomma validitet för valet av utländsk komparation, varför det i 

det följande tydliggörs för de metodiska valen. Det bör framhållas, att frågeställningen är 

formulerad såtillvida att den innehåller normativa värdebegrepp. Detta följer av att författaren till 

förevarande arbete åsyftar belysa problematik, vilken är hänförlig till rådande lagstiftning, för att 

undersöka huruvida regleringen kan anses tillfredsställande beträffande effektiviteten i relation till 

dess ändamål. Användandet av sådana värdebegrepp implementeras för att utreda huruvida 

lagstiftningen effektivt kan anses uppnå dess ändamålsenlighet. 

 

1.4.2 Några anmärkningar angående komparativa undersökningar 
 

I de fall utländsk rätt utgör grund för visst arbete, är det av vikt huruvida framställningen består av 

en utförlig problemdiskussion rörande det utländska rättssystemet, eller om snarare en deskriptiv 

framställning åsyftas; i detta fall är det senare aktuellt.15 Någon klar gränsdragning mellan 

                                                      
14 Det är i första hand fråga om jämförelse på mikronivå beträffande relevanta rättsregler för svensk respektive 

amerikansk rätts vidkommande; se Hallström, Pär, Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010 s. 574; jfr även Husa, 

Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 25. En annan sak är att det amerikanska rättssystemet kommer 

behandlas på makronivå. 
15 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 19, fotnot 5.  
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problemdiskussion av utländsk rätt eller användandet av rätten i tjänande syfte är emellertid svår 

att upprätta, varför även mer komparativa inslag kan förekomma i detta arbete.16 Utländsk rätt 

framställs dock inte med någon självklarhet i de fall svensk rätt utgör huvuddelen i 

rättsvetenskapliga arbeten, varför det sålunda – i klargörande syfte – kan framföras några skäl för 

användandet av utländsk rätt.17 Initialt kan informationssyftet nämnas. I de fall 

erfarenhetsmaterialet är knapphändigt inom ett rättsområde, exempelvis på grund av att ny 

lagstiftning stadgats och såväl praxis som doktrin är obefintlig, kan utländsk rättsordnings reglering 

av visst rättsligt institut fungera belysande.18 Användandet av källor i utländsk rätt måste emellertid 

göras med viss försiktighet, eftersom det är av vikt att de kan tillmätas tillförlitlighet; sålunda bör 

främst primära rättskällor användas.19 Uppställd information bör även framföras någorlunda 

koncist.20 Utvecklande kommentarer av det utländska materialet torde dock vara på sin plats i de 

fall det föreligger möjlighet att utveckla den egna problemdiskussionen.21 I de fall utländsk rätt kan 

tillämpas för att minska bristande information, kan utländska rättsinstitut även användas för att 

skapa god historisk förståelse för förevarande problem.22 En sådan historisk framställning bör 

snarare beröra den idéhistoriska utvecklingen, vilket är något annat än redovisning av lagstiftning 

och praxis.23 Beroende på huruvida redovisningen av utländsk rätt uppfyller tillräcklig 

detaljrikedom kan även det utländska rättsinstitutet användas i syfte att framföra 

rekommendationer de lega ferenda.24 Möjligheten att nyttja främmande rätt för sådana anspråk 

torde vara den största förtjänst något rättssystem kan erbjuda inhemsk rätt.25 För slutsatser av denna 

art krävas dock full jämförbarhet mellan rättssystemen och såväl utländsk som inhemsk rätt bör 

behandlas i samma utsträckning.26 För att göra en sådan framställning rättvisa torde det vara 

tillbörligt att närmare undersöka och utvärdera utländsk rätts lagstiftning och praxis.27 

                                                      
16 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 18. 
17 Att utländsk rätt inte erhållit större aktning i svensk rätt kan tyckas märkligt, särskilt eftersom samhällsproblem – 

oavsett nationalitet – ofta är identiska, varför det inte är orimligt att tillvarata innebörds av utländsk reglering; se 

Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 19. 
18 Id., s. 17 f. 
19 Id., s. 41. Se även Fahlbeck, Reinholdt, Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och den lag 

som bör införas, s. 530 och Husa, Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 22. 
20 Se även Husa, Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 108. 
21 Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 254 ff. 
22 Husa, Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 72 ff. 
23 Id., s. 256 f. 
24 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 36 f. 
25 Id., s. 28 f. och s. 73. Se även  
26 Id., s. 62. 
27 Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 258 ff. 
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Utöver dessa främjande perspektiv som nyttjandet av utländsk rätt kan medföra, bör även 

eventuella problem framföras. Initialt kan nämnas urvals- och representativitetsproblematiken, 

vilka kan beskrivas som följer. I de fall utländsk rätt används för att de lega ferenda söka lösningar 

för inhemsk rätt är det av vikt, att den främmande rätten såväl erbjuder någon form av lösning, som 

att författaren bör ha i åtanke huruvida det studerade rättsinstitutet över huvud taget kan 

tillhandahålla relevant dokumentation och argumentation.28 Det föreligger sålunda krav på såväl 

precision i urvalet av tillämpligt material, som att den utländska rätten i någon mån kan anses vara 

jämförlig inhemsk rätt.29 Svårigheter uppkommer även rörande likformigheten mellan två länders 

rättssystem. Såväl rättsliga som språkliga diskrepanser kan förekomma i sådan omfattning att 

exempelvis begrepp kan misstolkas.30 Detta skulle förvisso kunna vara ett resultat av att rättsreglers 

kontext endast förstås med de av lagstiftaren fastlagda perspektiv.31 Det torde dock inte vara rimligt 

att beskåda rättssystem såsom slutna, eftersom det även ligger i rättstillämpares perspektiv att 

applicera rätten, varför jämförelser möjliggörs.32 För att finna en relevant lösning på problematiken 

räcker det heller inte endast att reglerna i det utländska rättsinstitutet ställs mot de liknande reglerna 

i den inhemska rätten. Det måste istället uppställas krav på att någon form av fullständighet uppfylls 

rörande den utländska rätten.33 Emellertid bör hållas i åtanke att skillnader de facto föreligger och 

måste tas hänsyn till för uppfyllandet av arbetets validitet. Ett såväl omfattande som djuplodande 

problem angående utländsk rätts tjänande roll är ”miljöproblemet”.34 Utländska rättssystem 

härstammar – med stor sannolikhet – nämligen från andra kulturella och sociala grunder, vilket kan 

vara komplicerat att närmare redogöra för.35 Det är även av vikt att visa hänsyn till de betydelsefulla 

skillnader, vilka framkommer i olika domares tillvägagångssätt och i olika rättsprocesser.36 

                                                      
28 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 41 ff. 
29 Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 259 ff. och Bogdan, Michael, Komparativ 

Rättskunskap, s. 57. 
30 Großfeld, Bernhard, Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, s. 131 ff. Se även Husa, Jaakko, A 

New Introduction To Comparative Law, s. 23 och s. 125; jfr Husa, Jaakko, Methodology of Comparative Law Today: 

From Paradoxes To Flexibility, s. 1101. 
31 Id., s. 261 f. 
32 Legrand, Pierre, The Impossibility of Legal Transplants, s. 112 och s. 114; jfr Bogdan, Michael, Komparativ 

Rättskunskap, s. 52 ff. Se även Husa, Jaakko, Methodology of Comparative Law Today: From Paradoxes To 

Flexibility, s. 1107. 
33 Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 262. Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, 

s. 21 och s. 39 ff. 
34 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 44 ff. 
35 Cotterell, Roger, Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, s. 131 ff.; jfr Strömholm, Stig, Utländskt 

material i juridiska monografier, s. 262 och Husa, Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 114. 
36 Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 262. 
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Eftersom förevarande komparativa rättssystem utgörs av såväl statutory law som common law37 – 

vilket inte är fallet för svensk rätts vidkommande38 – är det emellertid inte – förmodligen – möjligt 

att undvika viss diskrepans i jämförelsen mellan utländsk och inhemsk rättssystematik.39 

 

1.4.3 Motivering beträffande valet av amerikansk rätt 
 

För upprättandet av detta arbete tillämpas en komparativ metod. Denna metod används för att i 

utländsk – i detta fall amerikansk – rätt finna argument, vilka kan appliceras i diskussionen för 

svensk rätts vidkommande.40 Argumentationen baseras på för de båda rättssystemen funna likheter 

och skillnader, varav skillnaderna tillmäts störst betydelse, vilket kan motiveras av att det utländska 

perspektivet nyttjas för att finna alternativa lösningar för svensk rätt.41 Med hänsyn till 

pedagogikens betydelse bör även en sådan framställning vara lämplig, såtillvida en gruppering av 

likheter i amerikansk och svensk rätt endast torde resultera i upprepning.42 Olika rättssystems 

likheter ska emellertid inte förringas, eftersom eventuella likheter bör innebära rättfärdigande av 

argumentation för att ett rättssystems reglering kan tjäna ett annat. Något bör även sägas angående 

urvalet av amerikansk rätt framför annat rättssystem.43 Amerikansk rätts frånvaro i nordiska 

förarbeten rörande whistleblowing kan visserligen ge sken av att amerikansk rätt inte är av intresse 

för en komparativ undersökning.44 Emellertid får förevarande omständighet snarare anses stärka 

behovet av en komparativ undersökning, eftersom det svenska rättssystemet varken ansetts 

fullständigt eller tillfredsställande. Andra premisser av vikt vid urvalet är exempelvis språk och 

utländsk lagstiftnings syfte och omfattning. Angående språk som kvalifikation för valet av utländsk 

rätt kan anföras, att det engelska språket är förståeligt och lättillgängligt;45 risken för 

                                                      
37 SOU 2014:31, s. 167. 
38 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 78. 
39 Id., s. 44 ff. och s. 47. Strömholm anför rentav att i de fall utländsk rätt används i tjänande syfte, det är orimligt att 

påföra författaren kravet att denne ska inneha fullständig förståelse för diskrepanser, såsom domares skönsmässiga 

bedömningar eller övriga ”miljöproblem”; jfr Strömholm, Stig, Utländskt material i juridiska monografier, s. 262. 
40 Stöd för detta kan hämtas i NJA 2005 s. 608, i vilket Högsta domstolen baserade argumentationen i domskälen på 

utländska rättskällor. Se även Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 26, s. 28 och s. 31 f., samt Wahlgren, 

Peter, Lagstiftning; rationalitet, teknik och möjligheter, s. 65. 
41 I fråga om – exempelvis – harmonisering torde det istället vara lämpligare att tillmäta likheter och skillnader 

likvärdig betydelse; jfr Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 18. 
42 Se även Husa, Jaakko, A New Introduction To Comparative Law, s. 147 ff. 
43 Utöver anförda resonemang beträffande språk och lagstiftningens syfte och omfattning ska nämnas att begreppet 

whistleblowing anses härstamma från amerikansk rätt, SOU 2014:31, s. 54. Se även ovan, fotnot 10. 
44 Se avsnitt 1.1 Problembakgrund och fotnot 11. 
45 Dessa värdebegrepp tillmäts det engelska språket av författaren. Se dock även Hondius, Ewoud, Pro-active 

Comparative Law: The Case of Nordic Law, s. 145. 
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tolkningsproblem ska dock inte bortses från.46 Fastställs språk såsom lämplig kvalifikation bör 

dock ifrågasättas varför inte annat lands rättssystem, vari engelska är huvudsakligt språk, valts 

istället. Visserligen förekommer reglering för whistleblowing i Storbritannien. Den brittiska 

regleringen syftar emellertid till att skydda arbetstagare, oavsett vilken form av bolag 

oegentligheterna sker inom,47 vilket går emot en i detta arbete upprättad avgränsning; nämligen 

behandlingen av enbart aktiemarknadsbolag. I amerikansk rätt stadgas nämligen, enligt 

huvudregeln,48 enbart skydd för anställda i aktiemarknadsbolag.49 Dessutom har den brittiska 

regleringen fått utstå kritik, eftersom den framstår som komplicerad såväl som alltför otillräcklig.50 

 

Rörande kvalifikationen lagstiftningens syfte och omfattning kan ifrågasättas huruvida ett annat 

rättssystem än det amerikanska vore lämpligare att lägga till grund för ifrågavarande komparativa 

undersökning; exempelvis norsk eller dansk rätt. För norsk rätts vidkommande har dock anförts att 

regleringen visserligen fungerat generellt, men det är tveksamt huruvida lagstiftningen faktiskt 

förstärkt skyddet för rapporterande individer, eftersom det ställs för höga krav för rättfärdigandet 

av rapportering; implementerad svensk reglering innehåller likvärdiga problem.51 För dansk rätts 

del kan fastställas att det inte finns någon reglering lik den som införts i Sverige. Beträffande 

arbetets analytiska del ska framföras argument, vilka rättfärdigar användandet av amerikansk rätt. 

Argumentens lämplighet för att införa amerikansk rätt i den svenska rättsordningen innehåller 

resonemang baserade på resultaten av den komparativa undersökningen och diskuteras utifrån 

”legal transplants”; det vill säga, överförandet av rättsregler från ett lands rättssystem till ett 

annat.52 

 
 
 

                                                      
46 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 44 ff. 
47 Public Interest Disclosure Act 1998, part IVA, protected disclosures, 43 A, Meaning of “protected disclosure”. 
48 Se Sarbanes-Oxley Act, sektion 806, 18 U.S.C. § 1514. 
49 I Lawson v. FMR LLC fastställdes visserligen att ”The whistleblower-protection provision protects employees of 

private contractors and subcontractors”, huvudregeln stadgar dock skydd för anställda i publika bolag. 
50 SOU 2014:31, s. 166 f. Visserligen har även amerikansk reglering kritiserats, se avsnitt 2.6 Sarbanes-Oxley Act 

och Dodd-Frank Act – kritik i doktrinen, kritiken mot den brittiska regleringen rör emellertid likvärdiga 

problemområden som kritiken mot svensk rätt, varför en komparation med amerikansk rätt är rimligare. 
51 Lagrådsremiss, Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, s. 33 ff. och 

Dagens Juridik och DN, 12/11-2016; jfr Taraldset, Birthe, Arbeidsrett – eller eierstyring og selskapsledelse?, s 66 ff. 
52 Se Alan Watson, Legal Transplants, s. 95 och Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 29 och s. 73 ff. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Med hänsyn till arbetets huvudsakliga syfte ämnas varken offentligrättsliga eller arbetsrättsliga 

regler beträffande whistleblowing att behandlas, såvida det inte krävs för att tillgodogöra läsaren 

en god historisk förståelse för whistleblowing. Av detta följer att en avgränsning av särdeles stor 

betydelse är att endast aktiemarknadsbolag behandlas i detta arbete. I den mån regleringen 

avseende whistleblowing för svensk rätts vidkommande framställs, framförs att det inte är fråga 

om någon uttömmande behandling av paragrafernas samtliga rekvisit, utan istället behandlas de 

mest centrala lagrummen och de rekvisit, vilka fått utstå kritik.53 Även underliggande ändamål kan 

vara av betydelse, såsom aktieägar- och minoritetsskydd såväl som borgenärsskydd.54 Detta 

behandlas emellertid inte. Beträffande utländsk rätt behandlas bland annat Dodd-Frank Act sektion 

922. Trots sektionens avsnitt “(c) Determination of amount of award; denial of award” och dess 

omfattande innebörd för whistleblower[s] – det vill säga incitamentseffekten – ingår avsnittet inte 

i förevarande analys. Det förekommer nämligen ingen reglering av incitament för whistleblowing 

för svensk rätts vidkommande, vilket visserligen visar på en skillnad mellan rättssystemen och 

sålunda skulle denna skillnad kunna anses vara av vikt. Detta arbete inriktas dock på bestämmelser 

i amerikansk rätt vilka kan liknas med de i svensk rätt, för att finna relevanta skillnader. Således är 

sådana skillnader, för vilka avsaknad av liknande regler föreligger i svensk rätt, inte av intresse. 

 

1.6 Terminologi 
 

I förevarande arbete används den ansenliga55 definitionen av företeelsen whistleblowing, 

presenterad av de amerikanska forskarna Near och Miceli:56 

 

”The disclosure by organization members (former or current) of illegal, 

immoral, or illegitimate practices under the control of their employers, to 

persons or organizations that may be able to effect action”.57 

                                                      
53 Se avsnitt 1.1 Problembakgrund. 
54 Stattin, Daniel, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 52. 
55 Se SOU 2014:31, s. 53, vari anges att definitionen ”erhållit en relativt omfattande acceptans”. 
56 Fortsättningsvis kommer Nears och Micelis definition utgöra författarens definition av begreppet.  
57 Near, J.P. och Miceli, M.P. J, Journal of Business Ethics, 1985, 4: 1., samt Near, J.P. och Miceli, M.P. J, Effective 

Whistle-Blowing, vol. 20, nr 3, s. 680. Se även Transparency International Sverige, s. 14. Angående whistleblower[s] 

återfinns även en definition i Recommendation CM/Rec, 2014, 7 of the Committee of Ministers to member States on 

the protection of whistleblowers, s. 6; “whistleblower means any person who reports or discloses information on a 
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Definitionen har vunnit aktning, dels för att det varken nationellt eller internationellt på 

lagstiftningsnivå kan återfinnas någon allmänt accepterad definition av whistleblowing; dels för att 

det inte finns någon lexikal definition. 

 

Angående begreppet whistleblowing, ska anföras att det kan härledas från engelska språket, vari det 

nyttjas för att beskriva företeelsen att individer rapporterar uppkomna oegentligheter. Den 

rapporterande individen kallas whistleblower. För svensk rätts vidkommande har inte något begrepp 

för företeelsen till fullo fastställts, utan de engelskspråkiga begreppen används i viss mån.58 

Visserligen förekommer ord i svensk rätt, vilka kan sägas till viss del inbegriper begreppet 

whistleblower[s] betydelse. Bland annat kan nämnas dels meddelare inom tryck- och 

yttrandefrihetsrätten, dels anmälare beträffande en individ som till myndighet anmäler misstanke 

rörande brott inom förvaltningsrättens område för tillsynsmyndighets verksamhet, dels det inom 

arbetsrätten i praxis fastställda begreppet kritiker.59 Förevarande begrepp har emellertid inte ansetts 

utgöra lämpliga alternativ i relation till innebörden av whistleblower. Möjliga svenska 

ersättningsord torde istället vara – exempelvis – ”visselblåsare”, ”larmare” eller ”rapportör”, varav 

särskilt ”visselblåsare” tycks vunnit viss ställning.60 Emedan detta svenska ersättningsord verkar fått 

visst fäste, ska dock erinras om att det inte är fullständigt språkligt klarlagt.61 Fastän det i förarbetena 

till lag (2016:749) om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden framställs som att det svenska ersättningsordet ”visselblåsare” är unisont 

förekommande, ska dock anmärkas att det inte är ovanligt att begreppet whistleblower används.62 

Med hänsyn till förevarande arbetes komparativa karaktär och för att undvika språkliga diskrepanser 

i jämförelsen mellan svensk och amerikansk rätt används fortsättningsvis begreppen whistleblowing 

respektive whistleblower. 

 

 

                                                      
threat or harm to the public interest in the context of their work-based relationship, whether it be in the public or 

private sector”. 
58 SOU 2014:31, s. 51. 
59 Id., s. 51 f. 
60 Id., s. 53. 
61 ”Visselblåsare” står nämligen inte att finna i SAOL, varken i bokform eller elektroniskt; jfr Svenska Akademiens 

ordlista över svenska språket, s. 1079. 
62 Se exempelvis Haglund, Magnus, Enemies of the People Whistle-Blowing and the Sociology of Tragedy och 

Datainspektionens föreskrift, DIFS 2010:1. 
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Beträffande proceduren för företeelsen whistleblowing består den huvudsakligen av fyra faser. 

Initialt ska arbetstagare – tillika någon som likställs med arbetstagare, såväl som uppdragstagare 

eller styrelseledamöter – erhålla vetskap beträffande uppkommen oegentlighet. Eventuell 

oegentlighet ska av arbetstagare uppfattas såsom brottslig, omoralisk eller riskabel. I samband med 

vetskapen angående inträffad oegentlighet bedömer arbetstagare innebörden av det inträffade. 

Bedömningen präglas av arbetstagares egna värdeuppfattningar, möjligheten att säkra bevis och 

huruvida arbetstagare anser inträffad oegentlighet vara kontroversiell i relation till arbetsgivares 

antagna normer och värderingar.63 Nästkommande fas utgörs endast av arbetstagares val, huruvida 

oegentligheten ska påtalas.64 Procedurens tredje fas består av arbetsgivares – i det fall oegentligheten 

rapporterats – ställningstagande till huruvida rapporterade förhållanden ska omhändertas. Denna fas 

innehåller hänsynstaganden till alternativa lösningar och kostnader hänförliga till problemet.65 Den 

slutliga fasen är arbetsgivares faktiska beslut angående behandlingen av rapporterande arbetstagare. 

 

1.7 Disposition 
 

I kapitel 2 undersöks amerikansk rätt, såtillvida att en redovisning för historisk amerikansk 

lagstiftning på området för whistleblowing och en granskning av det amerikanska rättssystemet 

framställs. Därefter redogörs för The Sarbanes-Oxley Act66 och Dodd-Frank Wall Street Reform 

and Consumer Protection Act67 mer ingående. Undersökningen består sedan av ett utrönande av 

såväl amerikansk praxis, relaterad till Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act, som viss kritik 

mot dessa rättsakter. I efterföljande kapitel 3 redogörs för svensk rätt med utgångspunkt i en kortare 

historisk bakgrund. Därefter behandlas svensk gällande rätt. I kapitel 4 författas en analys och 

sistone framställs slutsatser i kapitel 5. 

 

  

                                                      
63 SOU 2014:31, s. 52. 
64 Id., s. 53. 
65 Id. 
66 The Sarbanes-Oxley Act, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (2002). Fortsättningsvis Sarbanes-Oxley Act, när 

författaren så önskar. 
67 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010). 

Fortsättningsvis Dodd-Frank Act, när författaren så önskar. 
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2 Amerikansk rätt 
 

2.1 Historisk bakgrund 
 

Enligt skriftliga belägg uppkom begreppet whistleblowing i amerikansk rätt under 1960-talet eller 

år 1971,68 emellertid är det (för amerikansk rätts vidkommande) möjligt att återfinna lagstiftning69 

beträffande detta rättsinstitut så tidigt som år 1863,70 vid tidpunkten för uppkomsten av ”The False 

Claims Act”.71 Denna lagstiftning syftade till att förhindra bedrägerier och falska anklagelser 

gentemot regeringen, medelst att privata medborgare – vilka förfogade över information 

beträffande sådana handlingars förekomst – erbjöds möjlighet att föra tala å regeringens vägnar, 

för att erhålla ersättning från staten;72 så kallade ”qui tam” – tillhandahållanden.73 Efter tillkomsten 

av denna första rättsakt lagstiftades flera rättsakter, såsom ”Lloyd La Follette Act”,74 ”Freedom of 

Information Act”,75 ”Civil Service Reform Act”,76 ”Ethics in Government Act”,77 varpå 

”Whistleblower Protection Act”78 antogs. Den sistnämnda rättsakten medför skydd för statligt 

anställda, vilka avslöjar olagliga statliga förehavanden. Efterföljande rättsakt kom att bli ”No FEAR 

Act”,79 vilken erbjuder skydd mot brott mot antidiskriminerings- och whistleblowing-lagar.80 

Gemensamt för rättsakterna är att kretsen av skyddade individer består av statligt anställda. På 

privaträttens område återfinns istället två federala rättsakter,81 ”Sarbanes-Oxley Act" och ”Dodd-

Frank Act”, vilka antogs för att skydda investerare från potentiella redovisningsbedrägerier, 

respektive för att minska riskfyllda ekonomiska moment.82 

                                                      
68 Jfr SOU 2013:65, s. 383 respektive SOU 2014:31, s. 54, fotnot 9, samt Transparency International Sverige, s. 12. 
69 I skrivande stund finns cirka 55 federala rättsakter – alla behandlas inte i detta arbete –, vilka reglerar 

whistleblowing för amerikansk rätts vidkommande; se Kohn, Stephen, The Whistleblower ś Handbook, s. 2. 
70 Doyle, Charles, CRS Report R40785, Qui Tam: The False Claims Act and Related Federal Statutes, s. 5. 
71 False Claims Act (31 U.S.C. 3729-3733), 12 Stat. 696 (1863). 
72 Shimabukuro, Jon, Paige Whitaker, L., Whistleblower Protections Under Federal Law: An Overview, s. 1. 
73 Barthle II, Patrick A., Whistling Rogues: A Comparative Analysis of the Dodd–Frank Whistleblower Bounty 

Program, s. 1217.  
74 Lloyd La Follette Act, ch. 389, Sec 6, 37 Stat. 555 (1912). 
75 Freedom of Information Act, (5 U.S.C. § 552), 80 Stat. 250 (1966). 
76 Civil Service Reform Act of 1978, Pub. L. No. 95–454, 92 Stat. 1111 (1978). 
77 Ethics in Government Act, Pub. L. No. 95–521, 92 Stat. 1824-1867 (1978). 
78 Whistleblower Protection Act of 1989, Pub. L. No. 101-12, Stat. 16 (1989). 
79 Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act of 2002, Pub. L. No. 107–174, Stat. 

566 (2002). 
80 U.S. Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/eeoinfo/nofear.htm, hämtad 14/04-2017. 
81 Innebörden av federal lagstiftning är att lagstiftningen har företräde framför delstatlig och”Sarbanes-Oxley Act" 

och ”Dodd-Frank Act” gäller i alla amerikanska delstater; se Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 129. 
82 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 126 respektive s. 129. 

https://www.sec.gov/eeoinfo/nofear.htm
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2.2 Något om det amerikanska rättssystemet 
 

Inledningsvis ska nämnas, att det amerikanska rättssystemet utgörs av såväl statutory law som 

common law,83 det vill säga, rättsordningen utgörs av lagstiftning från kongressen och domstolarnas 

prejudikatbildande verksamhet. Upprättade prejudikat erhåller dock en mer betydelsefull ställning 

inom amerikansk rätt än för svensk rätts vidkommande, eftersom prejudikaten binder alla 

domstolar av likvärdig eller lägre ordning;84 vilket inte är överensstämmande med svensk rätt.85 

Ursprunget till nyttjandet av common law kan hänföras till engelsk rätt, varför engelsk praxis kan 

ha bindande verkan för amerikanska domstolar; dock endast med persuative authority.86 Behöriga 

domstolar i mål rörande whistleblowing är federala domstolar; District Courts, Courts of Appeals 

och Supreme Court.87 Beträffande lagstiftningen kan anföras, att den förekommer på såväl federal 

som delstatlig nivå. Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act är federala lagar, varför rättsakterna 

tillämpas inom alla delstater. Detta medför en unison tillämning av rättsakterna, eftersom de 

prejudiciella domsluten från Supreme Court binder övriga domstolar; varje District Court är i annat 

fall endast bunden av dess Circuit Court. Således drabbas varken Sarbanes-Oxley Act eller Dodd-

Frank Act av avvikelser beträffande de respektive rättsakternas tillämpning i övriga delstater. 

Utöver denna grundläggande förståelse, är det emellertid av vikt att framföra diskrepanser, vilka 

skulle kunna sägas föreligga i rättstillämpningen mellan svensk och amerikansk rätt. Det är främst 

fråga om olika omständigheter, vilka kan påverka amerikanska rättsreglers implementering i 

svensk rätt. Visserligen föreskriver Code of Conduct for United States Judges, att domare dels ska 

upprätthålla integritet och självständighet, dels undvika oanständigt beteende, dels utföra arbetet 

rättvist, opartiskt och flitigt, samt dels undvika politiska företaganden. Emellertid är en väsentlig 

skillnad i de förevarande rättssystemen att mål kan prövas av jury; detta lagstadgas i sjätte och 

sjunde tillägget i amerikanska konstitutionen.88 Av intresse torde även vara skillnaden beträffande 

arbetstagarskyddet i amerikansk och svensk lagstiftning. För svensk rätts vidkommande får 

                                                      
83 SOU 2014:31, s. 167. 
84 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 92 ff. 
85 Se första Lagutskottet 1947:1, Peczenik, Aleksander, Juridikens metodproblem : rättskällelära och lagtolkning, s. 

122 och Olivecrona, Carl, SvJT 1947 s. 290. 
86 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 128. Emellertid har engelsk rätt inte kunnat – av författaren – 

påvisats haft påverkan beträffande av amerikansk domstol upprättad praxis rörande whistleblowing. Hänsyn har 

sålunda inte tagits till engelsk rätt. 
87 Id., s. 133. Dessa instanser kan i relation till svensk domstolsordning, beträffande rangordning, liknas med 

tingsrätt, hovrätt respektive Högsta domstolen. 
88 Se ”amendment VI och amendment VII, Constitution of the United States, 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments, hämtad 14/04-2017. De federala 

domstolarna har även enhetliga processregler, oberoende av huruvida talan förs in equity eller at law, varför jury kan 

beviljas i mål rörande whistleblowing; se Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, s. 97 ff och s. 128. 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments
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arbetstagarskyddet anses vara starkt.89 Beträffande amerikansk rätt kan dock ”at-will employment” 

uppmärksammas, vilket innebär att arbetstagare kan avskedas utan skäl eller varning.90 Av intresse 

är även att USA endast antagit två av International Labour Organizations åtta konventioner.91 

 

Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act anses visserligen innehålla betydande skydd mot 

repressalier mot whistleblower[s]. Emellertid bör hållas i åtanke, att fall rörande whistleblowing 

kan avgöras av jury, vilken består av civila medborgare. En sådan jury är förmodligen särskilt 

välvilligt inställd till arbetstagare, varför svensk lagstiftning inte torde erbjuda arbetstagare 

likvärdigt skydd. Å andra sidan kan amerikansk praxis vara upprättad av domare, vilka kan vara 

influerade av det svaga skyddet för amerikanska arbetstagare och dess ställning i amerikansk rätt, 

varför svenska arbetstagare möjligen, efter inkorporering av amerikanska rättsregler, erhåller 

starkare skydd; i och med svenska arbetstagares generellt starka ställning. 

 

2.3 Sarbanes-Oxley Act 

 

2.3.1 Rättsaktens tillkomst 
 
Sarbanes-Oxley Act skapades år 2002 till följd av de större redovisningsskandalerna, vilka 

förekom inom Enron och Worldcom.92 Bolagen använde en mängd olika bedrägliga taktiker för 

att förvränga faktisk solvens, undanhålla skulder och vilseleda investerare och aktieägare.93 

Regleringen syftar enligt förarbetena huvudsakligen åt att “prevent and punish corporate and 

criminal fraud, protect the victims of such fraud, preserve evidence of such fraud, and hold 

wrongdoers accountable for their action”.94 För att åstadkomma detta åläggs registrerade 

revisionsbolag att upprätta interna system för att möjliggöra identifiering och lösningsmetoder för 

föreliggande överträdelser mot redovisningsbedrägerier. Upprättandet av sådana interna system 

                                                      
89 Detta ställningstagande bortser från nuvarande arbetsrättsligt skydd för ”whisteblower[s]” och avser istället syfta 

på – exempelvis – kravet på saklig grund för uppsägning och att alla arbetstagare har föreningsfrihet; jfr avsnitt 3.2.3 

Arbetsrättsligt skydd för whistleblowers. 
90 Posner, Richard, Overcoming Law, s. 305 ff. 
91 Se http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--en/index.htm, hämtad 14/04-2017. För jämförelsens skull ska framföras, att Sverige antagit 

alla konventioner. 
92 Barthle II, Patrick A., Whistling Rogues: A Comparative Analysis of the Dodd–Frank Whistleblower Bounty 

Program, s. 1242. 
93 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 126. 
94 S. Rep. No. 107-146, p. 2 (2002); jfr Lawson v. FMR LLC. 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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ålades att hanteras av oberoende styrelseledamöter och revisionskommittéer.95 Utöver de för 

redovisningsbolagen interna systemen, lagstiftade kongressen om skydd för whistleblower[s], 

såtillvida att arbetstagare inom börsnoterade bolag kan rapportera såväl internt som externt utan 

att utsättas för repressalier.96 Möjligheten till externrapportering innebär även ett avsteg från 

tidigare amerikansk reglering.97 Sammanfattningsvis kan sägas att Sarbanes-Oxley Act omfattar 

arbetstagare, vilka är anställda inom börsnoterade bolag, samt för bolag som kan associeras med 

de börsnoterade bolagen; exempelvis de ovan nämnda revisionsbolagen.98 Skulle repressalier mot 

arbetstagare förekomma, återfinns även sanktionsåtgärder i regleringen. Innebörden av denna 

reglering står att finna i Sarbanes-Oxley Act, vari olika sektioner regleras whistleblowing; sektion 

301 om revisionskommittéers ansvar för interna rapporteringssystem, sektion 806 angående 

skydd för whistleblower[s] och möjligheten att rapportera internt såväl som externt, samt sektion 

1107 beträffande sanktioner vid repressalier.99 Nedan redogörs för de sektioner i Sarbanes-Oxley 

Act, vilka är relevanta för att kunna göra en jämförelse med svensk rätt och utgöra grund för 

senare analys. 

 

2.3.2 Upprättande av revisionskommittéer 
 

 “(4) Complaints. – Each audit committee shall establish procedures for – 

  (A) the receipt, retention, and treatment of complaints 

received by the issuer regarding accounting, internal accounting controls, or auditing 

matters; and 

 (B) the confidential, anonymous submission by employees of the issuer of concerns 

regarding questionable accounting or auditing matters.”100 

 

Sektion 301 (4) stadgar att börsnoterade bolag och dess revisionskommittéer ska underkastas 

Sarbanes-Oxley Act reglering, såtillvida att kommittéerna ska etablera procedurer för såväl 

mottagande, lagring och behandling av interna larm, vilka rör bokföring, som interna 

                                                      
95 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 126 respektive s. 126. 
96 Barthle II, Patrick A., Whistling Rogues: A Comparative Analysis of the Dodd–Frank Whistleblower Bounty 

Program, s. 1243. 
97 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 127. 
98 SOU 2014:31, s. 167. 
99 Se Sarbanes–Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, sektion 301, 805 och 1107, kodifierade som 15 U.S.C. § 

7201, 18 U.S.C. § 1514 A respektive 18 U.S.C. § 1513. 
100 15 U.S.C. § 7201. 
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bokföringskontroller eller revisionsfrågor för anonym rapportering. Syftet med bestämmelsen är 

främst att minska bedrägerier medelst whistleblowing.101 Lagstiftningen har resulterat i att bolag 

upprättar telefon- och webbtjänster för att möjliggöra för arbetstagare att rapportera 

oegentligheter.102 Dessa interna rapporteringssystem motiveras i doktrinen av flertalet anledningar. 

Inledningsvis hänvisas till bolaget Enron och hanteringen av arbetstagaren som avslöjade 

oegentligheterna och problematiken rörande huruvida denne skulle avskedas. Arbetstagarens 

handlingar var nämligen inte – enligt dåvarande reglering – att anse som whistleblowing; utan 

möjligheten att larma internt ansågs utgöra förstärkning av arbetstagares ställning.103 Ett annat skäl 

för internrapportering ansågs vara arbetstagares möjlighet att visa lojalitet gentemot bolaget.104 Ett 

tredje skäl för upprättandet av interna rapporteringssystem (liknar det för svensk rätts 

vidkommande),105 nämligen att bolagsledningen ges möjlighet att konfidentiellt avhjälpa fel och 

förhindra offentliggörande i alla lägen, för att avvärja förluster.106 

 

2.3.3 Skydd för whistleblower[s] 
 

“§1514A. Civil action to protect against retaliation in fraud cases.” 

 

“(a) Whistleblower protection for employees of publicly traded companies.  

– No company […], or any officer, employee, contractor, subcontractor, or agent of such 

company, may discharge, demote, suspend, threaten, harass, or in any other manner 

discriminate against an employee in the terms and conditions of employment because of 

any lawful act done by the employee – 

(1) to provide information, cause information to be provided, or otherwise assist in an 

investigation regarding any conduct which the employee reasonably believes constitutes 

a violation […] of Federal law relating to fraud against shareholders, when the 

information or assistance is provided to or the investigation is conducted by – 

  (A) a Federal regulatory or law enforcement agency; 

  (B) any Member of Congress or any committee of Congress; or 

(C) a person with supervisory authority over the employee (or such other person working 

                                                      
101 Barthle II, Patrick A., Whistling Rogues: A Comparative Analysis of the Dodd–Frank Whistleblower Bounty 

Program, s. 1242. 
102 Id., s. 1243. 
103 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 127. 
104 Id., s. 128. 
105 Prop. 2015/16:128, s. 65. 
106 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 128. 
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for the employer who has the authority to investigate, discover, or terminate misconduct); 

or 

(2) to file, cause to be filed, testify, participate in, or otherwise assist in a proceeding filed 

or about to be filed […] relating to an alleged violation […] of Federal law relating to 

fraud against shareholders.”107 

 

Sektion 806 innehåller förbud mot repressalier av såväl bolag som dotterbolag, styrelseledamot, 

annan arbetstagare, entreprenör, underentreprenör eller ombud mot whistleblower[s].108 

Repressalier i lagens mening är avsked, degradering, suspendering, hot, trakasserier eller annan 

handling, vilken åsyftar att diskriminera arbetstagare. Vidtagen repressalie ska vara en konsekvens 

av att arbetstagare larmat internt beträffande oegentligheter, offentliggjort information, 

tillhandahållit information för offentliggörande eller för deltagande i utredning rörande 

oegentligheter som stridit mot Sarbanes-Oxley Acta eller regler upprättade av SEC109. Detta gäller 

även i de fall rapportering ännu inte gjorts, men ämnas att genomföras. 

 

2.3.4 Sanktioner vid repressalier 
 

“(e) Whoever knowingly, with the intent to retaliate, takes any action harmful to any 

person, including interference with the lawful employment or livelihood of any person, 

for providing to a law enforcement officer any truthful information relating to the 

commission or possible commission of any Federal offense, shall be fined under this title 

or imprisoned not more than 10 years, or both.”110 

 

Sanktionsbestämmelsen i sektion 1107 stadgar att den som med avsikt vidtar repressalier, vilken 

ämnar skada någon eller förhindra arbetstagare i dennes utövning – efter att denne tillhandahållit 

sanningsenliga oegentligheter – ska bötfällas eller frihetsberövas. Det är således fråga om 

straffrättsligt ansvar. 

 

  

                                                      
107 18 U.S.C. § 1514 A. 
108 Shimabukuro, Jon, Paige Whitaker, L., Whistleblower Protections Under Federal Law: An Overview, s. 12. 
109 SEC:s föreskrifter reglerar en del av den amerikanska säkerhetsindustrin; se 

https://www.sec.gov/about/laws.shtml, hämtad 14/04-2017. 
110 18 U.S.C. § 1513. 

https://www.sec.gov/about/laws.shtml
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2.4 Dodd-Frank Act 
 

2.4.1 Rättsaktens tillkomst 
 

I genmäle till marknadskollapsen år 2008 och efterföljande bankkonkurser, beslutade kongressen 

att lagstifta förebyggande.111 Enligt förarbeten till Dodd-Frank Act var det huvudsakliga syftet med 

regelverket att främja den finansiella stabiliteten såtillvida att det finansiella systemets transparens 

skulle stärkas.112 För att uppnå detta syfte innehåller Dodd-Frank Act ett antal lagrum, vilka syftar 

till att stärka whistleblower[s] position, samt särskilda bestämmelser för skydd rörande 

rapportering av överträdelser av CFTC:s113 verksamhet. Rättsakten innehåller även skydd för 

arbetstagare, vilka arbetar med finansiella produkter särskilt utformade för ”konsumenter”.114 

Rättsaktens huvudsakliga användningsområde utgörs emellertid av möjligheten för arbetstagare att 

erhålla ersättning i det fall rapportering av oegentligheter uppfyller vissa kriterier, tillika dess 

funktion som incitament; mer om detta nedan.115 För tydlighetens skull ska anföras, att det alltid är 

möjligt att välja mellan Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act, angående vilken rättsakt som 

ska ligga till grund för talan.116 Nedan redogörs för de sektioner i Dodd-Frank Act, vilka är 

relevanta för att kunna göra en jämförelse med svensk rätt och utgöra grund för senare analys. 

 

2.4.2 Skydd för whistleblower[s] – sektion 922 (a) 
 

“(a) Definitions. – In this section the following definitions shall apply: 

  (6) Whistleblower. – The term ‘whistleblower’ means any individual who provides, […], 

information relating to a violation of the securities laws to the Commission, in a manner 

established, by rule or regulation, by the Commission.”117 

                                                      
111 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 130; jfr Härkönen, Elif, 

Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader, s. 71 i vänbok till Ingrid Arnesdotter – Uppsatser i 

affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt. 
112 Se S.3217 - Restoring American Financial Stability Act of 2010, s. 1, https://www.congress.gov/bill/111th-

congress/senate-bill/3217/text, hämtad 14/04-2017; se även Kramer v. Trans-Lux Corp., No. 3:11cv1424 (SRU), 

U.S. Dist. LEXIS 136939 (2012). 
113 Commodity Futures Trading Commission – en byrå oberoende av den amerikanska regeringen; se 

http://www.cftc.gov/index.htm, hämtad 14/04-2017. 
114 Se sektion 748 respektive sektion 1057 i Dodd-Frank Act. Dessa bestämmelser ingår dock inte i arbetets fortsatta 

framställning, eftersom de utgör specialbestämmelser och inte direkt rör arbetstagare i börsnoterade bolag. Även i 

sektion 923 respektive sektion 924 i Dodd-Frank Act regleras whistleblowing. Inte heller dessa bestämmelser 

kommer ingå fortsättningsvis. 
115 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf. 
116 Pacella, Jennifer M., Inside or out? The Dodd-Frank Whistleblower Program´s Antiretaliation Protections for 

Internal Reportings. 750 ff. 
117 15 U.S.C. § 78u-6(a)(6). 

https://www.congress.gov/bill/111th-congress/senate-bill/3217/text
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/senate-bill/3217/text
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Förevarande sektion tillhandahåller endast en definition av whistleblower[s]. Ordagrant innebär 

definitionen att det krävs att arbetstagare rapporterar direkt till SEC för att definieras som 

whistleblower[s]; sålunda krävs externrapportering. 

 

2.4.3 Skydd för whistleblower[s] – Sektion 922 (h) 
 

“(h) Protection of whistleblowers. – 

  (1) Prohibition against retaliation. – 

  (A) In general. – No employer may discharge, 

demote, suspend, threaten, harass, directly or indirectly, or in any other manner 

discriminate against, a whistleblower in the terms and conditions of employment because 

of any lawful act done by the whistleblower – 

  (i) in providing information to the Commission in accordance with this section; 

  (ii) in initiating, testifying in, or assisting in any investigation or judicial or 

administrative action of the Commission based upon or related to such information; or 

  (iii) in making disclosures that are required or protected under the Sarbanes-Oxley Act 

of 2002 [...] or regulation subject to the jurisdiction of the Commission.”118 

 

Repressalieförbudet i sektion 922 avsnitt (h) stadgar emellertid att whistleblower[s] även är 

arbetstagare, vilken rapporterar i enlighet med reglerna för Sarbanes-Oxley Act; Sarbanes-Oxley 

Act i sin tur tillåter såväl extern- som internrapportering. Summerat utgör sålunda Sarbanes-Oxley 

Act främst ett regelverk, vilket syftar till att skydda investerare mot bedrägerier, medan Dodd-

Frank Act tillhandahåller möjlighet att erhålla ersättning. Mest anmärkningsvärt är diskrepansen i 

definitionen av whistleblower[s] mellan Dodd-Frank Acts sektion 922 (a) och (h); såtillvida att 

sektionen för repressalieförbud tillåter extern- och internapportering, emedan sektionen för 

definitioner endast tillåter externrapportering. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
118 15 U.S.C. §§ 78u-6(h)(1)(A)(i) (iii). 
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2.5 Redovisning av rättsfall 
 

2.5.1 Praxis – Sarbanes-Oxley Act 
 

2.5.1.1 Inledande kommentar 
 

Följande rättsfall behandlas för att tillgodogöra arbetet relevant innehåll. Den praxis som 

behandlas utgörs av domar, vilka innehåller diskussion beträffande sektion 806. Praxis rörande 

sektion 301 och sektion 1107 har inte varit möjlig finna.119  

 

2.5.1.2 Rättsfallen 

 

I fallet Rhinehimer v. U.S. Bancorp Investments, Inc.120 stämde käranden in sin före detta 

arbetsgivare. Käranden hade utsatts för disciplinära åtgärder och därefter avsked. Dessa 

av arbetsgivaren vidtagana åtgärder var ett resultat av att arbetstagaren hade 

uppmärksammat sin chef, per mail, rörande olaglig värdepappershandel, utförd av en 

kollega. Domstolen dömde i arbetstagarens favör, efter att ha fastställt att i det fall 

arbetstagare rapporterar beträffande bedrägligt beteende, denne omfattas av skyddet i 

Sarbanes-Oxley Act, givet att reasonable belief kunnat påvisas.121 

 

Käranden hävdade i Wallace v. Tesoro Corp.,122 att dennes före detta arbetsgivare vidtagit 

repressalier, efter att arbetstagaren påstått att bolagets ledning bedrivit otillbörlig 

marknadspåverkan – i form av prissignalering – och även räknat skatter som intäkter i 

strid mot god redovisningssed. Domstolen avslog käromålet och ansåg att kärandens 

påståenden inte var objectively reasonable;123 sålunda kan argumentationen anses snarlik 

den i ovanstående fall. 

 

                                                      
119 Praxis rörande sektion 301 är dock inte nödvändig för arbetets utförande. Sektionen har istället redogjorts för i 

avsnitt 2.3.2 Upprättande av revisionskommittéer, för att bringa förståelse beträffande Sarbanes-Oxley Acts 

uppbyggnad; vilket dock inte motiverat någon undersökning av praxis. 
120 Rhinehimer v. U.S. Bancorp Investments, Inc., No. 13-6641 (6th Cir. 2015). 
121 Administrative Review Board, Department of Labor, framförde samma argumentation i Sylvester v. Parexel Int'l 

LLC, DOL ARB No. 07-123. Se även Wiest v. Lynch, 710 F.3d 121 (3d Cir. 2013), Nielsen v. AECOM Tech. Corp., 

762 F.3d 214 (2d Cir. 2014) och Van Asdale v. International Game Technology, No. 07-16597. Sistnämnda fall är 

även intressant eftersom domstolen fastställde att det är tillåtet att använda – mellan advokat och klient, konfidentiell 

information för att stödja whistleblower[s] i fall baserade på Sarbanes-Oxley. 
122 Wallace v. Tesoro Corp., No. 13–51010 (5th Cir. 2015). 
123 Se även Van Asdale v. International Game Technology. 
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Sarbanes-Oxley Act låg till grund för tolkning i Tides v. The Boeing Co.,124 vari två 

arbetstagare för en journalist avslöjat, att Boeing bestod av en osund företagskultur, 

felaktigheter i de interna flygrelaterade datorsystem och det förekom manipulation av 

revisionen. Arbetstagarna avskedades, varpå de enskilt stämde in och hävdade att de 

avskedats i strid med sektion 806 i Sarbanes-Oxley Act. Domstolen anförde inledningsvis 

att skyddet i sektion 806 endast omfattade rapportering som skett till brottsbekämpande 

myndighet, kongressen eller en på arbetsplatsen personlig handledare. Kärandena 

hävdade att rapportering till journalister omfattades av lagrummets lydelse “cause 

information to be provided”, såtillvida att arbetstagare avslöjar information för tredje 

part, vilken i sin tur vidarebefordrar informationen till brottsbekämpande myndighet, 

kongressen eller en för arbetsgatagen personlig handledare. Domstolen fastställde 

emellertid att lydelsen syftade på att information gavs till exempelvis arbetstagares 

advokat, inte till medieanställda, eftersom sådant tillhandhållande av information snarare 

syftade till att publicera oegentligheter. Detta motiverades av att offentliggörande av 

förevarande oegentligheter sannolikt skulle påverka bolagets aktiekurs och medföra 

investeringsförluster. Med en lagkonform tolkning fastställde domstolen att arbetstagares 

rapportering till media inte omfattades av lagens lydelse. 

 

Praxis beträffande Sarbanes-Oxley Act ställer sålunda upp kriteriet att arbetstagare måste ha 

reasonable belief för att kunna rapportera oegentligheter, men det står inte att finna någon 

definition i praxis vad sådana oegentligheter är. Även kretsen av behöriga mottagare av information 

fastställs, vilken bekräftas vara sådan som den anges i lagtext. 

 

2.5.2 Praxis – Dodd-Frank Act 
 

2.5.2.1 Inledande kommentar 
 
Följande rättsfall behandlas i syfte att klargöra Dodd-Frank Acts tillämpningsområde. 

2.5.2.2 Rättsfallen 

 

I det första fallet, Egan v. TradingScreen, Inc.,125 rörande Dodd-Frank Acts omfattning 

av skyddet för whistleblower[s], fastställde domstolen att arbetstagare, vilka rapporterat 

internt, utöver skyddet för externrapportering i sektion 922 avsnitt (a) bör berättigas skydd 

för internrapportering enligt sektion 922 avsnitt (h). Skulle istället endast 

                                                      
124 Tides v. Boeing Company, No. 10-35238 (9th Cir. 2009). 
125 Egan v. TradingScreen, Inc., No. 10 Civ. 8202 (LBS), U.S. Dist. LEXIS 47713 (2011). 
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externrapportering i sektion 922 (a) falla inom lagens skyddsområde ansåg domstolen 

skulle det göra hänvisningen i sektion 922 (h) till Sarbanes-Oxley Act överflödig. Sålunda 

möjliggjordes för att Dodd-Frank Act, sektion 922 ska tolkas extensivt. 

 

I Nollner v. Southern Baptist Convention, Inc.126 avslogs visserligen kärandens talan på 

grund av att av arbetsgivaren företagna handlingar inte omfattades av Dodd-Frank Acts 

skyddsområde, varför det inte förelåg skydd för whistleblowing. Emellertid 

sammanställde domstolen ett tillvägagångsätt för att erhålla skydd. I de uppställda kraven 

för uppkomsten av skydd angavs bland annat att “the plaintiff reported that information 

to the SEC or to another entity (perhaps even internally) as appropriate”. Domstolen 

ansåg det sålunda möjligt att rapportera internt, men fastställde det endast in dicta.127 

Med hänsyn till utfallen i Egan v. TradingScreen, Inc. och Nollner v. Southern Baptist 

Convention, Inc. utfärdade SEC riktlinjer för tolkningen i sektion 922 för att lösa 

konflikten beträffande definitionen av whistleblower. I Kramer v. Trans–Lux Corp.128 

erkände domstolen dessa riktlinjer och anhöll att en extensiv tolkning av sektion 922 var 

rimlig.129 Sektion 922 fastställdes sålunda innehålla tvetydigheter och domstolen öppnade 

återigen för en extensiv tolkning.130 

Ovan refererade domskäl från diverse District Courts fastställdes i Berman v. 

Neo@Ogilvy LLC.131 Domstolen bekräftade att internrapportering omfattas av skyddet I 

Dodd-Frank Act, utan att arbetstagare rapporterar externt till SEC. Med stöd av en 

lagkonform tolkning menade domstolen, att lagtextens lydelse visserligen var tvetydig, 

men att SEC:s tolkning ska tillmätas aktning och att skyddet för whistleblower[s] sålunda 

ska ges en extensiv tolkning.132 

                                                      
126 Nollner v. S. Baptist Convention, Inc., 852 F. Supp. 2d 986, 994 n.9 (2012). 
127 Termen avser uttalanden eller observationer, vilka fastställs av en auktoritativ källa som inte direkt rör de faktiska 

omständigheterna, eller påverkar utkomsten av domen. Detta är särskilt förekommande för att illustrera tolkningar 

och för att rättfärdiga analogier och är inte bindande; se http://legaldictionary.net/dictum/, hämtad 14/04-2017. 
128 Kramer v. Trans-Lux Corp., No. 3:11cv1424 (SRU), U.S. Dist. LEXIS 136939 (2012). 
129 Erkännandet ligger i linje med den av Supreme Court fastställda praxisen, att myndighetsorgans tolkningar av 

tvetydiga rättsakter ska ges rättsligt erkännande; se Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Res. Def. Council, Inc., 467 U.S. 

837, 104 S.Ct. 2778 (1984). 
130 Se även Genberg v. Porter, 935 F. Supp. 2d 1094 (D. Colo. 2013) och Murray v. UBS Securities, LLC, No. 12 

Civ. 5914 (JMF), WL 2190084 (2013). 
131 Berman v. Neo@Ogilvy, 801 F.3d 145 (2d Cir. 2015). 
132 Visserligen togs en annan ställning i Asadi v. G.E. Energy, L.L.C., 720 F.3d 620 (5th Cir. 2013), vari domstolen 

ansåg att sektion 922 (h) ska tolkas restriktivt och att repressalieförbudet endast ska omfatta de fall 

externrapportering förekommit. Domstolen frångår emellertid de av SEC upprättade riktlinjerna för tolkning av 

sektion 922. Dessutom bortser domstolen från tidigare praxis och minskar med den restriktiva tolkningen skyddet för 

arbetstagare. Rättsfallet har även kritiserats av Leifer, Samuel C.; se Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower 

Protections in the Dodd-Frank Act, s. 137 ff. och Pacella, Jennifer M., Inside or out? The Dodd-Frank 

Whistleblower Program´s Antiretaliation Protections for Internal Reporting, s.750 ff. 

http://legaldictionary.net/dictum/
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Ovanstående rättsfall ger för handen att arbetstagares skydd i avsnitten (a) och (h) i Dodd-Frank 

Acts sektion 922 ska tolkas extensivt. Emellertid lades inte i någon instans fokus på rättsaktens 

primära syfte; främjande av finansiell stabilitet och transparens. I annat fall kunde skyddet för 

whistleblower[s] möjligen utvecklats och domstolens resonemang framstått mer underbyggt. 

2.6 Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act – kritik i doktrinen 
 

Innan någon mer ingående diskussion förs beträffande Sarbanes-Oxley Acts och Dodd-Frank Acts 

omfattning och betydelse för skyddet för whistleblower[s] bör något framföras rörande anförd 

kritik mot dessa amerikanska rättsakter. Angående Sarbanes-Oxley Act har i amerikansk doktrin 

uppställts empiriska studier, vilka visar att regleringen varken uppmuntrat eller i tillräcklig 

utsträckning belönat whistleblower[s]. En studie visar nämligen att regleringen, istället för att öka 

förekomsten av rapporteringar, hämmade frekvensen av desamma; ty antalet rapporterade 

oegentligheter sjönk från 18,4 % till 13,2 %.133 Det ska emellertid inte bortses från möjligheten att 

detta är ett resultat av att regleringen medfört önskad effekt. En annan studie visar att av de 286 

fall som upptagits av domstol, endast 2 % resulterade i en vinnande dom för whistleblower[s].134 

Beträffande Dodd-Frank Act har i doktrinen anförts att praxis i viss mån är osammanhängande på 

grund av regelverkets oklara definitioner.135 Denna inkonsekvens i praxisen menas av kritikerna 

riskera att medföra fortsatt olikbehandling av Dodd-Frank Acts definitioner av whistleblower[s]. 

 

Sammantaget kan Sarbanes-Oxley Acts och Dodd-Frank Acts otillräckliga påverkan möjligen bero 

på de åtgärder mot repressalier rättsakten ställer till förfogande för whistleblower[s]. Förevarande 

åtgärder består nämligen endast av återanställning, utgivande av skadestånd till arbetstagare eller 

kompensation för särskilda skador arbetstagare vidkänts.136 Ett annat alternativ är att Sarbanes-

Oxley Act består av för komplicerade administrativa företaganden. Det kan således inte bortses 

från, att Sarbanes-Oxley Acts kritik kommer av att regleringens ordalydelse är otydlig. 

                                                      
133 Leifer, Samuel C., Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act, s. 128 f. och Pacella, Jennifer 

M., Inside or out? The Dodd-Frank Whistleblower Program´s Antiretaliation Protections for Internal Reporting, 

s.729 f. 
134 Morehead, Dworkin, Terry, SOX and Whistleblowing, s. 1765. 
135 Kennedy, Calvin, Who, What, When, Where and Why: An Examination of Asadi v. G.E. Energy and The Dodd-

Frank Anti-Retaliation Provision, s. 253. Författaren av detta arbete sällar sig till denna uppfattning, med hänvisning 

till domstolens inkonsekventa tolkning av sektion 922 avsnitt (a) och avsnitt (h) i Egan v. TradingScreen, Inc. och 

Nollner v. Southern Baptist Convention, Inc. 
136 Sarbanes-Oxley Act, sektion 806, (2) Compensatory damages; 18 U.S.C. § 1514. 
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3 Svensk rätt 
 

3.1 Begreppets intåg i svensk rätt – något om historiken 
 

Det är visserligen möjligt att begreppet whistleblowing uppkom i amerikansk rätt under 1960-talet 

eller år 1971. Det initiala användandet av begreppet whistleblowing i Sverige är dock något 

omtvistat. Diverse samhälleliga utvecklingar och politiska händelser torde bidragit till spridning av 

begreppet från USA. Dessutom förekom en stark debatt beträffande produktionsförhållanden för 

arbetstagare och dessas lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare angående rapportering rörande 

arbetsplatsrelaterade oegentligheter.137 Det är heller inte fastställt vid vilken tidpunkt begreppet 

anammades i Europa. Såväl whistleblowing som whistleblower används dock frekvent inom 

europeisk rätt, varför begreppen får anses allmänt vedertagna.138 Anledningen till detta är 

förmodligen av samma förklaring som den för amerikansk rätt.139 Begreppens legitimitet stöds 

även av art. 3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna,140 vilken stadgar skydd mot repressalier under vissa premisser.141 Även 

den praxis Europadomstolen för mänskliga rättigheter skapat ska nämnas, vilken erbjuder skydd 

för whistleblower[s] grundat på art. 10 Europakonventionen;142 särskilt eftersom art. 10 kan 

tillämpas i anställningsförhållanden.143 För svensk rätts vidkommande är ursprunget till 

användandet av begreppet oklart. En utredning tillsattes emellertid år 2013 av regeringen, vars syfte 

var att utreda möjligheterna huruvida generell lagstiftning för skydd mot repressalier mot 

whistleblower[s] vore möjlig att lagstadga.144 Sålunda får begreppet anses vara accepterat även i 

svensk rätt. 

                                                      
137 Förmodligen är försvarsanalytikern Daniel Ellsbergs rapportering beträffande de så kallade 

”Pentagondokumenten” den politiska händelse som uppmärksammats mest. Konsekvenserna blev ett 

offentliggörande rörande det amerikanska militära deltagandet i Vietnam och gav upptakt till Watergateaffären; jfr 

2014:31, s. 54, fotnot 10. 
138 Begreppet lanceur d’alerte används för fransk rätts vidkommande, emedan nederländsk rätt nyttjar klokkenluider 

och norsk och dansk rätt begreppen varsler respektive fløjteblæser; jfr SOU 2014:31, s. 55. 
139 SOU 2014:31, s. 54. 
140 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna; fortsättningsvis Europakonventionen. 
141 Prop. 2013/14:228, Lagrådsremiss, Förstärkta kapitaltäckningsregler, s. 241. 
142 Guja mot Moldavien, Europadomstolens dom den 12 februari 2008 i mål 14277/04 och Heinisch mot Tyskland, 

Europadomstolens dom den 21 juli 2011 i mål 28274/08. 
143 Se Vogt mot Tyskland, Europadomstolens dom den 26 september 1995 i mål 17851/91 och Kudeshkina mot 

Ryssland, Europadomstolens dom den 26 februari 2009 i mål 29492/05. 
144 Se ”Betänkande av Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm”; SOU 2014:31, s. 45 ff. 
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3.2 Reglering avseende whistleblowing innan 2017 
 

3.2.1 Inledande kommentar 
 

I följande avsnitt belyses, för att läsaren ska erhålla förståelse av behovet av reglering rörande 

whistleblowing, tidigare svensk reglering145 och dess styrkor såväl som svagheter. 

 

3.2.2 Yttrandefrihet och meddelarskydd 
 

Envar tillförsäkras tryck- och yttrandefrihet enligt tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen146 och detta skydd innefattar även de fall arbetstagare rapporterar 

oegentligheter i arbetsgivares organisation.147 Såväl tryckfrihetsförordningen som 

yttrandefrihetsgrundlagen innehåller bestämmelser rörande meddelarskydd. Detta skydd innehåller 

inga begränsningar för arbetstagare beträffande vilka omständigheter som meddelas. 

Meddelarskyddet innehåller i sin tur frihet att anskaffa material, rätt för arbetstagare att vara 

anonym, samt efterforsknings- och repressalieförbud gentemot rapporterande arbetstagare.148 De 

sistnämnda förbuden kan dock endast göras gällande gentemot myndigheter, varför inte 

privaträttsliga aktörer förhindras vidta åtgärder mot rapporterande arbetstagare. Även 

regeringsformen innehåller reglering angående yttrandefrihet, vari stadgas om fri åsiktsbildning,149 

samt positiva opinionsfriheter.150 De yttrande- och informationsfriheter som omfattas av 

regeringsformen innebär att envar är tillförsäkrad dessa rättigheter gentemot det allmänna, vilket 

innebär att myndigheter – i likhet med bestämmelserna för meddelarskydd omfattas inte 

privaträttsliga aktörer – inte får vidta repressalier mot arbetstagare.151 Gemensamt för de tre 

behandlade grundlagarna är sålunda att privaträttsliga aktörer utan hinder kan undersöka 

ursprunget till rapporteringen av oegentligheter, varför det är tydligt att nuvarande reglering 

innehar begränsningar. 

                                                      
145 Av vikt är vetskapen att denna reglering inte ska inskränkas efter att lag (2016:749) om ett särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden trätt ikraft. 
146 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordning (1949:105) och 1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). 
147 SOU 2014:31, s. 63 ff. 
148 Enligt EU-domstolens praxis får emellertid arbetstagares yttrandefrihet stå tillbaka för arbetstagares lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivare; se C-274/99 P Bernard Connolly mot Europeiska kommissionen. 
149 1 kap. 1 § regeringsform (1974:152). 
150 2 kap. 1 § regeringsform (1974:152). 
151 SOU 2014:31, s. 65. 
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3.2.3 Arbetsrättsligt skydd för whistleblower[s] 
 

Det arbetsrättsliga skyddet stadgas i 7 § 1 st lag (1982:80) om anställningsskydd och medför krav 

på saklig grund för uppsägning. Initialt stadgar bestämmelsen möjlighet till uppsägning på grund 

av arbetsbrist. Den andra situationen avser uppsägning hänförlig till arbetstagares personliga 

omständigheter. Saknas saklig grund kan nämligen en uppsägning ogiltigförklaras.152 Det 

föreligger även skydd mot ogrundat avskedande och av arbetsgivaren provocerade uppsägningar. 

I det fall arbetstagare omplaceras återfinns visst skydd i den så kallade ”bastubadarprincipen”153 

och i praxisen upprätthållen rättsgrundsats rörande arbetsmarknadsrättslig god sed.154 Sker 

uppsägning på grund av arbetstagares rapportering av oegentligheter prövas detta i relation till 

rekvisiten för arbetstagares personliga omständigheter. Bedömningen blir emellertid svårhanterlig, 

eftersom rapporterade oegentligheter ställs mot arbetstagares lojalitetsplikt.  

 

3.2.4 Lojalitetsplikt 
 

Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare medför skyldighet att tillvarata varandras 

intressen; det föreligger en lojalitetsplikt.155 Denna lojalitetsplikt aktualiseras i de fall arbetstagare 

rapporterat oegentligheter. Lojalitetsplikten innebär nämligen att arbetstagare inskränks i 

möjligheten att rapportera oegentligheter inom verksamheten, eftersom arbetstagare inte får bringa 

arbetsgivare skada. Vissa arbetstagare har även avtalad tystnadsplikt, eller – beträffande advokater 

och läkare – lagreglerad tystnadsplikt.156 Lojalitetsplikten är visserligen synnerligen omfattande för 

arbetstagare,157 emellertid torde arbetstagares möjlighet till rapportering rörande oegentligheter 

innefattas av lojalitetsplikten,158 eftersom rapporteringen i slutändan syftar till att undanröja risker, 

                                                      
152 Palomo Sánchez m.fl. mot Spanien, Europadomstolens dom den 12 september 2011 i mål 28955/06, 28957/06, 

28959/06 och 28964/06. 
153 Sigeman, Tore, Sjödin, Erik, Arbetsrätten : en översikt, s. 165 och AD 1978 nr 89. 
154 Prop. 2015/16:128, s. 11. 
155 Prop. 2015/16:128, s. 47 ff., SOU 2014:31, s. 85 och Sigeman, Tore, Sjödin, Erik, Arbetsrätten : en översikt, s. 

169 ff., Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 211 och Selberg, N, Sjödin, E, Anställningsavtal, lojalitetsplikt 

och mänskliga fri- och rättigheter, s. 846-877. 
156 Se även lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
157 Se Lagrådets bet. 1988/89:LU30, s. 110. Se även Fahlbeck, Reinhold: Lagen om skydd för företagshemligheter: 

en kommentar och rättsöversikter, s. 133 och AD 1989 nr. 34. 
158 Dasgupta, S och Kesherwavi, A. ’'Whistleblowing: A Survey of Literature'', The IUP Journal of Corporate 

Governance, s. 61. 
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förbättra arbetsmiljön159 och gynna verksamheten. Beträffande gällande rätt på området för 

whistleblowing är sålunda förevarande regelverk såväl ofullständiga som omständliga. 

Grundlagarna tillhandahåller inte skydd mot repressalier från privaträttsliga aktörer, vilket måste 

anses bristfälligt.160 Bedömningen enligt arbetsrättsliga regler, kan ostridigt anses skapa diskrepans 

i relation till arbetstagares lojalitetsplikt.161 

 

3.3 Något om svenska aktiemarknadsbolags självreglering av rapporteringssystem 
 

Det är inte ovanligt förekommande att det inom aktiemarknadsbolag upprättas – utan lagstadgad 

skyldighet – interna rapporteringssystem för att upptäcka oegentligheter.162 Inom bolagen 

betecknas dessa system för ”whistleblowingsystem” och de används för att möjliggöra för 

arbetstagare att rapportera oegentligheter, vilka strider mot av arbetsgivare upprättad 

”uppförandekod” eller mot lagstiftning.163 I en undersökning år 2011 fastställdes att 81 procent av 

de i Sverige 50 största noterade aktiemarknadsbolagen upprättat system för rapportering rörande 

oegentligheter.164 Förekomsten av dessa rapporteringssystem ansågs komma av att utländska 

rättsordningar i större utsträckning framställer sådana krav. Dessa utländska rättsordningars 

lagstiftning – exempelvis Sarbanes-Oxley Act – medför även skyldighet för utländska 

(amerikanska) bolag i Sverige, att följa lagstiftningen och sålunda skyldighet att upprätta system 

för rapportering.165 Regleringen i Sarbanes-Oxley Act har även medfört att utländska – det vill säga 

icke-amerikanska – aktiemarknadsbolag med verksamhet i USA upprättat interna 

rapporteringssystem, baserade på regleringen i Sarbanes-Oxley Act.166 Ovan angivna 

internreglering kan exemplifieras av två svenska bolag: AstraZeneca och Skanska. 

 

 

                                                      
159 Arbetsmiljöverkets föreskrifter, åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17), stadgar att 

exempelvis oegentliga arbetsförhållanden eller bolags organisationsstruktur, ska motarbetas med stöd av rutiner. 
160 Jfr Europadomstolens praxis, vilken visat att skyddet för privatanställda har stärkts; se fotnot 62 och fotnot 64. 
161 Även av Arbetsdomstolen (fortsättningsvis AD) upprättad praxis, vilken för arbetstagare innebär en möjlighet att 

inför offentligheten kritisera arbetsgivare, kan nämnas; det är fråga om en så kallad kritikrätt. Se SOU 2014:31, s. 90 

och AD 1994 nr 79 och AD 1997 nr 57. 
162 SOU 2014:31, s. 185. 
163 Id. 
164 KPMG och Delphi, Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, s. 20. 
165 Se Härkönen, Elif, Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader, s. 71 i vänbok till Ingrid 

Arnesdotter – Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt. 
166 Transparency International Sverige, s. 41 f. 
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AstraZeneca har upprättat system för internrapportering, vilket syftar till att arbetstagare 

ska efterleva för bolaget upprättade etiska regler. Rapportering ska främst ske till direkt 

ovanstående chef, eller annan högt uppsatt individ inom bolaget. Í det fall oegentligheten 

inte åtgärdas kan rapportering istället ske till externt rapporteringssystem, vilket förvaltas 

av en oberoende tredje part. Rapporterad information är sekretessbelagd och arbetstagare 

erbjuds anonymitet. Arbetstagare, vilka rapporterar, ska stödjas av bolagsledningen och 

repressalier är förbjudna.167 

 

Även Skanska reglerar arbetstagares efterlevande av för bolaget uppställda värderingar, 

vilka återfinns upprättade i en ”Code of Conduct”.168 Förevarande ”uppförandekod” 

innebär att arbetstagare kan rapportera uppkommen oegentlighet, vilken kan misstänkas 

utgöra överträdelse mot ”uppförandekoden”. Skulle överträdelse vara att anse som grov, 

föreligger skyldighet för arbetstagare att rapportera. I första hand ska rapportering ske till 

direkt ovanstående chef, eller annan högt uppsatt individ eller förbestämd avdelning inom 

bolaget. I det fall arbetstagare bedömer det oskäligt att rapportera enligt förevarande 

alternativ, kan istället rapportering ske till en gemensam telefon- och webbtjänst, vilken 

upprätthålls av en oberoende extern tredje part. Rapporteringen är sekretessbelagd och de 

som rapporterar är i enlighet med ”uppförandekoden” berättigade anonymitet såväl som 

skydd mot repressalier. 

 

Förekomsten av aktiemarknadsbolags självreglering av interna rapporteringssystem innehåller 

reglering av etiska förhållningsregler, såväl som ”uppförandekoder”. Arbetsgivare kan sålunda 

egenmäktigt ombesörja eventuella oegentligheter, istället för att rapportering sker externt. Trots 

dessa interna rapporteringssystem anförs i propositionen betydelsen av att lagstadga beträffande 

whistleblowing. Möjligen beror detta på att självreglering av whistleblowing kan innebära att 

arbetsgivare felaktigt kontrollerar information som offentliggörs och informationsasymmetrier 

riskerar uppstå.169 

 

 

 

 

                                                      
167 AstraZeneca AZethics.com och AstraZeneca Etiska regler. 
168 Skanska Etik, Skanska Code of Conduct Compliance Guideline. 
169 Denna diskussion kommer utvecklas i arbetets analytiska del i kap. 5. 
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3.4 Svensk reglering avseende whistleblowing 
 

3.4.1 Lagens tillkomst 
 

I ett led i arbetet mot oegentligheter på arbetsrättens område medelst främjande av rapportering, 

stadfästes den 1 januari 2017 lag (2016:749) om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 

som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen tillkom som en följd av det av 

Europaparlamentet och rådet antagna kapitaltäckningsdirektivet,170 vilket syftar förhindra 

företeelser såsom exempelvis insiderhandel, marknadsmissbruk, korruption och miljöförstöring. 

Direktivet uppställer krav på upprättande av rutiner för rapportering av oegentligheter171 och 

förfaranden för åtgärdande av oegentligheterna.172 Dessa mekanismer ska åtminstone bestå av 

möjligheten till internrapportering.173 Direktivet anger även att arbetstagare ska vara skyddad mot 

repressalier efter rapportering,174 såväl som att denne ska vidkännas anonymitet.175 

Kapitaltäckningsdirektivet artiklar rörande skyddet för rapporterande arbetstagare resulterade 

bland annat i nedan redovisade paragrafer. Lagrummen behandlar kravet på oegentligheternas 

karaktär för möjliggörande av rapportering, vilka repressalier arbetstagare skyddas emot, samt 

formerna för rapportering; intern- och externrapportering. Mot bakgrund av läsarens förståelse för 

nuvarande lagstiftning, anser författaren det härefter vara intressant att redogöra för antagen 

reglering, i syfte att erbjuda läsaren insikt angående vikten av utförligare reglering avseende 

whistleblowing; en annan sak är att antagen reglering fått utstå negativ kritik. 

 

3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf 
 

Följande citat återger lagens portalparagraf, vilken innehåller det synnerligen kritiserade rekvisitet 

allvarliga missförhållanden. 

 

 

                                                      
170 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 

kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag. 
171 Direktiv 2013/36/EU, artikel 71.1. 
172 Id., artikel 71.2a. 
173 Id., artikel 71.3. 
174 Id., artikel 71.2b. 
175 Id., artikel 71.2d. 



 

 29 

”1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 

arbetsgivarens verksamhet. Lagen inskränker inte det skydd som kan gälla på 

annan grund. 

Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller 

därmed jämförliga missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom 

larmet framför konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden.” 

 

Rekvisitet står inte att finna i amerikansk rätt176, utan är i sammanhanget allena förekommande i 

svensk rätt.177 I propositionen till anförd lagtext diskuteras innebörden av allmänintresset, att 

diverse oegentligheter inom bolag bör offentliggöras för att kunna åtgärdas.178 Det är nämligen 

detta allmänintresse som framstår skyddsvärt i propositionen. Även Europarådet framhäver 

betydelsen av att rapportera oegentligheter med hänsyn till allmänintresset. Enligt Europarådets 

rekommendation ska i allmänintresset särskilt innefattas att lagbrott, vilka riskerar hota frihet, liv 

eller hälsa, miljöfarlig hantering, samt kränkning av mänskliga rättigheter, avslöjas.179 Utöver ovan 

anförda anses avgränsningen till allvarliga situationer vara lämplig för att undvika otaliga 

offentliggöranden, vilka kan skada arbetsgivares verksamhet. Även risken för att personliga 

intressen skadas anses minska, såtillvida att de som beskylls för oegentligheter torde värnas i större 

utsträckning, givet att det krävs allvarliga missförhållanden för offentliggöranden. Av 

propositionen framgår även att det är väsentligt att arbetsgivares ledningsrätt inte försvagas. 

Rapportering av icke allvarliga missförhållanden anses nämligen öka risken för att arbetsgivares 

besluttagande försvåras, såväl som en ökning av tvistemål.180 Efter att de grundläggande skälen för 

rekvisitet ”allvarliga” redovisats för i propositionen, framställs ett försök att redogöra för 

innebörden av begreppet allvarliga missförhållanden. 

                                                      
176 Författaren har genomfört omfattande sökningar för att finna en definition av ett begrepp, liknande allvarliga 

missförhållanden, i förarbetena till amerikansk lagstiftning. Detta resulterade emellertid i att någon definition inte 

återfanns. 
177 Rekvisitet utgör sålunda en väsentlig skillnad mellan de båda rättssystemen, vilket motiverar jämförelsen med 

amerikansk rätt. Visserligen förekommer i Sarbanes-Oxley Act sektion 806 och Dodd-Frank Act sektion 922 

begreppet lawful act, dock kan inte begreppen likställas. Av större intresse är i så fall de i förarbetena till Sarbanes-

Oxley Act omnämnda begreppen wrongdoing eller fraudulent och att sådana handlingar ska begränsas; inte heller 

detta begrepp kan i dess helhet likställas med begreppet allvarligt missförhållande. 
178 Prop. 2015/16:128, s. 36.  
179 Recommendation CM/Rec, 2014, 7 of the Committee of Ministers to member States on the protection of 

whistleblowers, s. 8. 
180 Prop. 2015/16:128, s. 36. 
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I lagtexten stadgas att allvarliga missförhållanden ska vara sådana, vilka kan påföras 

frihetsberövande påföljd.181 Dessa förfaranden kan utgöras av – exempelvis – bedrägeri, trolöshet 

mot huvudman eller mutbrott.182 Eftersom sådana handlingar är förenade med frihetsberövande, 

anförs i propositionen att det bör finnas ett allmänintresse, såtillvida att sådana handlingar inom 

arbetsgivares verksamhet offentliggörs. I propositionen anförs även att det inte torde föreligga risk 

för att arbetstagare företar någon felaktig bedömning beträffande huruvida brottslig gärning är att 

anse som allvarlig, eftersom avsaknad av fängelsestraff som påföljd endast åläggs lindriga brott.183 

 

Emellertid faller inte endast oegentligheter, vilka kan påföras frihetsberövande åtgärder, inom 

lagtextens lydelse, utan även övriga allvarliga missförhållanden som kan vara av allmänintresse.184 

I propositionen är det möjligt utläsa, att på så vis önskas det inkludera missförhållanden, vilka 

innebär överträdelse mot förhärskande normer eller utgör sådana påtagliga bristfälligheter i 

arbetsgivares verksamhet att de kan bedömas såsom allvarliga. I propositionen avses sådana 

missförhållanden exempelvis vara arbetsgivares förtigande av brott, samarbetsproblem, 

kränkningar eller förfaranden i strid mot bolags interna regler, varpå graden av allmänintresse bör 

tas i beaktande.185 

 

3.4.3 Repressalier 
 

Förbudet mot repressalier stadgas i följande paragraf och återges för att läsaren ska erhålla 

förståelse för det skydd lagen tillhandahåller arbetstagare. 

 

”4 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av 

att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet enligt 5–7 §§. 

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör arbetstagaren 

ska likställas med arbetsgivaren vid tillämpningen av första stycket.” 

 
  

                                                      
181 Id., s. 40. 
182 Id. 
183 Id., s. 41. 
184 Id., s. 41. 
185 Id., s. 42. 
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I likhet med amerikansk rätt förekommer i svensk rätt förbud mot repressalier mot arbetstagare. En 

del av det huvudsakliga syftet med svensk lagstiftning återfinns i ovanstående paragraf och utgör 

lagtextens preventiva redskap. Förbudet tillkom för att motverka rädsla för att rapportera 

oegentligheter och är utformat efter det diskrimineringsrättsliga repressalieförbudet.186 I 

propositionen tillhandahålls inte någon uttömmande förteckning över åtgärder, vilka faller inom 

förbudet mot repressalier. Emellertid nämns i propositionen att repressalier innehar karakteristika 

såsom ”bestraffning” eller ”vedergällning”,187 vilket både kan förekomma som handling och 

underlåtenhet som innebär ogynnsam behandling av arbetstagare.188 I propositionen anförs även – 

exempelvis – ”uppsägning, avskedande, omplaceringar, disciplinpåföljder, fråntagande av 

arbetsuppgifter, orimligt hög arbetsbelastning, uteblivna löneökningar, försämrade förmåner, andra 

negativa förändringar av anställningsförhållandena, trakasserier, oberättigat dåliga vitsord, 

tillrättavisande utskällningar och utfrysning på arbetsplatsen”189 såsom möjliga företeelser, vilka 

faller inom förbudet mot repressalier. Även hot beträffande nämnda företeelser anses förbjudet.190 

Förmodligen kan sådan systematik öka förekomsten av tvister. Det bortses emellertid i 

propositionen från sådana faktorer och anförs att arbetstagares skydd är primärt, varför även 

åtgärder av mindre art bör omfattas av regleringen. Av propositionen framgår att repressalier ska 

vara en direkt följd av arbetstagares rapportering; för att det ska vara fråga om repressalie ska den 

således grundas på arbetstagares handling.191 Detta motiveras med att arbetsgivare inte ska fråntas 

möjligheten att företa åtgärder mot arbetstagare, baserade på annan grund.192 Förbudet mot 

repressalier gäller dessutom inte endast åtgärder vidtagna av arbetsgivare, utan även åtgärder, vilka 

är ett resultat av att arbetsgivare initierat förfarande innebärandes repressalier mot arbetstagare och 

åtgärden utförs av annan arbetstagare inom bolaget. Ansvar för av annan arbetstagare vidtagen 

åtgärd tilldöms även arbetsgivare, i det fall handlandet utförs av arbetstagare i ledande ställning.193 

 
  

                                                      
186 Jfr 2 kap. 18-19 §§ DL och se prop. 2015/16:128, s. 49; jfr SOU 2014:31, s. 278 ff. 
187 Jfr prop. 2007/08:95 s. 307. 
188 Prop. 2015/16:128, s. 49. 
189 Id. 
190 Id. 
191 Id., s. 51. 
192 Id. 
193 Id., s. 52. 
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3.4.4 Interna larm 
 

Regleringen erbjuder arbetstagare två alternativa sätt att rapportera oegentligheter, varav det ena 

tillvägagångssättet återfinns i följande paragraf.  

 

”5 § En arbetstagare har skydd enligt 4 § om arbetstagaren slår larm till 

arbetsgivaren eller en representant för denne, eller genom att använda sig av 

interna rutiner för rapportering av missförhållanden som gäller hos 

arbetsgivaren.” 

 

I såväl Sarbanes-Oxley Act som i Dodd-Frank Act förekommer möjligheten för arbetstagare att 

larma internt; sålunda innehåller amerikansk reglering likheter med svensk rätt på denna punkt. I 

propositionen anförs att interna larm innebär att arbetstagare rapporterar till arbetsgivare utan 

mellanled – förutsatt att denne är en fysisk person – eller alternativt till för arbetsgivare utsedd 

representant.194 Beträffande kretsen av arbetsgivare torde även utsedd representant kunna vara 

arbetstagare i ledande ställning, vilken har möjlighet att inverka på eller har bestämmanderätt 

beträffande rapporterad händelse.195 På grund av representantens eventuella bestämmanderätt och 

möjlighet att påverka, anges dock i propositionen, att arbetstagare bör kunna rapportera även till 

annan än direkt ovanstående chef. Möjligheten till internrapportering behöver emellertid inte bestå 

av något särskilt upprättat system, utan alla sätt anvisade av arbetsgivare är, enligt propositionen, 

accepterade.196 Internrapporteringen behöver inte skriftligen meddelas till arbetstagare och det 

uppställs inga krav på tillvägagångssättet för rapporteringen, utan istället ska rutinen endast ha 

gjorts känd för arbetstagare.197 Emellertid lämnas i propositionen visst utrymme för självreglering, 

eftersom det anses att även mer avancerade system för rapportering, såsom automatiska 

databehandlingssystem eller rapportering till oberoende tredje part, är acceptabla. I de fall 

internrapportering förekommer får arbetstagare anses handla i överensstämmelse med 

lojalitetsplikten gentemot arbetsgivare, eftersom det – förmodligen – ligger i arbetsgivares intresse 

att få vetskap rörande uppkomna oegentligheter; detta förutsätter dock att internrapportering sker 

                                                      
194 Id., s. 54. 
195 Id., s. 54; jfr s. 52. 
196 Id., s. 55. 
197 Id. Se dock 6 kap. 2 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och kraven regleringen uppställer 

beträffande skriftliga instruktioner; en sådan ordning torde vara lämpligare. 
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innan externrapportering.198 Med hänsyn till detta intresse anges det i propositionen inte vara 

nödvändigt att uppställa särskilda krav på kunskapsunderlag från arbetstagares sida. Det anförs 

visserligen att det uppstår risk för att ogrundad rapportering kan förekomma, emellertid är även 

sådan rapportering skyddsvärd, eftersom öppenheten för rapportering beträffande oegentligheter 

ökar.199 Dessutom anses ogrundad rapportering inte nödvändigtvis framkalla skada för 

arbetsgivare, eftersom det åligger arbetsgivare att besluta huruvida otydlig rapportering ska 

resultera i omfattande utredningar. Inte heller risken för ökad förekomst av tvister torde vara 

avsevärd, eftersom det oavsett form av rapportering krävs allvarligt missförhållande.200 

 

3.4.5 Externa larm och fog för sitt påstående 
 

Externa larm är det andra möjliga tillvägagångssättet för arbetstagare att rapportera oegentligheter. 

Dock har kritik riktats mot rekvisitet fog, innebärandes att arbetstagare endast i vissa fall får 

rapportera externt innan rapportering sker internt. 

 

”7 § En arbetstagare som slår larm genom att offentliggöra uppgifter eller lämna 

uppgifter för offentliggörande, eller genom att vända sig till en myndighet, har 

skydd enligt 4 § om 

1. arbetstagaren 

a) först slagit larm internt enligt 5 § utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga 

åtgärder med anledning av larmet och i skälig utsträckning informerat 

arbetstagaren om i vilken omfattning åtgärder vidtagits, eller 

b) av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm externt, och 

2. arbetstagaren hade fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som 

larmet avser.”201 

 

 

 
  

                                                      
198 Id., s. 65. 
199 Id., s. 53; jfr Id., s. 15. 
200 Id., s. 54. 
201 I 6 § stadgas skydd för arbetstagare som rapporterar externt till arbetstagarorganisation. 
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Även i Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act förekommer möjligheten för arbetstagare att 

larma externt; sålunda innehåller den amerikanska regleringen likheter med svensk rätt. I 

förevarande paragraf åtgörs skillnad mellan att arbetstagare dels personligen rapporterar uppgifter, 

dels lämnar uppgifter till annan för offentliggörande,202 samt dels rapporterar till myndighet.203 

Däremot omfattas inte arbetstagare av skyddet mot repressalier i det fall denne rapporterar 

oegentligheter beträffande arbetsgivares verksamhet till konkurrerande bolag. Kravet för att 

offentliggörande ska anses inträffat – det vill säga de två första alternativen lagrummet ställer upp 

– är att rapporteringen av viss uppgift varit menad för offentliggörande. Avgörande för huruvida 

rapportering varit menad för offentliggörande är huruvida rapportering skett till annan, vilken 

möjligen kan föra rapporterad uppgift vidare.204 Rapportering av relevanta uppgifter anses kunna 

göras till såväl exempelvis journalister, tidningsredaktioner eller nyhetsbyråer, som till politiska 

partier, ideella associationer eller folkvalda personer.205 Beträffande rapportering till myndighet är 

det möjligt att lämna uppgifter till statliga eller kommunala myndigheter. 

 

Det ska för tydlighetens skull framhållas, att – enligt huvudregeln – ska externa larm föregås av 

interna larm, eftersom arbetstagares lojalitetsplikt ålägger denne att förstone rapportera internt för 

att erbjuda arbetsgivare att komma tillrätta med eventuell problematik.206 Detta motiveras med att 

arbetsgivare ska kunna förhindra att uppgifter offentliggörs i första hand.207 I propositionen anförs, 

att externa larm bör förekomma först i det fall arbetstagare rapporterat uppgifter beträffande 

missförhållanden till arbetsgivare, och denne inte vidtar skäliga åtgärder208 eller informerar 

rapporterande arbetstagare i skälig utsträckning.209 

 

 

                                                      
202 Huruvida offentliggörande inträffar är inte relevant; jfr prop. 2015/16:128, s. 60. 
203 Att myndigheter bör vara alternativa mottagare av uppgifter framstår motiverat med hänsyn till Europadomstolens 

praxis; se Allenet de Ribemont mot Frankrike, Europadomstolens dom den 10 februari 1995 i mål 15175/89. 
204 Prop. 2015/16:128, s. 60. 
205 Id. Detsamma gäller uppgiftslämnande till bloggar och övriga sociala medier; jfr prop. 2015/16:128, s. 60. 
206 Se exempelvis AD 1986 nr 95 såväl som AD 1994 nr 79, vari AD fastställer att arbetstagare i första hand ska 

informera arbetsgivare. Fallen rör dock arbetstagares kritikrätt. 
207 Prop. 2015/16:128, s. 65. Detta kan emellertid anses vara något motsägelsefullt i relation till vad som anförs 

tidigare i propositionen beträffande allmänintresset; se ovan, fotnot 184. Notera även likheten med amerikansk rätt; 

se s. 15 och fotnot 105 i detta arbete. 
208 ”Skäliga åtgärder” anförs i propositionen vara seriösa lösningsmetoder – såsom utredningar – såväl som att dessa 

åtgärder vidtas inom skälig tid, vilket i sin tur beror på allvaret i föreliggande situation; se prop. 2015/16:128, s. 67. 
209 Prop. 2015/16:128, s. 66 och AD 1997 nr 57. 
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Även situationen, att arbetsgivare underlåter vidta skäliga åtgärder och arbetstagare väljer att larma 

externt, varpå arbetsgivare samtidigt ändrar tidigare beslut och vidtar skäliga åtgärder, dock utan 

att informera arbetstagare, är av intresse. Det anförs nämligen i propositionen att arbetstagare i 

sådana fall inte ska erhålla skydd.210 

 

Emellertid anges i propositionen utvalda situationer211 – utöver ovan sagda angående utebliven 

åtgärd och informationsskyldighet212 – i vilka arbetstagare inte bör åläggas skyldighet att larma 

internt innan larm sker externt. Denna möjlighet att larma externt möjliggörs av att arbetstagare 

har ”befogad anledning”213 och avgörs med stöd av en rimlighetsbedömning. Initialt nämns i 

propositionen ”akut fara”, exempelvis fara för såväl liv eller hälsa, som säkerhet. Utöver i 

portalparagrafen angivna ”allvarliga missförhållanden” kan det enligt förevarande lagrum även 

finnas anledning larma externt i de fall det förekommer ”mycket allvarliga förhållanden”, 

exempelvis grov ekonomisk brottslighet, allvarlig miljöskada eller underlåtenhet att informera 

beträffande förestående eller pågående brott.214 Sistone anges, att arbetstagare anses ha befogad 

anledning att i första hand larma externt i de fall det föreligger risk för bevisförstöring, eller 

mottagaren av rapporteringen är densamme som handlat oegentligt.215 Oberoende av huruvida 

arbetstagare kan anses ha befogad anledning att larma externt följer emellertid av lagrummets sista 

lydelse, att det måste föreligga fog216 för det av arbetstagare framlagda påståendet rörande allvarligt 

missförhållande,217 i de fall arbetstagare larmar externt istället för internt.  Detta sista rekvisit utgör 

en skillnad218 i svensk rätt i relation till amerikansk rätt och motiveras i propositionen med att 

arbetstagare kommer basera rapportering på begränsad kunskap; det vill säga, arbetstagare kommer 

– förmodligen – aldrig ha full kännedom beträffande visst missförhållande.219 För att klargöra ska 

anföras att kravet på fog inte berör interna larm – eftersom i sådana fall arbetstagares påståenden 

                                                      
210 Id., s. 67. 
211 De i propositionen angivna situationerna är inte uttömmande; se prop. 2015/16:128, s. 67. 
212 Id., s. 68. 
213 7 § 2 st p. 1b. 
214 Prop. 2015/16:128, s. 68 och 23 kap. 6 § brottsbalk (1962:700). 
215 Prop. 2015/16:128, s. 69 f. 
216 Av intresse är att begreppet fog inte över huvud taget förekommer i lagen om anställningsskydd, samt att 

begreppet skäligt förekommer fler gånger än fog i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
217 I likhet med allvarligt missförhållande har fog mött kritik; Se avsnitt 1.1 Problembakgrund. 
218 Se emellertid kap. 5, vari författaren mer ingående diskuterar begreppet fog och det i amerikansk rätt likvärdiga 

begreppet reasonable belief. 
219 Prop. 2015/16:128, s. 71. 
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verkar avgörande –, utan endast sådana larm, vilka görs externt.220 I propositionen anförs att fog 

innebär att arbetstagare ska ha ”anledning att tro”, samt att ”ogrundade eller löst grundade 

misstankar bör inte räcka”.221 Det innebär dock inte att informationen måste kontrolleras och 

säkerställas av arbetstagare.222 Arbetstagare ska sålunda inte avkrävas någon rättslig bedömning av 

rekvisiten för fog.223 

 

3.4.6 Sanktioner mot arbetsgivare 
 

”9 § En arbetsgivare som bryter mot 4 § ska betala skadestånd för den förlust 

som uppkommer och för den kränkning som repressalien innebär. 

Om talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande eller annat 

förfarande som omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd får ersättning 

för förlust som avser tid efter anställningens upphörande under alla förhållanden 

bestämmas till högst det belopp som anges i 39 § i den lagen. 

Om det är skäligt, får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.” 

 

För att effektivisera förbudet mot repressalier förses lagstiftningen med en bestämmelse 

innefattandes en skadeståndsrättslig sanktion. Valet av skadestånd som sanktion gentemot 

arbetsgivare motiveras av dess såväl preventiva som reparativa funktion.224 För att upprätthålla 

dessa skadeståndsrättsligt betydelsefulla beståndsdelar för skadestånd till arbetstagare ska 

arbetstagare kunna tillerkännas både ekonomiskt skadestånd och skadestånd för kränkning. Det 

skadeståndsrättsliga ansvaret åläggs arbetsgivare, oavsett ansvaret för vidtagen repressalie.225 

Skulle emellertid medvållande föreligga framgår det av propositionen, att jämkning ligger för 

handen.226 

  

                                                      
220 Lagstiftarens argumentation för förevarande ordning är god och baseras främst på avgörandena AD 1982 nr 159, 

AD 1986 nr 95 och AD 1997 nr 57; se dock prop. 2015/16:128, s. 71 f. för mer ingående argumentation. 
221 Prop. 2015/16:128, s. 71 f. 
222 Detta motsäger dock av utredningen anförda beträffande arbetstagares skyldighet att kontrollera information; se 

SOU 2014:31 s. 142 såväl som Fressoz och Roire mot Frankrike, Europadomstolens dom den 21 januari 1999 i mål 

29183/95 och Bladet Tromsø och Stensaas mot Norge, Europadomstolens dom den 20 maj 1999 i mål nr 21980/93. 
223 Prop. 2015/16:128, s. 72. 
224 Prop. 2015/16:128, s. 73 ff.; jfr Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 36 f. respektive s. 39 ff. 
225 I enlighet med arbetsgivare ålagt principalansvar; se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 144 ff. 
226 Prop. 2015/16:128, s. 76. Möjligheten till jämkning återfinns i 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § skadeståndslag 

(1972:207); jfr Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 258 ff. för arbetstagares skadeståndsansvar och 

möjlighet till jämkning, respektive s. 393 ff. beträffande allmänna regler för jämkning. 
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4 Analys avseende svensk reglerings innehåll och dess relation till 

amerikansk rätt 
 

4.1 Inledning 
 

I detta skede av arbetets framställning är det lämpligt att mer ingående behandla de likheter och 

skillnader, vilka framkommit som ett led i behandlingen av svensk och amerikansk rätt avseende 

whistleblowing. De väsentligaste skillnaderna mellan rättssystemens rättsakter är de i svensk rätt 

intagna rekvisiten att det ska föreligga allvarligt missförhållande för befogad rapportering och fog 

för allvarligt missförhållande, vilka inte står att finna i Sarbanes-Oxley Act eller Dodd-Frank Act. 

Utöver dessa skillnader förekommer även en del likheter. Primärt ska framföras att såväl svensk 

som amerikansk lagstiftning erbjuder arbetstagare att rapportera internt eller externt. Det är även 

unisont för rättssystemen att arbetsgivare förbjuds att vidta repressalier mot arbetstagare, samt att 

i de fall repressalier vidtas mot arbetstagare, kan sanktioner förekomma mot arbetsgivare. Föremål 

för nedanstående analys är emellertid endast de två funna skillnaderna och de två förstnämnda 

likheterna, eftersom dessa delar av amerikansk rätt eventuellt innehåller medel som kan vara 

vägledande i diskussionen beträffande alternativa lösningar avseende för svensk rätt uppkommen 

kritik, samt för att fördelaktigast belysa svensk reglerings ändamålsenlighet. 

 

4.2 Analys av svensk reglering avseende whistleblowing och dess rekvisit 
 

4.2.1 Allvarliga missförhållanden 
 

De huvudsakliga skälen enligt propositionen för att det ska krävas allvarliga missförhållanden för 

arbetstagare, är undvikandet av för arbetsgivares verksamhet frekventa skadliga offentliggöranden. 

Tolkningen av lagens ordalydelse blir sålunda att missförhållanden, vilka inte är allvarliga, inte 

kan rapporteras av arbetstagare utan att denne riskerar att utsättas för repressalier. Det framstår 

något paradoxalt att en skyddslagstiftning för arbetstagare inte ger upphov till starkare skydd. Det 

torde istället vara rimligare att alla former av missförhållanden omfattas av skyddet mot 

repressalier. I annat fall möjliggörs för att missförhållanden, endast för att de inte är att anse 

allvarliga, tillåts fortlöpa. Visserligen skulle en reglering, vilken omfattar alla former av 

missförhållanden, möjligen medföra att genomförda larm är av chikanös art och således innefattar 
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arbetsrättsliga spörsmål, enkla missnöjen eller konflikter av lägre slag; en sådan utkomst skulle 

vara ekonomiskt ogynnsam. Skyddet för arbetstagare bör dock väga tyngre. För att åtgärda 

problematiken torde ett försök till uttömmande reglering av missförhållanden inte vara gynnsam, 

eftersom eventuella oegentligheter i relation till aktiemarknadsbolags verksamhet förmodligen får 

anses vara föränderliga. Istället är det rimligare att finna alternativa lösningar till rekvisitet 

allvarliga missförhållanden; författaren ämnar åta den uppgiften i ett senare skede av analysen.227 

 

Ännu ett i propositionen angivet ändamål för förevarande rekvisit är önskan beträffande minskad 

risk för skada av personliga intressen. Det anses sålunda föreligga risk för att arbetsgivare, vilken 

blir föremål för rapportering, kan lida personlig skada. Det är emellertid återigen av intresse att se 

till lagstiftningens ändamål och ställa innebörden av arbetstagares skydd i relation till arbetsgivare. 

I propositionen anges även att arbetsgivares ledningsrätt kan komma att påverkas, såtillvida att 

arbetstagare möjligen kan angripa arbetsledningsbeslut.228 Risken för att arbetstagare rapporterar 

enkla missnöjen eller obetydliga konflikter till följd av arbetsledningsbeslut bör dock, i det fall ett 

alternativt begrepp till rekvisitet allvarligt missförhållande kan frammanas, kunna undanröjas. Det 

torde även ligga i arbetsgivares intresse att inte företa arbetsledningsbeslut, vilka kan frammana 

missförhållanden för arbetstagare. 

 

Avslutningsvis anges i propositionen, att en för arbetstagare mer omfattande lagstiftning kan verka 

tvistedrivande.229 Denna argumentation återfinns beträffande resonemanget rörande repressalier, 

vari det anförs att arbetstagares skydd är primärt och att hänsyn inte ska tas till den eventuella 

ökningen av uppkomna tvister.230 Argumentationen måste sålunda anses något inkonsekvent. I 

övrigt kan anföras kritik mot försöket att bringa klarhet i rekvisitet allvarliga förhållanden med stöd 

av formuleringen ”Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller 

därmed jämförliga missförhållanden”.231 Det bör nämligen kunna anföras att det i relationen 

mellan "brott med fängelse i straffskalan" och "allvarliga missförhållanden" föreligger en språklig 

diskrepans. Fängelse såsom straff för brott förekommer nämligen för större antalet brott i 

                                                      
227 Se avsnitt 4.3.1 Allvarligt missförhållande. 
228 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf. 
229 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf; jfr prop. 2015/16:128, s. 36. 
230 Se avsnitt 3.4.3 Repressalier; jfr prop. 2015/16:128, s. 49. 
231 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf. 
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brottsbalken och det får anses inte vara fullkomligt klart huruvida dessa brott kan beskrivas med 

begreppet allvarliga missförhållanden. Ordalydelsen av missförhållanden bör även innebära någon 

form av varaktighet, emedan det i propositionen anförs att missförhållanden kan avse enstaka brott 

eller förhållanden. Argumentationen i propositionen framstår återigen inkonsekvent. Även 

förhållanden jämförliga med brott kan anses vara allvarliga missförhållanden. Dessvärre ges ingen 

ledning i författningskommentaren och möjligheten att fastställa ett beteende såsom brottsligt utan 

att det i propositionen angivits någon form av kriminalisering eller sanktionering torde vara 

begränsad. Anmärkningsvärt är även att en huvudsaklig del av argumentationen för rekvisitet 

allvarligt missförhållande baserats på den praxis AD upprättat. Denna praxis har emellertid 

upprättats med stöd av det offentligrättsliga skyddet för whistleblower[s]; ett skydd författaren 

påvisat är otillräckligt eftersom inte privaträttsliga aktörer omfattas av repressalieförbudet, samt 

diskrepansen mellan arbetstagares lojalitetsplikt, saklig grund och kritikrätten.232 

Sammanfattningsvis framstår argumentationen i propositionen för rekvisitet allvarligt 

missförhållande som något innehållslös och ledning bör hämtas annorledes. 

 

4.2.2 Interna larm 
 

För att möjliggöra whistleblowing i ett första led har lagstadgats möjlighet för arbetstagare att larma 

internt.233 Varken lagtext eller förarbeten ger dock ledning beträffande tillvägagångssättet för 

rapporteringen. Visserligen exemplifieras vissa fall av internrapportering, emellertid anges i 

propositionen att rutiner för internrapportering för arbetstagare inte måste ha gjorts känd av 

arbetsgivare – varken skriftligen eller annorledes – och det ställs inga formella krav på innebörden 

av sådana rutiner, samt behöver rutinen inte namnges av arbetsgivare.234 Likväl lämnas utrymme 

för viss självreglering, eftersom det i propositionen anges att avancerade system för rapportering, 

såsom automatiska databehandlingssystem eller rapportering till oberoende tredje part, anses 

acceptabla.235 Detta framstår dock något paradoxalt, eftersom försöket att lagstifta 

rapporteringskanaler för arbetstagare syftar till att förstärka redan innan lagens ikraftträdande 

förekommande självreglering. 

                                                      
232 Se avsnitt 3.2.2 Yttrandefrihet och meddelarskydd och avsnitt 3.2.4 Lojalitetsplikt. 
233 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
234 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
235 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
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Författaren uppmärksammade ovan att bolag, såsom AstraZeneca och Skanska, upprättat system 

för intern- och externrapportering.236 I propositionen har ändock anförts, att reglering av 

internrapportering är att föredra framför bolags självreglering, och det tillhandahålls ingen 

förklaring till denna åtgärd i förarbetena. Istället upprättas möjlighet till internrapportering och det 

anges att sådan rapportering endast ska ”göras känd”.237 Detta ställningstagande får dock anses 

lämna lagstiftningen – återigen – innehållslös. Kännetecknande för interna rapporteringssystem bör 

nämligen vara tydliga rutiner, vilka tillhandahålls arbetstagare noggrant och pedagogiskt, för att 

möjliggöra effektiv internrapportering. Det torde nämligen vara fördelaktigt för whistleblowing, att 

bolagsledningar tillhandahåller tydliga system för rapportering, eftersom arbetstagare sålunda 

erbjuds påverka och tillhandahålla ett transparent rapporteringssystem, vilket bör möjliggöra ett 

robust flöde av information. Skulle system för internrapportering inte skyddas och uppmuntras 

torde bolag riskera förlora möjligheten att åtgärda oegentligheter och investerares förtroende kan 

skadas. Istället för att rutiner för internrapportering endast ska ha gjorts kända, bör istället sådana 

rutiner förstärkas av varje bolag med stöd av återkommande utbildning, skriftligt tillhandahållande 

av information till arbetstagare beträffande rutiner och återkoppling för kontroll av bolagets 

system. Av bolag väl upprättade protokoll av system för internrapportering bör även skapa goda 

möjligheter att redogöra för bolags åtgärder i det fall missförhållanden uppdagas. Möjligen kan 

lagstiftarens ovilja att mer ingående erbjuda vägledning för internrapportering vara ett led i önskan 

att inte inleda arbetsgivare och arbetstagare i någon form av lojalitetskonflikt. Av propositionen 

framgår dock att arbetstagares lojalitetsplikt inte bör innebära problem beträffande 

internrapportering, förutsatt rapporteringen sker innan larm lämnas externt.238 Argumentationen 

bör sålunda innebära att lojalitetsplikt inte är orsaken till frånvaron av närmare reglering avseende 

rutiner för internrapportering. Emellertid kvarstår efter detta konstaterande fler frågeställningar än 

tidigare beträffande frånvaron av reglerade rutiner. 

 

Utöver avsaknaden av skäl för att inte reglera nödvändiga rutiner, förefaller nämligen 

argumentationen att internrapportering inte strider mot arbetstagares lojalitetsplikt – förutsatt att 

internrapportering föregår externrapportering – något bristande. Resonemanget liknar det för 

                                                      
236 Se avsnitt 3.3 Något om svenska aktiemarknadsbolags självreglering av rapporteringssystem. 
237 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
238 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
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amerikansk rätts vidkommande reglering för internrapportering.239 Det amerikanska rättssystemet 

innehåller dock inte krav på att externrapportering föregås av internrapportering; det framstår 

snarare vara en rekommendation. Bristen på uppställandet av rutiner avseende internrapportering 

riskerar försvaga systemet för internrapportering och dess ändamålsenlighet såtillvida att de 

riskbedömningar, vilka måste genomföras av arbetsgivare, är komplicerade och bedömningarna 

kan möjligen komma att åligga oseriösa arbetsgivare som företar oseriösa bedömningar. Det torde 

vara rimligt att exempelvis i enlighet med 6 kap. 2 § lag om bank- och finansieringsrörelse, ålägga 

arbetsgivare att upprätta skriftliga instruktioner.240 En regel med krav avseende ändamålsenliga 

rutiner vore lämplig och kravet skulle kunna vara proportionerligt i relation till respektive bolags 

storlek och bör kunna uppfyllas i de fall arbetsgivare upprättar en webbplats, telefonnummer eller 

särskild e-postadress för internrapportering. Dessa system för rapportering bör upprätthållas med 

skriftliga instruktioner och uppförandekoder; möjligen skulle Datainspektionen kunna agera 

tillsynsmyndighet. Å andra sidan skulle utförliga krav på interna rutiner avseende 

internrapportering kunna medföra väsentliga kostnader för arbetsgivare och det skulle föreligga 

risk för att interna rutiner anpassas för varje enskilt bolag. I ett ännu bredare perspektiv kan tänkas, 

att detta skapar problem i internationella koncerner, eftersom utländska moderbolag eventuellt kan 

ålägga svenska dotterbolag att upprätta rutiner, vilka skapar motsättningar med svensk rätt. Istället 

skulle arbetslivets näringslivsorganisationer kunna åläggas att reglera utformningen av interna 

rutiner avseende whistleblowing. Detta skulle möjliggöra för arbetsgivare, i samråd med 

näringslivsorganisationerna, att utforma rutiner, vilka är anpassade till respektive 

branschorganisation och verksamhet. 

 

Såsom nämnts ovan riskerar emellertid självreglering medföra, att det inte företas tillfredsställande 

utredningar och att detta resulterar i att arbetsgivare felaktigt kontrollerar information som 

offentliggörs och informationsasymmetrier riskerar uppstå.241 Alternativt skulle rutiner för 

internrapportering regleras i kollektivavtal. Emellertid torde sådan reglering vara svåröverskådlig, 

eftersom den innehåller partsautonomi; sådana avtal kan dock tolkas i efterhand. Dessutom är det 

inte möjligt att avtala angående straffrättsliga sanktioner i kollektivavtal. Ställs självreglering i 

relation till reglering i kollektivavtal, får emellertid efter en avvägning det sistnämnda anses 

                                                      
239 Se avsnitt 2.3.2 Upprättande av revisionskommittéer. 
240 Se avsnitt 3.4.4 Interna larm. 
241 Se avsnitt 3.3 Något om svenska aktiemarknadsbolags självreglering av rapporteringssystem. 
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fördelaktigare. Således bör lagreglering prioriteras framför självreglering, samtidigt som reglering 

medelst kollektivavtal bör föredras istället för självreglering, eftersom såväl arbetstagar- som 

arbetsgivarintressen företräds istället för endast arbetsgivarintressen. 

 

4.2.3 Externa larm 
 

I ett andra led har möjliggjorts för arbetstagare att larma externt.242 Det förefaller dock finnas såväl 

smärre som mer betydande otydligheter beträffande denna del av lagstiftningen. Initialt kan nämnas 

att 7 § lag (2016:749) om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden, inte omnämner 6 §, vilket bör innebära att de arbetstagare, vilka larmar 

till arbetstagarorganisation, inte erhåller likvärdigt skydd och rätt till skadeståndsanspråk i relation 

till de arbetstagare som larmar internt med stöd av 5 § eller externt enligt 6 §. Några konkreta skäl 

för denna diskrepans framkommer inte i förarbetena. Ännu en otydlighet är det i 7 § angivna ordet 

”påstående”, vilket inte förekommer annanstans i lagtexten och mest anmärkningsvärt, först i 7 §. 

Dessutom är det möjligt att ett ”påstående” inte är tillräckligt för att externrapportering sker; ordet 

framstår nämligen möjligen otydligt för arbetstagare. Externa larm enligt 7 § omfattar även att 

rapportering sker till polismyndigheten beträffande brottsliga oegentligheter. Bestämmelsens 

utformning medför emellertid även avseende brott att larm först måste ske internt eller att fog 

föreligger för direkt externrapportering. Denna ordning är förmodligen inte helt tillfredsställande i 

relation till det i 23 kap. 6 § brottsbalken stadgade brottet ”underlåtenhet att avslöja förestående 

eller pågående brott”.243 

 

Av de mer betydande otydligheterna som följer av 7 §, är dels omständigheten att arbetstagare, i 

de fall arbetsgivare underlåter att vidta skäliga åtgärder efter internt larm och arbetstagare väljer 

larma externt, varpå arbetsgivare samtidigt ändrar tidigare beslut och vidtar skäliga åtgärder, dock 

utan att arbetstagare informeras, arbetstagare inte ska erhålla skydd mot repressalier. Detta 

resonemang måste anses något paradoxalt eftersom det riskerar underminera regleringens ändamål. 

Denna brist i lagen förstärks även av att det inte uttryckligen stadgats någon plikt för arbetsgivare 

                                                      
242 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för påstående. 
243 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för påstående och fotnot 213. 
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att informera arbetstagare angående tänkta eller vidtagna åtgärder, utan arbetsgivaren behöver 

endast i ”den utsträckning som det är skäligt” informera arbetstagare. Det torde vara rimligare med 

en uttrycklig skyldighet för arbetsgivare att informera arbetstagare, alternativt att arbetstagare 

tillskansas skydd oavsett kännedom beträffande vidtagna åtgärder. 

 

Nästkommande betydande otydlighet i lagstiftningen rör det i propositionen uppställda kravet, att 

externa larm huvudsakligen ska föregås av interna larm. Detta motiveras i ett första led med att 

arbetsgivare ska kunna förhindra att uppgifter offentliggörs och i ett andra led med hänsyn till 

arbetstagares lojalitetsplikt;244 sålunda uppställs i propositionen återigen en möjlig källa till 

konflikt mellan arbetsgivares och arbetstagares lojalitetsplikt. Såsom framställts, med hänvisning 

till doktrin och praxis upprättad av såväl Europadomstolen som AD, är visserligen arbetstagares 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare omfattande, vilket motiverar att internrapportering sker innan 

externrapportering.245 Det framkommer emellertid av viss doktrin och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter att externa larm innefattar ett lojalt agerande, eftersom ändamålet med sådan 

rapportering är att undanröja missförhållanden. Denna diskrepans i ställningstaganden är dock inte 

unisont förekommande mellan domstolar och författare246, utan även lagstiftaren tycks hysa vissa 

svårigheter att konsekvent tillämpa lojalitetspliktens innebörd. Att arbetstagare ska ära 

lojalitetsplikten och primärt larma internt (för att förhindra att uppgifter offentliggörs) strider 

nämligen mot det i propositionen anförda beträffande allmänintresset, vilket innebär att 

oegentligheter inom bolag bör offentliggöras för att gynna informationsgivningen och 

transparensen; argumentationen i propositionen framstår återigen såsom inkonsekvent. 

 

Likalydande argumentation förekommer visserligen för amerikansk rätts vidkommande, dock 

endast på doktrinnivå och är sålunda inte fastställd av domstol eller anförd i förarbeten. Kritiken 

mot uppställd argumentation i propositionen avseende svensk rätts uppbyggnad kan emellertid 

endast vara välriktad förutsatt att en annan utgångspunkt än rådande antas mot lojalitetspliktens 

ändamål. Förvisso föreligger lojalitetsplikt i anställningsförhållanden, emellertid är den inte 

ensidig; såväl arbetsgivare som arbetstagare ska iakttaga lojalitet. Arbetsgivares lojalitet i relation 

                                                      
244 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för påstående. 
245 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för påstående. 
246 Dasgupta, S och Kesherwavi, A. ’'Whistleblowing: A Survey of Literature'', The IUP Journal of Corporate 

Governance, s. 61. 
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till arbetstagare bör – enligt författarens mening – innebära en skyldighet att inte företa handlingar, 

vilka kan skada verksamheten och sålunda arbetstagare. I det fall missförhållanden uppstår inom 

arbetsgivares verksamhet, vilka uppkommit på grund av företagen handling av arbetsgivare, torde 

det sålunda rätteligen åligga arbetstagare att rapportera externt, eftersom det inte rimligen bör 

kunna åläggas arbetstagare att rapportera internt till ansvarig för uppkomna missförhållanden. 

Visserligen anges i propositionen att det finns möjlighet att rapportera externt i det fall mottagare 

av internt larm skulle vara densamme som handlat oegentligt.247 Det krävs dock att 

missförhållandet är mycket allvarligt. I det fall allvarliga missförhållanden uppkommit på grund 

av arbetsgivares handlande ska sålunda rapportering ske internt till densamme. 

 

Förutom denna brist är argumentationen i propositionen avseende möjligheten att förhindra att 

uppgifter offentliggörs i första hand enbart baserad på arbetstagares lojalitetsplikt. Emellertid bör 

hänsyn tas till övriga omständigheter, exempelvis vikten av att undvika informationsasymmetrier; 

eller i annat fall mer ingående, den faktiska innebörden av arbetstagares lojalitetsplikt. Även i de 

fall missförhållanden är ”allvarliga” bör nämligen externrapportering vara acceptabel, eftersom 

arbetstagares lojalitetsplikt rimligen torde omfatta undvikandet av informationsasymmetrier för att 

förstärka bolags transparens i relation till investerare och övriga marknadens betraktare. Kravet på 

lojalitetsplikt kan nämligen inte existera i vakuum, eftersom anställningsförhållandet är ömsesidigt 

och ändamålet är att uppnå rimliga avväganden i detsamma. Förutsättningen för lojalitetspliktens 

funktion är även dess relation till rättsregler och lojalitetsplikten är således inte ensamt 

uttömmande. Undvikandet av informationsasymmetrier ligger även i linje med det i propositionen 

åberopade allmänintresset att offentliggöra missförhållanden.248 Det ska för tydlighetens skull 

framhållas, att betydelsen av lojalitetsplikt inte ska förringas i de fall arbetstagare väljer att larma 

externt och att det förefaller vara mer lojalt att rapportera internt. Lojalitetsplikten kan emellertid 

inte användas som argument för att motivera att missförhållanden inte ska offentliggöras; i sådana 

fall bör nyttan av full informationsgivning och transparens framstå såsom mer betydelsefull. 

 

 

                                                      
247 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för sitt påstående. 
248 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf. 
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4.2.4 Fog för påstående 
 

Beträffande rekvisitet fog för att allvarligt missförhållande uppkommit och dess innebörd att 

arbetstagare ska ha ”anledning att tro”, att ”ogrundade eller löst grundade misstankar bör inte 

räcka”, samt att lämnade uppgifter ska vara sanningsenliga, kan anföras, att denna upprättade 

ordning visserligen överensstämmer med art. 10 Europakonventionen och Guja mot Moldavien.249 

Må så vara att inte varenda ogrundad misstanke bör kunna ligga till grund för rapportering och att 

i det fall missförhållande föreligger, det inte torde vara allt för komplicerat att framlägga bevis för 

fog. Emellertid anges även i propositionen att inte full visshet beträffande rapporterad omständighet 

krävs, eller att arbetstagare ska kontrollera och i dess helhet säkerställa information. Detta motsäger 

emellertid av utredningen anförda beträffande arbetstagares skyldighet att kontrollera information 

såväl som domskälen i Fressoz och Roire mot Frankrike och Bladet Tromsø och Stensaas mot 

Norge.250 Anmärkningsvärt är även att argumentationen i propositionen för rekvisitet fog, 

huvudsakligen är baserad på den praxis AD upprättat. Denna praxis har emellertid upprättats med 

stöd av det offentligrättsliga skyddet för whistleblower[s]; ett skydd författaren påvisat är 

otillräckligt eftersom inte privaträttsliga aktörer omfattas av repressalieförbudet, samt diskrepansen 

mellan arbetstagares lojalitetsplikt, saklig grund och kritikrätten.251 

 

4.3 Svensk reglering avseende whistleblowing i relation till amerikansk rätt 
 

I följande skede av arbetets framställning är det, med hänsyn till den påvisade inkonsekventa 

argumentationen i propositionen, lämpligt att noggrannare granska amerikansk rätt avseende 

whistleblowing. Visserligen har även gentemot Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act framförts 

kritik,252 emellertid synes det tjänligt att undersöka amerikansk rätts lagreglering och praxis, för att 

utröna huruvida amerikansk rätt kan ge ledning beträffande ändamålet att stärka svensk rätt 

avseende whistleblowing; särskilt eftersom det är relevant att redogöra för huruvida enstaka ord – 

snarare än hela rättsregler – kan utgöra effektivare rekvisit. 

 

                                                      
249 Se avsnitt 3.1 Begreppets ingång i svensk rätt – något om historiken. 
250 Se avsnitt 3.4.6 Åtgärder mot arbetsgivare. 
251 Se avsnitt 3.2.2 Yttrandefrihet och meddelarskydd, avsnitt 3.2.4 Lojalitetsplikt och avsnitt 4.2.1 Allvarliga 

missförhållanden. 
252 Se avsnitt 2.6 Sarbanes-Oxley Act och Dodd-Frank Act – kritik i doktrinen. 
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4.3.1 Allvarliga missförhållanden 
 

Förstone ska rekvisitet allvarliga missförhållanden behandlas. För amerikansk rätts vidkommande 

finns nämligen inte något liknande rekvisit att tillgå i lagstiftningen och det är inte möjligt att finna 

praxis. Det finns emellertid möjlighet att någorlunda jämställa svensk och amerikansk rätt i ett 

avseende beträffande rekvisitet allvarliga missförhållanden. I Sarbanes-Oxley Act uppställs 

nämligen kravet att arbetstagare endast får rapportera sådana missförhållanden, vilka kan utgöra 

överträdelser mot i lagen uppräknade sektioner, av SEC fastställda regler, eller annan federal lag 

vars syfte är att motverka bedrägerier gentemot aktieägare.253 I viss mån kan denna del av 

regleringen liknas den för svensk rätts vidkommande, vilken stadgar att allvarliga 

missförhållanden är sådana förhållanden som kan likställas med brott enligt brottsbalken. 

 

Emellertid får regleringen i Sarbanes-Oxley Act anses vara något mer innehållsrik och precis. Även 

förarbetena till Sarbanes-Oxley Act är av intresse med de nämnda orden ”wrongdoing” och 

”fraudulent”254 såsom relevanta att rapportera, såtillvida att de kan utgöra grund för diskussion 

avseende allvarliga missförhållanden. Dessa två ord översatta innebär ”förseelse” respektive 

”bedrägligt”. Visserligen skulle arbetstagare kunna rapportera förseelser eller bedrägligheter, dock 

torde dessa begrepp vara att anse något för oprecisa avseende omständigheter, vilka kan utgöra 

grund för whistleblowing. Begreppet förseelse kan nämligen likställas med – exempelvis – ”lindrigt 

brott”, ”lagöverträdelse” eller ”felsteg”, emedan begreppet bedrägligt kan likställas med – 

exempelvis – ”falsk”, ”svekfull” eller ”opålitlig”. Begreppen innehar sålunda inte likvärdig 

innebörd såsom begreppet missförhållande. Dessutom återfinns bedrägeri i brottsbalken med 

fängelse som påföljd och det är just denna definition av allvarliga missförhållanden som mött kritik. 

Beträffande amerikansk rätts del såsom tjänande för svensk reglering avseende rekvisitet allvarliga 

missförhållanden, kan sålunda anföras att amerikansk rätt endast innehåller något utförligare 

anvisningar – i form av hänvisningar till andra specificerade lagrum – beträffande vilka delar som 

bör ses såsom allvarliga. Det är emellertid författarens uppfattning, att ett försök till uttömmande 

reglering av missförhållanden inte vore rimlig; emellertid bör tydlig exemplifiering kunna tjäna 

såsom god vägledning. 

                                                      
253 Se avsnitt 2.3.3 Skydd för whistleblower[s]. 
254 Se avsnitt 3.4.2 Allvarliga missförhållanden – lagens portalparagraf och fotnot 176. 
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4.3.2 Fog för påstående 
 

Angående rekvisitet fog för allvarligt missförhållande finns inte någon direkt motsvarighet i 

amerikansk lagstiftning, emellertid vore det möjligt att finna viss ledning avseende whistleblowing, 

nämligen med hänvisning till att det i såväl Sarbanes-Oxley Act som i praxis uppställs krav på att 

arbetstagare ska ha ”reasonable belief” för att kunna rapportera missförhållanden.255 Ordagrant 

översatt innebär den engelska lydelsen krav på ”rimlig/skälig tro”. Med hänsyn till den i 

propositionen uppställda avvikande bedömningen av Europadomstolens praxis256 innebörd, samt 

omständigheten att praxis av AD tillerkänts betydelse – fastän den endast tillser 

offentliganställda257 – bör rimligen ett alternativ till fog åtminstone tas i beaktning. Av vikt i detta 

sammanhang bör vara, att fog inte förekommer i övrig arbetsrättslig skyddslagstiftning, utan istället 

används skälig. För att tydliggöra för arbetstagare och med hänsyn till amerikansk lagstiftning, 

torde det inte vara orimligt att revidera svensk lagstiftning avseende whistleblowing till att istället 

uppställa krav på arbetstagare, att denne ska kunna larma externt direkt, i de fall det framstår såsom 

skäligt; detta skulle även eliminera problemet med begreppet påstående.258 

 

4.3.3 Interna och externa larm 
 

Vad anbelangar uppställda regler för förfarandet avseende interna larm för amerikansk rätts 

vidkommande, i relation till svensk rätt, framkommer inga betydelsefulla skillnader. Istället är det 

möjligt att konstatera att de båda rättssystemens förfaranden för internrapportering är likvärdiga, 

såtillvida att de båda uppställer möjlighet att larma internt till arbetsgivare eller för denne utsedd 

representant.259 Inte heller uppställs i något av de båda rättssystemens lagstiftning särskilda regler 

för rutiner. Denna likhet i de båda rättssystemens reglering är emellertid av intresse, eftersom den 

kritik amerikansk rätt avseende whistleblowing erhållit – delvis – kan bero på detta bortfall av 

reglering. För att undvika samma utfall i svensk rätt är det sålunda förmodligen av vikt att reglera 

rutiner för internrapportering. Beträffande externa larm finns det dock större möjlighet att 

uppmärksamma vissa skillnader. För amerikansk rätts vidkommande stadgas möjlighet att larma 

                                                      
255 Se avsnitt 2.3.3 Skydd för whistleblower[s] och avsnitt 2.5.1.2 Rättsfallen. 
256 Se avsnitt 3.4.6 Åtgärder mot arbetsgivare och avsnitt 4.2.4 Fog för påstående. 
257 Se avsnitt 3.2.2 Yttrandefrihet och meddelarskydd, avsnitt 3.2.4 Lojalitetsplikt och avsnitt 4.2.2 Interna larm. 
258 Se avsnitt 4.2.3 Externa larm. 
259 Se avsnitt 2.3.3 Skydd för whistleblower[s] och avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för sitt påstående. 
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externt till federal tillsynsmyndighet, brottsbekämpande organ, kongressledamöter eller 

kongresskommitté.260 De två första alternativen kan likställas med de för svensk rätts 

vidkommande externa möjligheterna tillsynsmyndighet och polismyndigheten, emedan de 

sistnämnda alternativen kan likställas med svenska riksdagsledamöter. 

 

I ett avseende möjliggör sålunda Sarbanes-Oxley Act för mer omfattande externrapportering än 

svensk reglering. Emellertid kan en betydelsefull skillnad återfinnas efter att de båda 

rättssystemens lagstiftning jämförts. Svensk reglering avseende whistleblowing erbjuder nämligen 

möjlighet att offentliggöra missförhållanden, exempelvis via mediala kanaler.261 För amerikansk 

rätts vidkommande har sådan möjlighet inte uttryckts ordagrant i lagtext och all möjlighet till sådan 

tolkning har förgåtts, efter att United States Court of Appeals for the Ninth Circuit fastställde att 

rättsakten inte erbjuder en tolkning, vilken inbegriper rapportering till mediala organ.262 Detta 

motiverades av att offentliggörande av missförhållanden sannolikt påverkar bolags aktiekurser och 

medför investeringsförluster. Domstolen motsade således det huvudsakliga syftet – 

aktiemarknadsrättslig transparens – med Sarbanes-Oxley Act i och med domens fastställande. I ett 

avseende får det sålunda i propositionen anses tagits viss ställning för vikten av transparens; om 

möjligt omedvetet med hänsyn till den argumentation författaren visat i övrigt framförts i 

propositionen. För svensk rätts vidkommande avseende whistleblowing bör sålunda inte 

amerikansk rätt kunna erbjuda mycken upplysande tillägg avseende externrapportering. 

 

4.4 Svensk rätts utfall i ljuset av amerikansk rätt 
 

Efter att de båda rättssystemens lagstiftning noggrannare jämförts och det fastställts vilka faktiska 

likheter och skillnader som föreligger, bör rimligen ett möjligt utfall av svensk rätt avseende 

whistleblowing kunna prognostiseras. Beträffande motsvarigheten till allvarligt missförhållande i 

amerikansk rätt har fastställts att det inte krävs någon sådan grad av missförhållanden, samt att 

arbetstagare enkelt kan avgöra vilka missförhållanden som kan rapporteras. Angående 

motsvarigheten till fog kan anföras att det för arbetstagare verkar enklare att avgöra huruvida 

reasonable belief föreligger. Internrapportering för de båda rättssystemen är likvärdig, emedan 

                                                      
260 Se avsnitt 2.3.3 Skydd för whistleblower[s]. 
261 Se avsnitt 3.4.5 Externa larm och fog för sitt påstående. 
262 Se avsnitt 2.5.1.2 Rättsfallen och Tides v. The Boeing Co. 
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svensk rätt avseende whistleblowing erbjuder bättre skydd för de arbetstagare, vilka larmar externt. 

Det finns sålunda ingen klar stringens i rättssystemens likheter och skillnader, utan de båda 

rättssystemens reglering är i en inbördes relation i viss mån avvikande. Vid en första anblick kan 

sålunda den amerikanska regleringen anses vara aningen mer kvalificerad för att förhindra 

whistleblowing än svensk reglering, varför svensk reglering inte torde kunna förväntas få samma 

utfall. Det ska emellertid även beaktas, att amerikansk reglering fått utstå kritik, eftersom empiriska 

studier visar att regleringen varken uppmuntrat eller i tillräcklig utsträckning belönat 

whistleblower[s]. Huruvida detta är ett resultat av att regleringen hämmat whistleblowing eller fått 

önskad effekt, besvaras inte i undersökningen. Med hänsyn till detta bör även svensk reglering 

avseende whistleblowing resultera i ett undermåligt skydd för arbetstagare. I detta skede bör dock 

hänsyn tas till det amerikanska rättssystemet och dess härstammande från andra kulturella och 

sociala grunder. Ovan har diskuterats skillnaden mellan de fall, vilka avgörs av jury respektive 

domare.263 De rättsfall som lagts till grund för detta arbete har avgjorts av enskilda domare, varför 

det kan antas att den amerikanska regleringen medför vagt skydd på grund av – delvis – domares 

mönstrade åskådning av det svaga skyddet för amerikanska arbetstagare och dess ställning i 

amerikansk rätt. För svensk rätts vidkommande är dock arbetstagares skydd generellt starkt. Dessa 

oansenliga skillnader gentemot amerikansk rätt kan dock inte leda till slutsatsen att svensk 

reglering avseende whistleblowing kommer erbjuda särskilt starkt skydd. Istället bör det vara 

rimligare anta, att de svagheter i svensk rätt som kan återfinnas i regleringen, samt det faktum att 

amerikansk reglering beträffande dess ordalydelse får anses erbjuda tydligare skydd, resulterar i 

ett, för svensk rätts vidkommande, skydd för arbetstagare som är fragmenterat och svårtillämpat. 

 

4.5 Analys avseende huruvida delar av amerikansk rätt bör införlivas de lege ferenda 
 

I föregående avsnitt har diskuterats huruvida viss av amerikansk utvald reglering avseende 

whistleblowing är lämplig att överföra till svensk rätt. Regleringens lämplighet i relation till svensk 

rätt är emellertid inte detsamma som huruvida det faktiskt är lämpligt att ”transplantera” utländsk 

reglering i svensk rätt. Förstone kan anföras, att beträffande den språkliga ordalydelsen förflyttas 

aldrig denna, eftersom lydelsen i själva verket bör syfta på en idiosynkratisk kulturell situation. 

Följaktligen överlever inte en betydande del av den överförda regelns betydelse från ett rättssystem 

                                                      
263 Se avsnitt 2.2 Något om det amerikanska rättssystemet. 
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till ett annat. Detta torde även följa av problematiken, att ord inte kan överföras från ett språk till 

ett annat, utan att även språket i anslutning till ordet transporteras. Den ursprungliga kulturen 

fortsätter sålunda att uttrycka en andemening och moralisk påverkan och innebörden av rättsregeln 

kvarblir. Detta skulle kunna bero på att lagstiftning inte ska tolkas såsom ett stabilt monolitiskt 

element i samhället och att kulturella och historiska faktorer inte ska bortses från. 

 

Det är således endast möjligt att, från en annan rättsordning, överföra innehållslösa ord; möjligen 

på grund av ekonomi- och effektivitetsskäl. Även om författaren anser dessa resonemang vara av 

vikt är denne av en annan uppfattning. Rimligen bör nämligen hänsyn tas till andra faktorer, än 

endast den utländska rättsregelns ordalydelse; exempelvis dess centrala koncept. Detta användande 

av amerikansk rätt är inte främmande för europeiska rättsstater; amerikansk lagstiftning har legat 

till grund för införandet av flera rättsinstitut i europeisk rätt såsom leasing, factoring, franchising. 

Även lagstiftning på EU-rättslig nivå implementeras ideligen i svensk rätt, vilket bör kunna 

likställas med att lagstiftning transplanteras. Dessutom torde det vara rimligt att betrakta rättsregler 

såsom politiskt, socialt och ekonomiskt – relativt – fristående. Utländska rättsregler bör i viss mån 

även kunna berika inhemsk juridisk argumentation. Således bör inte hänsyn tas endast till 

rättsreglers ordalydelse. I förevarande fall är det heller inte aktuellt att implementera hela 

rättsregler, utan istället diskuteras huruvida enstaka ord kan utgöra effektivare rekvisit än 

nuvarande rättsregler. Det bör således vara möjligt att överföra de delar, vilka diskuterats ovan, av 

amerikansk rätt till svensk reglering avseende whistleblowing, för att stärka regleringen och 

möjliggöra att dess ändamål uppfylls, samt för att för arbetstagare åstadkomma förbättrad 

förutsebarhet och rättssäkerhet. 
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5 Slutsats rörande svensk reglerings ändamålsenlighet 

 

Angående i propositionen uppställd argumentation rörande rekvisitet allvarliga missförhållanden, 

kan konstateras att den framstår såsom bristfällig och ledning bör sålunda hämtas annorledes. 

Beträffande lagstiftarens ställningstagande avseende internrapportering och dess avvikelser mot 

lojalitetsplikten, samt frånvaron av tydliga rutiner, framstår återigen argumentationen som 

bristande. Lagstiftaren har inte heller endast misslyckats med klar lagreglering, utan har bortsett 

från möjligheten att interna rutiner kan regleras i kollektivavtal istället för självreglering; reglering, 

vilken avseende whistleblowing visats otillräcklig. Argumentationen angående externrapportering 

har fastställts såsom paradoxal, vilket riskerar underminera regleringens ändamål, samt hyser 

lagstiftaren svårigheter att tillämpa lojalitetspliktens innebörd. Lojalitetsplikt existerar nämligen 

inte självständigt och i propositionen har bortsetts från bolags transparens i relation till investerare, 

såväl som nyttan av informationsgivning. Det ska även anföras, att argumentationen rörande fog 

är motsägelsefull, eftersom lagstiftaren motsäger Europadomstolens praxis.  

 

I relation till amerikansk rätt har fastställts, att rekvisitet allvarligt missförhållande inte har någon 

motsvarighet. Istället medför amerikansk rätt endast utförligare anvisningar i form av hänvisningar 

till andra specificerade lagrum. I likhet med amerikansk rätt, torde tydlig exemplifiering av 

missförhållanden tjäna såsom god vägledning. Inte heller rekvisitet fog kan återfinnas i amerikansk 

rätt. Istället bör svensk lagstiftning avseende whistleblowing revideras till att det ska framstå såsom 

skäligt att larma externt. Emedan förfarandet för internrapportering inte kan åtskiljas emellan de 

båda rättssystemen, får utrymmet för externrapportering i svensk rätt anses erbjuda mer omfattande 

skydd, varför amerikansk rätt inte torde kunna erbjuda mycken upplysande ledning. För att 

övervinna argumentationen beträffande skadeverkningarna externa offentliggöranden riskerar 

medföra för arbetsgivare, skulle istället arbetstagare i ett första led kunna rapportera till bolagets 

revisor. Visserligen innehar även revisorer lojalitetsplikt, dock bör de vara att anse tillräckligt 

objektiva, för att kunna besluta huruvida rapporterad oegentlighet ska behandlas fortsättningsvis. 

Detta skulle även kunna lösa problematiken beträffande upprättandet av interna rutiner för 

whistleblowing. Oavsett intern- eller externrapportering bör dock, för tillsynens skull, nuvarande 

tillsynsmyndigheters befogenheter utökas, alternativt en ny tillsynsmyndighet upprätts. 
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En sammanställning av svensk rätt i relation till amerikansk rätt bör resultera i ett utfall, vilket 

medför att skyddet för arbetstagare torde komma framstå såsom fragmenterat och svårtillämpat. 

Nuvarande lagstiftning bör således inte anses tillfredsställande beträffande dess effektivitet i 

relation till dess ändamål. Oavsett reflektioner beträffande kritiken amerikansk rätt avseende 

whistleblowing mottagit, bör det vara möjligt överföra vissa delar av amerikansk rätt till svensk 

reglering avseende whistleblowing, för att stärka regleringen och möjliggöra att dess ändamål 

uppfylls, samt för att för arbetstagare åstadkomma förbättrad förutsebarhet och rättssäkerhet. I det 

fall lagstiftande organ inte lyckas revidera förevarande brister i lagstiftningen, får eventuell 

framtida utveckling av whistleblowing såsom rättsinstitut kodifieras med stöd av gällande rätt. 
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