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Abstract 
 

Credit rating agencies have a fundamental function in the financial markets. Their business 

model is to rate financial instruments based on their credit risk, thereby reducing information 

asymmetry and supporting capital flows. After the mortgage crisis in the US and the debt crisis 

in Europe, credit rating agencies have been criticized for acting negligently by systematically 

overestimate the assessed instruments.   

 

As a result of the criticism, an extensive regulatory work has started. In Europe, credit rating 

agencies are regulated by a credit rating regulation. Since 2013, the regulation contains a union-

wide civil liability regime, which enables investors to claim damages against a credit rating 

agency. This thesis aims to investigate and analyse the conditions for credit rating agencies 

liability towards investors under Swedish law. 

 

Sammanfattning 
 

Kreditvärderingsinstitut har en fundamental funktion på världens finansmarknader. Deras 

affärsmodell är att betygssätta finansiella instrument utifrån deras kreditrisk, vilket minskar 

informationsasymmetrin  och främjar kapitalflöden på marknaden. Efter finanskrisen i USA 

och skuldkrisen i Europa, har kreditvärderingsinstituten dock kritiserats för att agera oaktsamt 

och systematiskt övervärdera de bedömda instrumenten, vilket inneburit att investerare fattat 

felaktiga beslut som resulterat i förluster.  

 
Till följd av kritiken har ett omfattande regleringsarbete för kreditvärderingsinstituten inletts. I 

Europa regleras kreditvärderingsinstituten av en kreditvärderingsförordning. Sedan 2013 

innehåller förordningen  en bestämmelse som möjliggör för investerare att kräva skadestånd 

mot ett kreditvärderingsinstitut som agerat oaktsamt. Denna uppsats syftar till att utreda och 

analysera rekvisiten för kreditvärderingsinstuts skadeståndsansvar i förhållande till investerare 

enligt svensk rätt.   
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1 Inledning  
 

1.1 Ämne 

 

Förmågan att hantera kreditrisk är ett betydelsefullt område för finansmarknadens aktörer. I 

över hundra år har kreditvärderingsinstitut haft en betydelsefull funktion i fördelningen av 

kapital mellan aktörerna på finansmarknaden. Kreditvärderingsinstitutens funktion är att lämna 

kreditriskbedömningar om ett värdepapper, som är knutet till exempelvis ett företaget eller en 

stat.1 Genom bedömningar av kreditvärdigheten hos en aktör, som redovisas för allmänheten, 

minskar kreditvärderingsinstitutens informationsasymmetrin på finansmarknaden samtidigt 

som transperenens ökar.2 Marknaden för kreditvärderingsinstitut domineras av tre aktörer: 

Moodys, Standard & Poors (S&P) och Fitch, som tillsammans har drygt 95 procents 

marknadsandel.3 

 

I kölvattnet av den senaste finanskrisen år 2008 har kreditvärderingsinstituten pekats ut som en 

betydande orsak till att krisen blev så kraftig.4 Kreditvärderingsinstituten gav hösta möjliga 

kreditbetyg till bostadsrelaterade värdepapper som senare visade sig ha en låg kreditvärdighet 

och därför föll kraftigt i värde.5 Kreditvärderingsinstituten hamnade återigen i blåsväder år 2009 

under Greklands-krisen när flera av de största kreditvärderingsinstituten sänkte kreditbetyget 

för grekiska statsobligationer, samtidigt som en räddningsplan för landets ekonomi visades 

upp.6 Kritiken mot kreditvärderingsinstituten har föranlett ökad reglering i både USA och 

Europa. I USA presenterades år 2010 Dodd-Frank Act, som stadgar att kreditvärderingsinstitut 

ska regleras på samma sätt som fondkommissionärer och revisorer.7 I Europa presenterades år 

2009 en kreditvärderingsförordning som därefter har reformerats i två omgångar. Den senaste 

reformeringen av kreditvärderingsförordningen innehåller en bestämmelse (artikel 35a) om ett 

civilrättsligt skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut mot tredje man vid vårdslös 

                                                   
1 Hemraj (2015), s 11.  
2 Langohr (2008), s 9.  
3 Measuring the measurers – Credit rating could do with more competition, and a bit more rigour.  The 
Economist. (2007-05-31).  
4 Verständig, (2015), s 1.  
5 Hemraj (2015), s 181.  
6 ibid, s 174. 
7 Dodd-Frank Act Pub L 111-203.  



 
 
 

 

kreditvärdering i strid mot förordningen.8 Motivet bakom artikel 35a är enligt EU-

kommissionen att det saknats ett fungerande sätt för investerare att utkräva skadestånds från 

kreditvärderingsinstitut, särskilt på grund av att förhållandet mellan investerare och 

kreditvärderingsinstitut inte är reglerad i avtal.9 Ett ytterligare, om än inte lika framträdande, 

syfte bakom bestämmelsen är att höja kvaliteten på kreditvärderingsinstitutens bedömningar.10 

Artikel 35a har direkt verkan i EU:s medlemsstater, men har ännu inte tillämpats i domstol, 

vilket ger upphov till intressanta juridiska frågor. Lagstiftaren har i artikel 35a lämnat över stort 

tolkningsutrymme till nationell rätt, vilket aktualiserar en djupare analys av den svenska rätten.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att presentera och analysera rekvisiten för kreditvärderingsinstituts 

skadeståndsansvar i förhållanden till investerare enligt svensk rätt, mot bakgrund av artikel 35a 

i kreditvärderingsförordningen. Mer specifikt syftar uppsatsen till att analysera situationen där 

en utomkontraktuell investerare lidit en ren förmögenhetsskada efter att ha förlitat sig på ett 

kreditbetyget från ett kreditvärderingsinstitut.  

 

Mot bakgrund av ovanstående syfte har följande frågeställning formulerats: 

 

• Vilka är rekvisiten för kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar i förhållande till 

investerare enligt svensk rätt?  

 

1.3 Förtydliganden och antaganden  

 

Kreditvärderingsförordningen presenterades för första gången år 2009 och har därefter 

reformerats i två omgångar. I denna uppsats avses den senaste versionen av förordningen om 

ingenting annat uttryckligen anges. Vid fortsatt hänvisning till förordningen kommer 

”kreditvärderingsförordningen” eller ”förordningen” att användas.  

                                                   
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av 
förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [cit. kreditvärderingsförordningen nr 
462/2013]. 
9 EU-kommisionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (KOM (2011) 747 slutlig), s 4. 
10 ibid, s 5. 



 
 
 

 

 

Ett viktigt förtydligande är förhållandet mellan kreditvärderingsförordningen och svensk rätt. 

Artikel 35a i kreditvärderingsförordningen agerar utgångspunkt för fortsatt studie i denna 

uppsats. Av artikel 35a.4 följer att flera centrala ansvarsrekvisit ska tolkas och tillämpas enligt 

nationell rätt, vilket aktualiserar kopplingen till den svenska rätten. Vidare följer enligt artikel 

35a.5 att något hinder mot skadeståndsansvaret utvidgas ytterligare i enlighet med nationell 

rätt.  

 

Ett grundläggande antagande för denna uppsats är att investeraren i första hand stödjer sitt 

skadeståndsanspråk på artikel 35a i kreditvärderingen och att svensk rätt tillämpas när 

hänvisning till nationell sker. Med ”investerare” i denna uppsats menas den typ av 

institutionella investerare som förordningen tar sikte på och räknas upp i artikel 4.1 till 

förordningen. Ett vidare antagande är att svensk domstol är behörig, vilket följaktligen innebär 

att denna uppsats inte syftar till att utreda eventuella frågor inom den internationella 

privaträtten. Det förutsätts genomgående i uppsatsen att skadeståndsanspråket riktas från en 

investerare mot ett kreditvärderingsinstitut, trots att artikel 35a.1 stadgar att anspråket också 

kan riktas från en emittent. Att undersöka investerarperspektivet får anses mer betydelsefullt 

samtidigt som investerarskyddet är det regelområde som utvecklats kraftigast efter 

finanskrisen. 

 

Marknaden för kreditvärderingsinstitut kan liknas vid ett oligopol där tre aktörer dominerar: 

Moodys, Standard & Poors och Fitch. På grund av den höga marknadskoncentrationen åsyftas 

dessa tre aktörer vid fortsatta refereringen till ”kreditvärderingsinstitut(en)” i denna uppsats. 

 

1.4 Metod och material 

 

För att besvara uppsatsens frågeställning används en rättsdogmatisk metod. En rättsdogmatisk 

metod har valts mot bakgrund av att kreditvärderingsförordningen är en relativt ny lagstiftning 

vars tillämpbarhet ännu inte prövats enligt svensk rätt. Det finns därför ett tydligt behov av att 

klarlägga och fastställa rättsläget. Kärnan i den rättsdogmatiska metoden är att rättskällorna 

(rättsregler, förarbeten, praxis och doktrin) analyseras, tolkas och systematiseras för att återge 



 
 
 

 

gällande rätt.11 Med tanke på att uppsatsen har en EU-rättslig förankring kan inte den klassiska 

rättskällemetoden alltid följas. Inom EU-rätten förekommer inte förarbeten på samma sätt som 

i svensk rätt och dess ställning som rättskälla är delvis omdebatterad.12 I denna uppsats granskas 

kreditvärderingsförordningen mot bakgrund kommissionens förberedande utredningar och 

förslag.  

 

Inledningsvis plockas rekvisiten för skadestånd i artikel 35a isär och presenteras. I samband 

med detta presenteras även regelns bakomliggande syfte och dess förhållande till svensk rätt. I 

denna del tydliggörs vilka ”luckor” i artikel 35a där tolkningen enligt svensk rätt kommer att 

styra hur bestämmelsen tillämpas. Introduktionen till den svenska rätten sker genom att 

grunderna för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden i 2 kap. 2 § 

skadeståndslagen (SkL) presenteras.13 För att förstå strukturen och problematiken bakom 

bestämmelsen presenteras relevanta delar av förarbeten och doktrin. Särskild tonvikt läggs vid 

att presentera delar ur doktrin som behandlar hur ansvar för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella situationer ska bedömas och begränsas.  

 

Fyra rättsfall har valts ut för vidare presentation i denna uppsats: tre HD-avgöranden och ett 

australiensiskt rättsfall. Valet har baserats på de rättsfall som främst förekommit, och särskilt 

lyfts fram, av doktrin. Alla utvalda rättsfall behandlar frågan om skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada i ett utomkontraktuellt förhållande. Presentation av de svenska rättsfallen 

utgår från NJA 1987 s. 692. Genom avgörandet utvidgade HD ansvaret för ren 

förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden. De principer som HD utvecklat i fallet 

har senare att bekräftats och utvecklats i två senare avgöranden: NJA 2001 s. 878 och NJA 2014 

s. 272. Utöver de svenska rättsfallet har ett australiensiskt rättsfall valts ut: ABN AMRO Bank 

NV v Bathurst Regional Council. Anledningen till en internationell utblick är att avgörandet 

specifikt behandlar en skadeståndsprocess mellan investerare och kreditvärderingsinstitut och 

därför är relevant för denna uppsats. En annan anledning är att ingen svensk process mellan 

investerare och kreditvärderingsinstitut ägt rum.14 Trots att utländsk rätt aktualiseras är syftet 

                                                   
11 Kleineman (2013), s 21 f.    
12 Hettne et al (2011), s  67 ff.  
13 Skadeståndslag (1972:207).  
14 Även i Europa har processer väckts mot kreditvärderingsinstitut (dock ej med stöd av förordningen), 
bland annat i Tyskland, Spanien och Italien. Europiska avgöranden kommer dock inte närmare att 
genomgås i denna uppsats.  



 
 
 

 

med denna uppsats inte att göra en komparativ studie mellan olika rättssystem. Istället används 

utländsk rätt huvudsakligen för att förklara områden där den svenska rätten är otydlig. 

Utländska avgöranden har inte samma prejudikatvärde som ett HD-avgörande, men tjänar väl 

som en upplysningskälla för att utreda rättsläget.15 Mot bakgrund av presenterade rättsregler, 

praxis och doktrin, sker analysen av gällande rätt. För att göra analysen tydligare och mer 

pedagogisk, har jag konstruerat en teoretiskt modell för att bedöma skadeståndsansvaret för 

kreditvärderingsinstitut mot investerare. Modellen består av fyra steg innehåller en 

kombination av allmänna skadeståndsregler och bedömningsteorier som utvecklats i doktrin 

och praxis (se närmare avsnitt 5).  

 

Materialet i denna uppsats utgår från den EU-rättsliga kreditvärderingsförordningen och det 

förberedande material som hänger samman med denna, exempelvis konsekvensanalyser och 

ändringsförslag från kommissionen.  

 

För att presentera en bakgrund av kreditvärderingsindustrin och dess roll på finansmarknaden, 

har samlingsverket ”Perspectives on Credit Rating Agencies”, används för inspiration. Boken 

är utgiven av Stockholm Centre for Commercial Law och består av artiklar från flera olika 

författare som på olika sätt belyser kreditvärderingsinstitutens funktion. Till detta har även 

Verständigs artikel i Svensk Juristtidning, ”EU-rättslig reglering av kredit- värderingsinstitut”, 

varit en värdefull källa för fortsatt inspiration och djupdykning i ämnet. För en djupare studie i 

det civilrättsliga ansvaret för kreditvärderingsinstitut mot investerare, har Nästegårds nyutgivna 

avhandling ”The Liability of Credit Rating Agencies to Investors – A Swedish Perspective”, 

varit en förtjänstfull källa till information. Den svenska doktrinen om 

kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar är begränsad och därför är Nästegårds 

avhandling ett välkommet tillskott.  

 

För att studera och analysera ansvarsförutsättningarna för ren förmögenhetsskada i svensk rätt, 

har Kleinemans avhandling ”Ren förmögenhetsskada — särskilt vid vilseledande av annan än 

kontraktspart”, agerat utgångspunkt. Här bör noteras att avhandlingen publicerades år 1987, 

vilket inneburit att jag varit tvungen att försäkra mig om det rättsliga innehållets fortsatta 

relevans. Till stöd för detta har jag studerat utvalda, mer nutida, artiklar från Kleinemans 

samlingsverk ”Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt”, där teoriernas fortsatta betydelse 

                                                   
15 Sinander och Lindkvist (2015), s 750.  



 
 
 

 

bekräftas. För att kontrastera Kleinemans teorier har även andra juristers, delvis skilda, 

uppfattningar presenterats.  

 

1.5 Disposition  

 

Uppsatsen är indelad i en deskriptiv- (avsnitt 2-4) och analytisk del (avsnitt 5-6). Inledningsvis 

presenteras i avsnitt 2 en bakgrund om marknaden för kreditvärderingsinstitut, dess 

affärsmodell och roll under finanskrisen. Under avsnitt 3 ges en allmän introduktion till 

kreditvärderingsförordningen och därefter en mer ingående presentation av det civilrättsliga 

ansvaret enligt artikel 35a. I efterföljande avsnitt 4 redogörs förutsättningarna enligt svensk rätt 

för förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Under samma avsnitt presenteras 

även den praxis och doktrin som valts ut. I avsnitt 5 den teoretiska bedömningsmodell som 

utgör ramen för den fortsatta analysen. Analysens uppdelning och disposition följer de steg som 

bedömningsmodellen uppställer. Slutligen presenteras under avsnitt 6 en avslutande reflektion 

som binder samman de slutsatser som kan dras av uppsatsen och även fritt ventilerar mina 

åsikter kring ämnet.  

 

  



 
 
 

 

2 Kreditvärderingsindustrin  
 

2.1 Kort om marknaden för kreditvärderingsinstitut   

 

Marknaden för kreditvärderingsinstitut liknar ett oligopol där tre aktörer kontrollerar 

majoriteten av marknaden och ett större antal mindre aktörer konkurrerar om resterande 

marknadsandelar.16 Huvudaktörerna Moodys, S&P och Fitch kontrollerar tillsammans över 95 

procent av marknaden, där Moodys och S&P är störst med cirka 40 procents marknadsandel 

vardera.17 Marknaden för kreditvärderingar beräknas global till drygt 5-6 miljarder dollar.18  

 

2.2 Kreditvärderingsinstitutens affärsmodell  

 

När investerare fattar beslut på finansmarknaden har de sällan tillgång till samma mängd 

information. Existensen av informationsasymmetri innebär en risk för minskat kapitalflöde till 

finansmarknaden och en ineffektiv allokering av finansiella resurser.19 För att överkomma 

problemet med informationsasymmetri kan investerare basera sitt beslut på ett omdöme från ett 

kreditvärderingsinstitut.20 Kreditvärderingsinstitutets åsikt presenteras i en bedömning där den 

kreditrisk som är förenad med ett viss instrument uttrycks i ett alfanumeriskt betyg.21  

Det alfanumeriska betyget uttrycks i en kombination av bokstäver och siffror, exempelvis 

AAA, AA+, BBB, eller C-.22 Definitionen av en kreditrisk är att investerarens motpart inte 

uppfyller ställda villkor och därför orsakar investeraren en kreditförlust eller ökade kostnader.23  

 

Kreditvärderingsinstituten använder både publik och konfidentiell information för att motivera 

sitt betyg och agerar därför motvikt till den informationsasymmetri som normalt råder på 

finansmarknaden.24 Informationssymmetrin minskar genom att ett kreditvärderingsinstitut kan 

                                                   
16 Hemraj (2015), s 20.  
17 Measuring the measurers – Credit rating could do with more competition, and a bit more rigour.  
The Economist. (2007-05-31). 
18 Darbellay (2013), s 161. 
19  Se Ingves (2013), s 25 f.  
20 Mattarocci (2014), s 1.  
21 Langohr (2008), s 23; Mattarocci (2014), s 2. 
22 ibid  
23 Investopedia (hämtad 2016-11-11) http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp 
24 U.S. Securities and Exchange Commission (2003), s 26.  



 
 
 

 

inkludera konfidentiell information i kreditbetyget utan att explicit uttrycka information som 

omfattas av eventuella sekretessavtal mellan emittent och kreditvärderingsinstitut.25 Ett 

kreditbetyg är inte statiskt och kan därför variera över tid. Om kreditrisken som är associerad 

med en enhet förändras, kan betyget justeras upp eller ned alternativt sättas under bevakning.26   

 

 

Figur 1. Illustration av skala över kreditbetyg.27  

 

En kreditriskbedömningen kan vara beställd (solicited) eller icke-beställd (unsolicited).28 En 

beställd kreditvärdering sker på uppdrag, och betalas, av en emittent. En beställd bedömning 

involverar både publik och sekretessbelagd information och ger därför en genomgående bild av 

det värderade instrumentet.29 En kombination av kvantitativ och kvalitativ information används 

och anpassas till kreditvärderingsinstitutetens interna värderingsmodeller. I slutet av processen 

bestäms kreditbetyget genom en intern röstning hos kreditvärderingsinstitutet. Emittenten, som 

beställt kreditriskbedömningen, kan därefter välja att acceptera eller neka den bedömning och 

den kreditbetyg som presenteras.30   

  

En icke-beställd kreditvärdering genomförs av kreditvärderingsinstitutet utan uppdragsgivare. 

I jämförelse med en beställd kreditvärdering är analysprocessen enklare och kortare, och lämnar 

heller ingen möjlighet att acceptera eller neka det slutliga kreditbetyget. En icke-beställd 

                                                   
25 ibid. 
26 ibid, s 27. 
27 Kreditbetyg hämtade från respektive kreditvärderingsinstituts hemsida (hämtad 2016-11-15).  
28 Verständig, Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective (2014), s. 336. 
29 U.S. Securities and Exchange Commission (2003), s 26. 
30 Mattarocci (2014), s 9. 

Moodys Fitch S&P Betygsskala   
Aaa AAA AAA  

 

Investering 

Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- AA+, AA, AA-  

A1, A2, A3 A+, A, A-  A+, A, A- 

Baa1, Baa2, Baa3, Baa4 BBB+, BBB, BBB-  BBB+, BBB, BBB- 

Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-  BB+, BB, BB-   

Spekulering  B1, B2, B3  B+, B, B- B+, B, B- 

Caa1, Caa2, Caa3, Ca CCC, CC, C, RD, D CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D 



 
 
 

 

kreditvärdering utgår huvudsakligen från publik information och kompletteras sällan med 

information från emittenten med tanke på att någon avtalsrelation inte föreligger.31  

 

Trots att marknaden för kreditvärderingar ökar och antalet aktörer växer domineras marknaden 

alltjämt av tre aktörer. Den höga marknadskoncentrationen förklaras huvudsakligen av de höga  

inträdesbarriärerna på marknaden.32 De starkaste inträdesbarriärerna är storskalighetsfördelar 

och behovet av ett välkänt varumärke.33 Stordriftsfördelarna är främst besparingar vid 

informationsinhämtning och därmed möjligheten att erbjuda ett lägre pris. Nya aktörer på 

marknaden har därför svårt att konkurrera om marknadsandelar med de tre största aktörerna på 

marknaden.34 Faktum är att marknaden för kreditvärderingar präglas av en hög förvärvsaktivitet 

och att de stora aktörerna succesivt ökar sin marknadsandel genom förvärv av mindre aktörer.35 

 

En ytterligare inträdesbarriär på marknaden är varumärkeskännedom. Kreditriskbedömningar 

är en immateriell tjänst vars värde delvis bestäms utifrån kreditvärderingsinstitutets pålitlighet 

utifrån investerarens synvinkel. I regel innebär detta att ju större och mer etablerad aktör, desto 

större tilltro sätter investeraren och marknaden till betyget. Ett nyetablerat institut har sällan det 

starka varumärke som krävs för att konkurrera med de största aktörerna, och behöver därför 

lång tid att bygga upp ett rykte som pålitlig aktör.36  

 

Kreditvärderingsinstitutens ersättningsmodell innebär emittenten, vars instrument blir bedömt, 

också är den som betalar för kreditriskbedömningen. Denna ersättningsmodell har utsatts för 

kritik då den ger upphov till potentiella intressekonflikter. Emittenten vill antagligen ha ett så 

högt kreditbetyg då detta innebär flera fördelar, exempelvis en attraktivare produkt eller lägre 

lånekostnader. Detta innebär i sin tur att kreditvärderingsinstitutet har incitament att utfärda ett 

högt kreditbetyg för att upprätthålla en god relation med emittenten och säkerställa framtida 

affärer.37 Det faktum att kreditvärderingsinstitutet inte får betalt förrän emittenten har godkänt 

kreditbetyget förstärker intressekonflikten ytterligare. Emittenten kan potentiellt spela ut olika 
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32 Hemraj (2015), s 44.  
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34 Langohr (2008), s 417. 
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kreditvärderingsinstitut mot varandra och strategiskt välja att acceptera den bedömning med 

högst kreditbetyg.38 

 

2.3 Kreditvärderingsinstitutens intressenter  

 

Kreditvärderingsinstitutets kunder är olika emittenter som står i avtalsrelation med instituten. 

En emittent är en institution som ger ut värdepapper av något slag, exempelvis en stat som 

emitterar statsobligationer eller en bank som emitterar finansiella derivat.39 Gemensamt för 

emittenterna är behovet av att kunna visa upp ett kreditbetyg för aktörerna på finansmarknaden. 

Ett kreditbetyg innebär bland annat att värdepappret enklare kan prissättas, och är därtill i regel 

ett krav från institutionella investerare.40 

 

Den största användargruppen av kreditvärderingsinstitutens bedömningar är emittenternas 

motpart: investerarna. Gruppen investerare som denna uppsats avser är institutionella aktörer, 

exempelvis fonder, pensionsbolag, försäkringsbolag och banker. Flera av investerarna har 

interna riktlinjer för hur stora och riskfyllda kreditexponeringar som är tillåtna.41 En policy kan 

exempelvis vara att 80 procent av alla långsiktiga skulder ska ha kreditbetyget ”AAA” eller 

motsvarande. Det finns ibland även lagstadgade krav som är kopplade till kreditbetyget för ett 

värdepapper. Ett sådant regelverk är Basel-reglerna som stadgar hur mycket kapital bankerna 

måste hålla i balansräkningen i förhållande till de riskvägda tillgångarna.42 I korthet innebär 

detta exempelvis att en investering i en AAA-graderad statsobligation kräver att förhållandevis 

mindre eget kapitel måste hållas jämfört med investering i en B+-obligation. 

 

2.4 Kreditvärderingsinstitutens roll under finanskrisen   

 

När fastighetsbubblan sprack i USA år 2007 inleddes en global finanskris. Krisen uppstod på 

grund av den övervärderade amerikanska fastighetsmarknaden, men det dröjde inte länge innan 

krisen spreds över världen och lamslog de finansiella marknaderna. Amerikanska 

fastighetspriser hade stigit kraftigt under 90-talet och början av 00-talet till följd av låga räntor 

                                                   
38 Fennel och Medvedev (2011), s 13.  
39 Investopedia (hämtad 2011-11-14) http://www.investopedia.com/terms/i/issuer.asp. 
40 U.S. Securities and Exchange Commission (2003), s 27 f.; se Nästegård (2016), s 343.  
41 ibid, s 28; Nästegård (2016), s 343.  
42 Fennel och Medvedev (2011), s 11. 



 
 
 

 

och frikostig kreditgivning.43 En politisk ambition om att fler människor skulle ha möjlighet att 

köpa sin egen bostad ledde till att kreditgivningen ökade till personer med lägre kreditvärdighet 

genom så kallade subprimelån. 

 

En växande kreditmarknad och ökade fastighetspriser ledde till att nya finansiella instrument 

utvecklades. Ett instrument som starkt kom att påverka finanskrisen kallas för collateralized 

debt obligations (CDO).44 I korthet är en CDO en obligation som ges ut av ett finansinstitut, 

ofta en investeringsbank, där krediter med olika löptid och risker bakats ihop till ett instrument. 

Instrumentet blev snabbt populärt bland investerare som kunde justera sin riskexponering i 

instrumentet beroende på riskaptit och investeringspolicy. Genom att emittera CDO-instrument 

kunde bankerna flytta kreditrisk från sina balansräkningar och omvandla illikvida tillgångar till 

likvida medel. När kreditrisken flyttades från bankernas balansräkningar kunde bankerna 

kringgå reglerna om kapitaltäckning och därigenom fortsätta den frikostiga kreditgivningen.45 

 

CDO-instrumenten var svåra att värdera vilket innebar att kreditvärderingsinstitutens betyg 

tillskrevs stort värde och blev vägledande för många investerare. Flera investerare fäste så högt 

förtroende vid bedömningarna att någon intern kreditvärdering inte gjordes alls.46 Trots att 

CDO:erna till stor del bestod av riskfyllda subprimelån, belönades instrumenten med högsta 

kreditbetyg, AAA, från kreditvärderingsinstuten. Ett grundläggande problem var att 

institutenens värderingsmodeller antog att fastighetspriserna skulle fortsätta stiga. Problemen 

blev smärtsamt uppenbara under år 2007. Fastighetspriserna vände nedåt, vilket fick till följd 

att låneinstituten höjde räntan på subprimelånen.47 När låntagarna inte kunde bära de ökade 

kostnaderna ställde allt fler in betalningarna, vilket orsakade omfattande kreditförluster för de 

som investerat i CDO-instrumenten.48 När allt fler investerare ville sälja av sina CDO:er sänkte 

plötsligt instituten kreditbetygen för instrumenten, vilket innebar att andrahandsmarknaden för 

CDO:erna försvann med stora kreditförluster till följd för investerarna. Starten till en global 

finanskris var nu ett faktum.49   

 

                                                   
43 White (2010), s 220.  
44 ibid  
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46 Hemraj (2015), s 44.  
47 White (2010), s. 212.  
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49 Se Hemraj (2015), s 42 f.  



 
 
 

 

I efterhand har kreditvärderingsinstuten fått ta emot omfattande kritik för processerna som 

ledde fram till de övervärdera betygen för CDO-instrumenten. Fundamentala risker framhävdes 

inte något bedömningsmaterial och avspeglades heller inte i kreditbetyget. I en studie efter 

krisen framkom att endast 1,3 procent av alla CDO:er som gavs AAA-betyg mellan 1997 till 

2007 faktiskt nådde upp till kreditvärderingsinstitutens interna rekvisit för ett AAA-betyg.50  

 

3 Kreditvärderingsförordningen  

 

3.1 Tillkomsten av en europarättslig reglering 

 

Kreditvärderingsinstitut var under många år oreglerade inom Europa. Diskussionen om att 

utarbeta en reglering av kreditvärderingsinstitut i Europa uppkom i samband Enron-konkursen 

i USA år 2001. Vid denna tidpunkt saknades regling av kreditvärderingsinstitut i Europa.51 

Diskussionen i Europa ledde dock inte till någon förnyad lagstiftning och det skulle dröja 

ytterligare år innan frågan på nytt aktualiserades.52 EU-kommissionen återuppstod frågan 

genom ett meddelande till Europaparlamentet i slutet av år 2005.53 Kommissionen  konstaterade 

att instituten behövde förbättra kvalitén på kreditanalyserna, göra värderingsprocessen mer 

transparent och därtill tydliggöra sin oberoende ställning. Trots detta ansåg kommissionen att 

någon ytterligare lagstiftning inte var nödvändig. Den EU-rättsliga finansmarknadsregleringen 

tillsammans med den uppförandekod som tillsynsorganet IOSCO upprättat, ansågs vara 

tillräcklig, trots att sanktionsmöjligheter saknades. Därtill ansåg EU-kommissionen att det 

faktum att kreditvärderingsinstut i betydande utsträckning är i behov av ett gott rykte innebar 

ett stort mått av självreglering.54 

 

Efter finanskrisens utbrott i USA år 2007 aktualiserades debatten återigen. Det blev nu än mer 

uppenbart att ett tydligare regelverk var nödvändigt även i Europa. EU-kommissionen gav 

därför en arbetsgrupp i uppgift att presentera ett förslag om en ny finansmarknadsreglering. I 
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arbetsgruppens rapport riktades kritik mot kreditvärderingsinstitutens verksamhet.55 Kritiken 

tog särskilt sikte på kreditvärderingsinstitutens roll i den senaste finanskrisen.56 Rapporten 

underströk särskilt intressekonflikten med institutens affärsmodell. Investerarnas möjlighet att 

jämföra kreditvärderingsinstitutens bedömningar innebär sannolikt att det institut som erbjuder 

högst betyg får uppdraget. Ytterligare kritik riktades mot att instituten ger rådgivning till sina 

kunder. En emittent kan alltså få råd av ett kreditvärderingsinstitut hur denne ska konstruera 

sitt värdepapper för att uppnå ett särskilt kreditbetyg.57 Expertgruppens skarpa kritik 

sammanfattades i ett antal rekommendationer som underströk behovet av en tydligare och 

strängare lagstiftning för kreditvärderingsinstitut i Europa.58 Rapportens rekommendationer 

blev startskottet för ett omfattande regleringsarbete som resulterade i att EU-kommissionen 

presenterade ett förslag till reglering av kreditvärderingsinstitut. Senare i september 2009 

antogs den första versionen av kreditvärderingsförordningen.59 Förordningen innehåller en rad 

bestämmelser om ökad kvalité av kreditvärderingarna och ett stärkt oberoende mellan emittent 

och institut. Därtill infördes en registrerings- och övervakningsfunktion.60 Två år senare antogs 

den andra versionen av kreditvärderingsförordningen.61 Reformen skedde mot bakgrund av en 

diskussion om att omorganisera EU:s tillsynsorgan för finansmarknaden.62 Den mest centrala 

ändringen i den andra versionen av förordningen är införandet av en tillsynsmyndighet för 

värdepappersmarknaden med specifik översyn av kreditvärderingsinstitut: European Securities 

and Markets Authority (ESMA). Genom införandet av ESMA har därför tillsynsverksamheten 

av kreditvärderingsinstitut centraliserats till EU-nivå. I ESMA:s arbete ingår att registrera 

kreditvärderingsinstitut och besluta om sanktioner vid överträdelse av förordningens regler.63 

Efter att den andra versionen av förordningen trätt i kraft, dröjde knappt fem månader innan 

diskussionen om en ytterligare reformering startade. EU-kommissionen presenterade i slutet av 

2011 ett nytt lagförslag som tog sikte på att reducera finansmarknadens övertro till instituten, 

minska intressekonflikten mellan emittent och institut samt öka det civilrättsliga ansvaret för 
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instituten.64 Kreditvärderingsinstitutens roll under finanskrisens utbrott i USA och efterföljande 

skuldkris i Europa innebar att ansvarsfrågan var särskilt aktuell för debatt. Den 20 juni 2013, 

efter drygt ett år av förhandlingar, kunde den tredje versionen av förordningen träda i kraft.65 

En av de mest uppmärksammade ändringarna är införandet av ett civilrättsligt ansvar för 

kreditvärderingsinstituten, artikel 35a, som i denna uppsats ska presenteras och analyseras.   

 

3.2 Närmare om skadeståndsansvaret enligt artikel 35a 

 

EU-kommissionen publicerade år 2010 en rapport som belyser problemet med ansvarsfrågan 

för kreditvärderingsinstitut. I rapporten argumenterar kommissionen för att införandet av ett 

civilrättsligt skadeståndsansvar skulle innebära ett stärkt investerarskydd, balansera tilltron 

mellan investerare och kreditvärderingsinstitut och möjliggöra ett disciplinerande verktyg mot  

institut som agerar i strid mot bestämmelsen. EU-kommissionen lyfte särskilt fram problemet 

att investerare som förlitar sig på de utfärdade kreditbetygen inte står i avtalsförhållande med 

kreditvärderingsinstituten, och därför svårligen kan rikta något skadeståndsanspråk mot 

dessa.66  

 

Enligt artikel 35a.1 kan en investerare rikta ett skadeståndskrav mot ett kreditvärderingsinstitut 

om (1) institutet med uppsåt eller grov oaktsamhet begår någon av de överträdelser som stadgas 

i bilaga III till kreditförordningen och (2) överträdelsen av bilaga III har påverkat kreditbetyget. 

För att skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs därtill att (3) investeraren har drabbats av 

skada, och (4) skäligen förlitat sig på kreditbetyget.  

 

Ett grundläggande rekvisit för skadeståndsansvar är alltså att ett kreditvärderingsinstitut har 

begått en sådan överträdelse som stadgas i bilaga III till kreditvärderingsförordningen och att 

detta sedermera påverkat kreditbetyget. Bilaga III innehåller 94 separata punkter, men endast 

ett fåtal kan potentiellt påverka det slutgiltiga kreditbetyget.67 Flera av bestämmelserna i bilaga 
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III refererar till många av de bestämmelserna i kreditförordningen. Exempel på sådana punkter 

i bilaga III är:  

 

Artikel 6.1. Ett kreditvärderingsinstitut ska säkerställa att en kreditvärdering inte påverkas av 

existerande eller potentiella intressekonflikter.  

Artikel 8.2. Ett kreditvärderingsinstitut ska använda all tillgänglig information som är relevant 

för dess värderingsmodeller. 

Artikel 8.3.Ett kreditvärderingsinstitut ska använda värderingsmodeller som är rigorösa, 

systematiska och konsekventa.68 

 

Av artikel 35a.2 framgår att det är investeraren som bär bevisbördan och ska presentera ”korrekt 

och detaljerad information” för att ett kreditvärderingsinstitut har överträtt förordningen och att 

detta i sin tur påverkat kreditbetyget. Viktigt att understryka är att investeraren inte måste bevisa 

att kreditbetyget varit felaktigt.69 Investeraren måste bevisa att processen som lett fram till 

kreditbetyget träffar en eller punkter i bilaga III och detta påverkat kreditbetyget.70 Artikel 35a.2 

var föremål för omfattande debatt innan bestämmelsen trädde i kraft. EU-kommissionen 

lämnade inledningsvis ett förslag där bevisbördan hoppade över till kreditvärderingsinstitutet 

efter att investeraren presenterat sina belägg. 71 

 

”Om en investerare finner belägg för att ett kreditvärderingsinstitut har begått någon av de 

överträdelser som anges i bilaga III, åligger det kreditvärderingsinstitutet att styrka att det inte har 

begått överträdelsen eller att överträdelsen inte har påverkat det utfärdade kreditbetyget.” 72 

 

Förslaget slopades dock efter att Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor granskat 

förslaget. Det ansågs alltför kontroversiellt att kreditvärderingsinstitutet skulle behöva bära 

bevisbördan för att visa sin oskuld i ansvarsfrågan.73  
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Trots att kreditvärderingsinstituten måste offentliggöra sina värderingsmodeller och 

underliggande antaganden enligt artikel 8b.1 är det utmanande för en investerare att kunna 

bevisa att ett kreditvärderingsinstut agerat i strid mot kreditvärderingsförordningen och att detta 

i sin tur påverkat kreditbetyget.74 Det kan inte tas för säkerhet att investeraren har det tekniska 

kunnande som krävs för att förstå hur kreditvärderingsinstitutets analys har genomförts och 

därtill sätta detta i relation till om en överträdelse av någon av punkterna i bilaga III har skett. 

Beviskravet som ställts på investeraren mildras dock genom en tilläggsbestämmelse i artikel 

35a.2 andra stycket. Av bestämmelsen följer att kravet på konkret och detaljerad i relation ska 

relateras mot att investeraren möjligheten inte har tillgång till all information som 

kreditvärderingsinstitutet har, exempelvis om delar av informationen mellan emittent och 

kreditvärderingsinstitut är sekretessbelagd.   

 

Ett viktigt syfte med kreditvärderingsförordningen har varit att minska investerares mekaniska 

förtroende till kreditvärderingsinstitutet.75 I ett försök att balansera detta, reglerar artikel 35a.1 

andra stycket att en investerare måste ha gjort en intern kreditriskbedömning i enlighet med 

artikel 5.1 för att denne ska kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot ett institut. Artikel 5.1 

uttrycker specifikt att en investerare inte ensidigt ska förlita sig på ett kreditbetyg. 

 

Kreditvärderingsinstituten inkluderar i regel friskrivningsklausuler i samband med sina 

bedömningar.76 Flera av de ledande kreditvärderingsaktörerna har beskrivit att deras 

bedömningar inte bör betraktas som faktautlåtanden, utan istället som åsikter.77 Artikel 35a.3 

uppställer krav om att dessa friskrivningar måste vara skäliga och proportionella i enlighet med 

med nationell rätt. Artikeln förbjuder även helomfattande klausuler där ansvar inte tas för någon 

skada mot någon motpart.  

 

Kreditvärderingsförordningen lämnar över stora delar av bedömningsansvaret till nationella 

domstolar. Enligt artikel 35a.4 ska juridiska begrepp i kreditvärderingsförordningen som 

”skada”, ”uppsåt”, ”grov oaktsamhet”, ”skäligen förlitat sig”, ”vederbörlig omsorg”, ”verkan”, 

”skälig” och ”proportionell” tolkas enligt nationell rätt. Detsamma gäller tolkningen av 
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beviskravet ”korrekt och detaljerad information” som investeraren måste presentera enligt 

artikel 35a.2. En viktig bestämmelse som öppnar upp för en fortsatt analys av den svenska rätten 

är artikel 35a.5. Enligt denna bestämmelse kan det civilrättsliga skadeståndsansvaret utsträckas 

om nationell rätt möjliggör detta. 

   

4 Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i svensk rätt   
 

4.1 Allmänt om ren förmögenhetsskada   

 

För att bedöma skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden 

aktualiseras skadeståndslagen. En skada som en investerare lider till följd av vårdslös 

kreditvärdering skulle i svensk rätt klassificeras som en ren förmögenhetsskada. Av 1 kap. 2 § 

SkL följer definitionen av ren förmögenhetsskada.  

 

Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada.78 

 

Av 2 kap. 2 § SkL framgår att ersättning för ren förmögenhetsskada utgår om skadan har vållats 

genom brottslig handling.79 

 

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan.80 

 

Propositionen till skadeståndslagen understryker att huvudregeln för skadestånd vid ren 

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden är att skadan vållats genom brott.81 Av 

propositionen framgår dock att bestämmelsen inte ska tolkas strikt motsatsvis och att något 

hinder mot att framtida avgöranden vidgar ansvaret inte föreligger.82 Trots att propositionen 

öppnar upp för ett vidgat ansvar, har domstolarna historiskt varit restriktiva med att erkänna 

ansvar för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. På grund av detta har 2 
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kap 2 § SkL i doktrin kallats för en ”spärregel” i hinder mot ett vidgat skadeståndsansvar.83 

Anmärkningsvärt är att EU-kommissionens tycks ha gjort samma feltolkning av bestämmelsen.  

I kommissionens analys av förslagen till den senaste reformen av förordningen, hävdas att 

svensk och polsk rätt inte möjliggör ersättning för ren förmögenhetsskada på civilrättslig väg.84 

 

För att utreda grunderna för skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska 

förhållanden måste därför relevant rättspraxis presenteras och analyseras. I denna uppsats har 

fyra avgöranden valts ut, tre avgöranden från HD och ett utländskt rättsfall. Valda rättsfall 

belyser frågan om skadeståndsansvar i utomobligatoriska förhållanden vid rådgivningsansvar 

och är därför relevanta vid analysen av kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar gentemot 

investerare.  

 

4.2 Kravet på faktisk och adekvat kausalitet  

 

En grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar i svensk rätt är kausalitet: ett samband 

mellan skadevållarens handling (eller underlåtenhet) och uppkommen skada. Kausalitet utreds 

generellt i två steg. Inledningsvis undersöks om det finns en faktisk kausalitet, alltså att 

skadevållarens handling orsakat skadan och att skadan i och med det är en följd av handlingen. 

Om faktiskt kausalitet kan visas, aktualiseras det andra steget: den adekvata kausaliteten.85 

Kravet på adekvat kausalitet innebär att den uppkomna skadan måste ha varit beräknelig och i 

viss mån en typisk följd av det skadegörande beteendet. För att skadeståndsansvar ska föreligga 

måste både ett faktiskt och adekvat kausalsamband kunna styrkas.86 

 

4.3 Faktisk kausalitet 

 

Den faktiska kausaliteten prövar kravet om ett orsakssamband mellan skadegörarens handling 

och den uppkomna skadan hos skadelidande. För ett giltigt orsakssamband måste skadan vara 

en följd av handlingen.87 Den faktiska kausaliteteten behandlas i regel genom den av doktrin 

                                                   
83 Kleineman (1987), s 83.  
84 Se EU Commission, Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation 
amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies; Nästegård (2016), s 136. 
85 Nästegård (2016), s 314.  
86 Nästegård (2016), s 191.  
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etablerade betingelseläran.88 Enligt betingelseläran krävs en nödvändig och tillräcklig 

betingelse för att en faktisk kausalitet ska föreligga. En nödvändig betingelse är en händelse 

som kan inträffa utan att en skadan inträffar, men om skadan inträffar måste händelsen ha ägt 

rum. En tillräcklig betingelse innebär att händelse med säkerhet får en särskild skada som 

följd.89 

 

En etablerad metod bland svenska domstolar är differensmetoden, där domstolen konstruerar 

ett hypotetiskt resonemang för att bedöma om faktisk kausalitet föreligger. Domstolen gör då 

en bedömning om vad som skulle hänt om den ansvarsgrundade handlingen inte ägt rum. Finner 

domstolen att skadan hade uppkommit trots frånvaron av den ansvarsgrundande handlingen 

föreligger ingen kausalitet och vice versa.90 Enligt Schultz fallerar betingelseläran när den 

används i hypotetiska orsaksbedömning, exempelvis om det finns flera tänkbara förklaringar 

till hur skadan har uppkommit. Schultz menar att det råder konsensus kring att betingelseläran 

måste kompletteras med ytterligare principer när flera förklaringar kan läggas till grund för 

skadans uppkomst.91 

 

När svåra hypotetiska bedömningar legat för handen, har HD i ett antal avgöranden valt att 

sänka beviskravet för den skadelidande. I NJA 2013 s. 145 sänkte HD beviskravet vid 

bedömning av skadeståndsansvar vid underlåtenhet. Enligt HD behövde den skadelidande 

endast visa att skadegöraren underlåtit att vidta ”farereducerande handlingar i en konkret och 

överhängande faresituation” (se vidare avsnitt 5.2). I NJA 2014 s. 272 prövades frågan om 

skadeståndsansvar för vårdslös revision. HD konstruerade i bedömningen ett hypotetisk 

resonemang för att bedöma den faktiska kausaliteten. HD menade att bedömningen av det 

hypotetiska resonemanget måste ske objektivt med begränsad hänsyn till skadelidandes 

påståenden. Enligt HD krävdes att den ansvarsgrundande handlingen ”på ett relevant sätt” 

inverkat på beslutssituationen (se vidare avsnitt 5.2).  
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4.4 Adekvat kausalitet 

 

Bedömningen av den adekvata kausaliteten aktualiseras om den faktiska kausaliteten kan visas. 

Principerna för prövningen av den adekvata kausalitet har huvudsakligen vuxit fram genom 

doktrin. En samlad bild av doktrinen om adekvanskravet visar adekvat kausalitet huvudsakligen 

handlar om att den uppkomna skadan måste ha varit någorlunda förutsägbar och sannolik.92 

Syftet med kravet på adekvans är att skydda den skadelidande från att bli obegränsad ansvarig 

för skador och skadeföljder som inte är sannolika.93 Bedömningen av den adekvata kausaliteten 

är därför inte en orsaksbedömning, utan en metod för eliminera alltför avlägsna skador och 

skadeföljder, så att skadeståndsansvaret förefaller rimligt.94  

 

Doktrinen om adekvat kausalitet har fått kritik för att vara alltför vag och sakna en tydlig 

definition.95 Vid sidan om den adekvata kausaliteten, har doktrin därför utvecklat ett antal andra 

begränsningsläror. De begräsningsläror som, enligt min bedömning, är mest relevanta för att 

bedöma ett kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar mot investerare presenterats nedan.  

 

4.4.1 Befogad tillit  

 

Teorin om befogad tillit är en metod utvecklad av Kleineman för att bedöma skadeståndsansvar 

i utomobligatoriskt förhållande för vilseledande av information. Teorin är ansvarsbegränsande 

genom att endast den som haft en befogad tillit till informationen kan vara berättigad till 

skadestånd. Enligt Kleineman kan tillitsteorin beskrivas som ett adekvanstest vid vilseledande 

som även förutsätter en form av normskyddsbedömning.96 Trots att Kleineman var först med 

att etablera teorin om befogad tillit i svensk doktrin genom sin avhandling år 1987, hade teorin 

länge varit etablerad i engelsk och amerikansk rätt.97,98 

 

I Kleinemans presentation av tillitsteorin kan ett antal rekvisit för att befogad tillit ska föreligga 

utläsas: (1) den skadevållande måste ha varit vårdslös vid upprättandet av informationen, (2) 

                                                   
92 Schultz (2010), s 18ff; Proposition 1972:5 s 22.  
93 Bengtsson och Strömbäck (2014), s 46f; Schultz (2011) s 468.  
94 Schultz (2011), s 468. 
95 Se Nästegård (2016), s 191.  
96 Kleineman (2010), s 704.  
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98 Se bl.a. det engelska rättsfallet Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. 



 
 
 

 

den skadedrabbade måste ha fäst tillit till informationen och därigenom ådragits skada, (3) 

informationen ska vara kopplad till en särskild egenskap hos skadevållaren som denne har 

särskild kunskap inom, och (4) skadevållaren ska haft vetskap om vad informationen skulle 

användas till, vem informationen var avsedd för, och de skaderisker som var behäftade med 

informationen.99  

 

Kleinemans tillitsteori har av kritiker anklagats vara överflödig och inte tillräckligt preciserad. 

Enligt Roos vilar tillitsteorin på ett smalt underlag och kan inte tillämpas på alla situationer som 

behandlar informationsansvar .100 Roos menar att andra bedömningsverktyg, som culparegeln 

och normskyddsläran, lämpar sig bättre för att bedöma ansvarsfrågan.101 Även Samuelsson 

förespråkar andra bedömningsprinciper och menar att adekvanskrav bör användas istället för 

tillitsteorin.102 

 

Trots den kritik som presenterats mot teorin om befogad tillit, är det odiskutabelt att teorin både 

bekräftats och utvecklats i HD genom flera avgöranden, däribland NJA 1987 s. 692, NJA 2001 

s. 878 och NJA 2014 s. 272. Nämnda rättsfall ska närmare presenteras och analyseras nedan.  

 

4.4.2 Flodvågsargumentet 

 

Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden, innebär i 

teorin ett potentiellt obegränsat skadeståndsansvar mot en obegränsad krets.103 Mot bakgrund 

av detta har i angloamerikansk praxis det så kallade ”flodvågsargumentet” utvecklats.104 

Tanken med flodvågsargumentet är att begränsa ett skadeståndsansvar som riskerar att vara 

oförutsägbart och oproportionerligt för skadevållaren, både med hänsyn till storleken på 

skadekretsen och skadeståndsbeloppet.105 
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Flodvågsargumentet har huvudsakligen aktualiserats i debatten kring skadeståndsansvar för 

informationsansvar gentemot allmänheten.106 Enligt Kleineman kan den skadeberättigade 

kretsen bestämmas på två sätt: (1) avstå från att begränsa ansvaret gentemot tredje man, eller 

(2) uppställa krav på en konkret närheten mellan skadevållaren och skadelidande.107 Kravet på 

en konkret och närliggande relation har, enligt Kleineman, bekräftats av HD genom NJA 1987 

s. 692 och NJA 2001 s. 678.  

 

Flodvågsargumentet har i doktrin kritiserats av olika anledningar. Enligt Roos innebär en 

ansvarsbegräsning genom flodvågsargumentet att investerarskyddet urholkas och förordar 

istället att normskyddsläran används.108 Schultz ställer sig kritisk till att flodvågsargumentet 

bygger på hypotetiska antaganden och efterfrågar empiriskt bevis för att det skulle vara 

samhällsekonomiskt vanskligt att centrera ansvaret hos skadevållaren.109 

 

Flodvågsargumentet hade en bärande ställning i NJA 2014 s. 272 där HD bedömde en revisors 

skadeståndsansvar. I domskälen, under rubriken rättsliga utgångpunkter, beskriver HD att 

flodvågsargumentet vilar på ett antal överväganden. HD nämner särskilt tre områden: (1) 

förutsebarhet från skadevållaren, (2) proportionalitet mellan skadegörande händelse och 

ansvarets omfattning och (3) hanteringsmässiga svårigheter som kan aktualiseras vid en stor 

skadelidande krets.  

 

4.4.3 Normskyddsläran 

 

En ytterligare teori för att begränsa skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada, är 

normskyddsläran. Tanken bakom normskyddsläran är att skadeståndsansvaret kan begränsas 

genom att endast de som är skyddade av en särskild norm kan ha rätt till skadestånd.110 Stöd 

för normskyddsläran som ansvarsbegränsande verktyg finns i både propositionen till 

skadeståndslagen och doktrin. I propositionen beskrivs att svensk rätt generellt inte erkänner 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden, om inte brott 
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eller speciallagstiftning ger stöd för detta.111 Enligt propositionen kan då en begränsning av 

skadeståndsansvaret genom handlingsnorms skyddsomfång aktualiseras.112 I doktrin stöds 

normskyddsläran från flera håll, bland annat av Andersson, Hellner och Kleineman. Dufwa är 

emellertid kritisk till normskyddsläran och hävdar att adekvans och jämkning är lämpligare 

verktyg för att begränsa skadeståndsansvaret.113 

 

Av doktrin framgår att det råder delade meningar om hur brett normskyddsläran kan tillämpas. 

En allmän uppfattning tycks vara att normskyddsläran kan tillämpas i fråga om statens och 

kommunens ansvar, men i övrigt är meningarna delvis splittrade.114 Kleineman har aktualiserat 

frågan om normskyddsläran skulle kunna appliceras på rena förmögenhetsskador som inte har 

vållats genom brott eller stöds av specialregel.115 Kleineman slog då fast att något stöd för detta 

ännu inte fanns, men att framtida rättspraxis bör kunna öppna upp för en sådan utveckling.116 

Även Bengtsson ger stöd för uppfattningen att normskyddsläran skulle kunna fylla en funktion 

i detta avseende.117 Andersson har en försiktigare inställning och menar att normskyddslärans 

tillämparbarhet inte reservationslöst kan överföras mellan olika typer av skador.118  

 

Ny praxis genom NJA 2014 s. 272 ger dock stöd för att använda normskyddsläran för att 

begränsa ansvaret för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriskt förhållande vid tillämpning 

av 29 kap. Aktiebolagslagen. HD konstaterade i fallet att normskyddsläran bestämmer 

förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den skyddade kretsen (se vidare avsnitt 5.4.2). 

 

Normskyddsläran har även befästs i utländsk praxis och därtill specifikt i relationen mellan 

kreditvärderingsinstitut och investerare. I det australiensiska rättsfallet ABN AMRO Bank NV 

v Bathurst Regional Council, ansåg domstolen att kreditvärderingsinstitutet S&P hade en ”duty 

of care” gentemot investerarna i fallet, trots att någon avtalsrelation mellan parterna inte 

förelåg.119 Likt normskyddsläran innebär en duty of care en form av omsorgsplikt.120 
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Skyldigheterna som framgår av omsorgsplikten måste vara uppfyllda för att ansvarsfrihet ska 

föreligga.121 

 

4.5 Praxis i svensk rätt 

 

4.5.1 NJA 1987 s. 692   

 

Bakgrunden till NJA 1987 s. 692 är att investeringsbolaget Kone Invest (A) lånade ut pengar 

till en fastighetsbyrå (B). Till säkerhet för lånet erhöll A ett värderingsintyg för en fastighet, 

utfärdat av en professionell fastighetsvärderare (C). Relationen mellan och A och C är inte 

reglerad i avtal.  

 

I ett senare skede gick  B i konkurs och var därför oförmögen att återbetala sitt lån till A, som 

därför realiserade sin panträtt och tvingande fram en försäljning av fastigheten. Vid 

försäljningen framkom att värdet på fastigheten var betydligt lägre än det värde som C tidigare 

angivit i sitt värderingintyg, vilket innebar att B:s fordran gentemot mot A inte kunde täckas. 

Anledningen till det lägre värde var främst att C felaktigt intygat att en stadsplan för fastigheten 

var upprättad. Vid en senare utredning framkom att någon stadsplan inte hade upprätts och att 

kommunen på orten dessutom varit negativt inställd till en sådan.  

 

HD resonerade inledningsvis att en skillnad mellan värderingsintyget och det faktiska värdet 

måste kunna accepteras. Att C kommit fram till fel värde innebär inte per automatik att denne 

agerat vårdslöst. I förevarande fall har problemet varit att C intygat att en stadsplan upprättats 

för fastigheten när så uppenbarligen inte varit fallet. HD argumenterade att C med enkelhet 

kunde ha kontaktat kommunen och förvissat sig om stadsplanens aktualitet. Mot bakgrund av 

detta konstaterade HD att C agerat vårdslöst i sitt värderingsuppdrag. 

 

HD fortsatte sedan bedömningen och förklarade att huvudregeln i skadeståndslagen är att ren 

förmögenhetsskada ersätts om den vållats genom brott. HD betonade emellertid att det av 

propositionen till skadeståndslagen framgår att det inte förekommer några hinder för att utöka 

ansvaret för den ren förmögenhetsskada.  
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Angående ansvarsfrågan anförde HD att det måste vara klart för en värderingsman att dess intyg 

kan användas av olika personer och i olika ändamål. HD för ett rättspolitisk resonemang där 

nyttan av ett värderingsintyg ifrågasätts om det bara har rättslig verkan mot uppdragsgivaren 

HD konstaterade att om värderingsmannen endast ansvarade mot sin uppdragsgivare, skulle 

detta resultera i en mängd dubbelvärderingar. Mot bakgrund av ovanstående resonemang 

utformade HD följande regel:  

 

Övervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte ska bära 

följderna av en skada som ytterst beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst. Skadeståndsansvaret 

för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar bör alltså i regel inte begränsas till skada som 

uppdragsgivaren lidit utan omfatta också skada som åsamkats tredje man, såvida inte förbehåll om 

frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.122 

 

Viktigt att notera är att HD förbehåller regeln i NJA 1987 s. 692 till värderingsintyg för 

fastigheter, men det finns starka skäl för att regeln ska kunna tillämpas på andra liknande 

situationer, exempelvis mellan investerare och kreditvärderingsinstitut.123   NJA 1987 s. 692 

har sammantaget ett prejudicerade värde och har referats till i efterföljande HD-avgöranden 

som involverat både revisorer och värderingsmän.124  

 

4.5.2 NJA 2001 s. 878  

 

Ett avgörande som liknar NJA 1987 s. 692 är  NJA 2001 s. 878. I bakgrunden till fallet har en 

bank (A) lånat ut pengar till en fastighetsförvaltare (B). A har som säkerhet för lånet erhållit 

pant i en av B:s fastigheter och har till stöd fastighetens värde erhållit ett värderingsintyg från 

en fastighetsvärderare (C). B har gett i uppdrag åt C att utfärda intyget, men A och C står inte i 

avtalsrelation med varandra. I värderingsintyget fanns en friskrivning om att intyget upprättats 

”för att användas i tvist” och ett förbehåll om att det var ”osäkert om vissa uppgifter som legat 

till grund för värderingen var korrekta”.  

 

När B inte kunde infria sitt betalningsåtagande gentemot A, realiserade A panten och sålde 

fastigheten via exekutiv auktion. Vid försäljningen framkom att värdet på fastigheten långt 
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understeg det värde som C intygat. När försäljningsvärdet inte täckte den fordran som A hade 

gentemot B, valde A att rikta skadeståndsanspråk gentemot värderingsmannen C.  

 

När fallet nådde HD har värderingsmannen medgett att intyget utgetts oaktsamt, vilket innebar 

att HD inte prövade den frågan. I domskälen återkopplade HD till NJA 1987 s. 692. Enligt HD 

visar avgörandet i NJA 1987 s. 692 att tredjeman inte utan vidare kan förlita sig på ett 

värderingsintyg och därefter rikta anspråk mot värderingsmannen, även om det visar sig att 

intyget var oaktsamt utfärdat. HD framförde att avgörande för ansvarsfrågan är om tredjemans 

tillit till värderingsintyget varit befogad. Enligt HD är en förekomsten av friskrivningar en 

betydelsefull del av tillitsprövningen. HD menar att skadeståndsansvarets potentiella följder 

innebär att kraven för en sådan friskrivningsklausul inte ska ställas alltför högt.  

 

HD kopplade resonemanget till den förevarande situationen och konstaterade att friskrivningen 

kunde varit avsett för annat ändamål, utan koppling till ett förestående förfogande av 

fastigheten. Detta innebar, enligt HD:s bedömning, att värderingsmannen kunde ha varit 

begränsad i möjligheten att göra en allomgripande bedömning med fakta som varit känd för 

uppdragsgivaren och därför exkluderats från värderingsintyget. HD konstaterade därefter att 

det måste vara möjligt för värderingsmannen C att på förhand begränsa sitt ansvar genom att 

uttrycka intygets syfte i friskrivningen.  

 

Trots friskrivningens bristande klarhet, ansåg HD att den var tillräcklig tydlig för att långivare 

A skulle ha frågat C om värderingintyget även kunde användas som underlag långivning. På 

grund av att A inte gjort någon sådan förfrågan, ogillades A:s skadeståndstalan. En minoritet 

av HD:s ledamöter var skiljaktiga och pekade bland annat på att friskrivningen var för vag och 

därför saknade juridisk bäring (se vidare avsnitt 5.5.2).  

 

Genom NJA 2001 s. 878 befäster och utvecklar HD principen om befogad tillit från NJA 1987 

s. 692. Enlig Kleineman visar HD:s bedömning ”en gång för alla att tillitens relevans utgör 

själva rättsregeln”.125 Kleineman menar även avgörandet visar att ansvar inte inträder enbart 

genom att en part blivit vilseledd. Den som använder sig av informationen måste förvisa sig om 

att intygets syfte tillåter detta.126 
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4.5.3 NJA 2014 s. 272  

 

I ett senare HD-avgörande, NJA 2014 s. 272 (BDO-målet), utvecklas de principer som tidigare 

framkommit i NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 878, till att nu också beröra revisorer och 

ansvar för oaktsam revision.  

 

Bakgrunden till fallet är att bolag (A) förvärvat ett annat bolag (B) genom en apportemission. 

Aktieägare i B fick således betalt genom nyemitterade aktier i A. En tid efter sammangåendet 

uppdagades att revisor (C) brutit mot uppställda redovisningsregler och god redovisningssed 

när denne upparbetat A:s årsredovisning.  

 

En utomstående person (D), som ägde aktier i bolag A via en kapitalförsäkring, anförde att A:s 

årsredovisning legat till grund för affärsbeslutet att acceptera villkoren i apportemissionen.127 

Enligt D var årsredovisning behäftad med fel, vilket innebar att villkoren i apportemissionen 

accepterades. Vidare anförde D att affärsbeslutet inte hade fattats (eller hade fattats på andra 

villkor) om årsredovisningen varit upparbetad på ett korrekt sätt. D framhöll även affärsbeslutet 

inneburit ekonomisk skada.   

 

HD resonerade i sin bedömning inledningsvis kring ett antal rättsliga utgångspunkter vid 

bedömandet av ren förmögenhetsskada. HD påpekade domstolarnas historiskt restriktiva 

hållning mot ersättning av rena förmögenhetsskador som inte vållats genom brott. Därefter lyfte 

HD fram flodvågsargumentet och förklarade att argumentet aktualiserar ett antal viktiga 

avvägningar: (1) förutsebarhet för skadegöraren, (2) proportionalitet mellan den skadegörande 

händelsen och ansvarets omfattning, och (3) praktisk hanterbarhet. Enligt HD är adekvansläran 

inte ensam är tillräcklig för att balansera dessa intressen, varför hänsyn även måste tas till 

flodvågsargumentet och normskyddsläran.  

 

HD utredde därefter huruvida D haft en befogad tillit till A:s årsredovisning som i förevarande 

fall varit del av ett prospektmaterial. Domstolen menade att årsredovisningen får en större 

betydelse vid exempelvis köp av en större aktiepost utanför börsen, jämfört med exempelvis en 

investering i ett derivat kopplat till ett bolags aktiekurs. HD:s resonemang mynnade ut i ett 

                                                   
127 Formellt sett hade aktieägaren och försäkringsbolaget som uppställde kapitalförsäkringen överlåtit 
skadeståndsfordran till ett annat bolag som drev talan i HD.  



 
 
 

 

riktmärke: ett investeringsbeslut är fattat med befogad tillit till en årsredovisnings riktighet om 

årsredovisningen ”utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs till grund 

för ett sådant beslut…”. HD hävdade vidare att endast tillit av viss styrka och relevans kunde 

ge grund för skadeståndsansvar. I det förevarandet fallet ansågs D ha haft en befogad tillit till 

A:s årsredovisning. 

 

HD utredde därefter kausaliteten mellan C:s oaktsamt upparbetade årsredovisning och den 

uppkomna skadan. Enligt HD bär den skadelidande bevisbördan för kausalitet och uppkommen 

skada. I en situation där en revisor orsakat skada är det enligt HD nödvändigt att konstruera ett 

hypotetiskt samband mellan orsak och skada: vad hade hänt om revisor C utarbetat 

årsredovisningen korrekt i enlighet med god redovisningssed? HD medgav att ett hypotetiskt 

resonemang är komplicerat ur både bevis- och bedömningshänseende. På grund av detta 

menade HD att större vikt bör fästas vid en objektiv bedömning snarare än vad den skadelidande 

anför.  

 

HD argumenterar vidare att för att ett giltigt kausalsamband ska föreligga måste den felaktiga 

årsredovisningen på ett relevant sätt ha inverkat på investeringsbeslutet. Här blir frågan, enligt 

HD, om investeraren allvarligt övervägt ett annorlunda beslut om korrekt information legat för 

handen? Mot bakgrund av information i fallet fann HD att en korrekt utförd årsredovisning inte 

skulle resulterat i att D allvarligt övervägt ett annorlunda beslut. På grund av det bristande 

kausalsambandet ogillades A:s skadeståndstalan.  

 

Genom NJA 2014 s. 272 bekräftar och utvecklar HD teorin om befogad tillit. Avgörandet visar 

att tillitsteorin är tillämpbar även utanför fastighetsvärderingsintyg.128 HD utvecklar teorin och 

slår fast att: (1) investeringsmaterialet i frågan ska utgöra en väsentlig del av det totala 

beslutsunderlaget, och (2) befogad tillit måste bygga på tillit av särskild styrka och relevans för 

att skadeersättning ska kunna utgå.129 HD:s betonar betydelsen av att begränsa kretsen 

skadeståndsberättigade för att undvika ett obegränsat ansvar och lyfter särskilt fram 

flodvågsargumentet, normskyddsläran och tillitsteorin som lämpliga verktyg.130 Därtill gör 

även en tydlig uppdelning mellan faktisk och adekvat kausalitet, vilket inte gjorts på samma 
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sätt i NJA 1987 s. 692 eller NJA 2001 s. 878. Detta förefallet logiskt med tanke på att den 

faktiska kausaliteten i förevarande fall är mer komplex och svårbedömd131.  

 

4.6 Praxis i utländsk rätt 

 

4.6.1 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] 

 

I ett australiensiskt avgörande från 2014 (ABN AMRO-fallet), prövades frågan om ett 

kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar mot investerare. I en grupptaleprocess stämde ett 

antal lokala kommuner kreditvärderingsinstitutet S&P, investmentbanken ABN AMRO och en 

förmedlare för finansiella produkter. 132 Kommunerna hade förlorat stora summor efter att ha 

investerat i ett finansiellt derivat.133 I första instans dömdes S&P till skadeståndsansvar mot 

investerarna, som därefter överklagande beslutet för ny prövning.134 Följande presentation av 

rättsfallet tar sikte på förhållandet mellan investerarna och S&P samt de rekvisit som bedömdes 

för att utreda frågan om skadeståndsansvar.  

 

Investmentbanken ABN AMRO utvecklade i början av 2006 ett nytt slags derivat: constant 

proportion debt obligation (CPDO). ABN AMRO konsulterade därefter S&P för att 

kreditvärdera derivatet. I instruktionerna till S&P förklarade investmentbanken att derivatet 

behövde högsta möjliga kreditbetyg. Anledningen till detta var att derivatet var tänkt att säljas 

till kommuner, vars investeringspolicy endast tillät investeringar med höga kreditbetyg.135 Det 

utvecklade derivatet var komplext konstruerat och beskrevs av domstolen som ”groteskt 

komplicerat”.136 För att överhuvudtaget kunna betygssätta derivatet behövde S&P utveckla sina 

värderingsmodeller. Efter utförd kreditvärdering gav S&P derivatet AAA i betyg och risken för 

en betalningsinställelse bestämdes till 0,728 procent.137 Derivatet såldes av ABN AMRO 

genom en finansiell mellanhand till tretton kommuner. Inom två år hade derivatets värde 

                                                   
131 Jmf NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 878 där ett värderingsintyg var enda källan till information 
medan årsredovisningen i NJA 2014 s. 272 var del i ett omfattande prospektmaterial.  
132 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 17. 
133 ibid, p. 14-15. 
134 ibid, p. 1446-1456. 
135 ibid, p. 86.  
136 ibid, p. 2182.  
137 ibid, p. 42.  



 
 
 

 

minskat med över 90 procent på grund av extremt hög underliggande volatilitet.138 I första 

instans erkände S&P att kreditvärderingsprocessen varit vårdslös och att en felaktigt kalibrerad 

värderingsmodell inneburit att derivatet getts en nedvärderad volatilitetsfaktor och därmed 

högre, inflaterat kreditbetyg.139 

 

För att bedöma om S&P har ett skadeståndsansvar mot investerarna, applicerade domstolen 

principer för bedömning av skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada vid vilseledande av 

information (law of negligent misstatement).140 Domstolen fann, i linje med underinstansens 

bedömning, att S&P haft en omsorgsplikt mot investerarna. 

 

A duty to exercise reasonable care in forming, and to have reasonable grounds for, the opinion 

expressed by the rating.141 

 

Omsorgsplikten innebar att S&P haft en plikt att agera med rimlig hänsyn i värderingsprocessen 

och därtill ha rimliga skäl för de åsikter kreditbetyget gav uttryck för. Domstolen underströk 

dock att denna omsorgsplikt tar sikte på kreditvärderingsprocessen och inte innebär att själva 

kreditbetyget behöver vara korrekt.142 

 

Domstolen bedömde orsakssambandet i två steg genom faktisk- och adekvat kausalitet. Den 

faktiska kausalitet prövades genom ett hypotetisk resonemang: vad hade hänt om S&P:s 

vårdslösa kreditvärderingen inte genererat ett AAA-betyg för derivatet? Enligt domstolen var 

AAA-betyget en förutsättning för att investerarna skulle köpa derivatet. Hade inte S&P felaktigt 

gett derivatet ett för högt kreditbetyg, hade skadan inte uppstått. Domstolen slog därför fast att 

faktiskt kausalitet var visad.143 

 

För att vidare bedöma den adekvata kausaliteten, applicerade domstolen två rekvisit för 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada vid oaktsamt vilseledande: (1) S&P måste haft 

insikt i att investerarna skulle komma att använda information i investeringssyfte och (2) 
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investerarna måste haft en befogad tillit till informationen i S&P:s kreditvärdering. Domstolen 

menade att S&P måste ha varit medvetna om att kreditvärderingen av derivatet skulle användas 

av ABN AMRO för att marknadsföra och sälja derivatet till investerarna. Dessutom 

konstaterade domstolen att S&P haft insikt i att derivatet skulle säljas till en begränsad grupp 

investerare och att kreditbedömningen skulle ha en betydande inverkan på beslutet att investera. 

Enligt domstolen innebar derivatets komplexitet att S&P måste ha förstått investerarna 

omöjligen skulle kunna göra en egen kreditvärdering av derivatet.  Domstolen mot bakgrund av 

detta fast att investerarna haft en befogad tillit till kreditriskbedömningen.144 

  

Till sist hävdade S&P att den friskrivningsklausul som inkluderats i kreditvärderingen framhöll 

att kreditvärderingen var en åsikt och inte fakta eller rekommendation, varför något ansvar inte 

kunde föreligga. Domstolens menade att friskrivningsklausulen var alltför bred och allmän för 

att skydda S&P från skadeståndsansvar och lämnades därför utan verkan (se vidare avsnitt 

5.4)145 

 

Sammantaget är det australiensiska rättsfallet uppseendevecka på flera sätt och indikerar ett 

ökat ansvar för kreditvärderingsinstituten. Domen var första gången som en domstol funnit ett 

kreditvärderingsinstitut skadeståndsskyldigt för ren förmögenhetsskada hos en investerare som 

förlitat sig på ett inflaterat kreditbetyg.146 Domen visar, åtminstone inom australiensisk 

jurisdiktion, att kreditvärderingsinstitut kan ha en skyddsplikt mot investerare med en plikt att 

agera med rimlig hänsyn i värderingsprocessen och därtill ha rimliga skäl för de åsikter 

kreditbetyget gav uttryck för. Därtill innebär domen att argument om oskäligheten i ett 

obegränsad ansvar och friskrivningar inte längre är något garanti för att kreditvärderingsinstut 

ska gå fria från ansvar.147  

 

  

                                                   
144 ibid, p. 589, 590, 595, 1260.  
145 ibid, p. 602-613. 
146 Smyth, Jamie, S&P loses Australia appeal over misleading investors, FT (2014-06-14). 
147 ibid.  



 
 
 

 

5 Vilka är rekvisiten för kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar i 

förhållande till investerare enligt svensk rätt?  
 

I detta avsnitt ska jag presentera och analysera rekvisiten för kreditvärderingsinstuts 

skadeståndsansvar i förhållande till investerare enligt svensk rätt. Frågan om 

kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar har aldrig prövats i svensk rätt. Inte finns heller, 

mig veterligen, något rättsfall där kreditvärderingsförordningen har tillämpats. Detta innebär 

att ovanstående presenterad praxis och bedömningsprinciper som utvecklats i doktrin, utgör 

grunden för analysen av förutsättningarna i svensk rätt. Bedömningen av skadeståndsansvar för 

ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella situationer är en komplex och svårbedömd fråga, 

vilket tidigare avsnitt i denna uppsats har visat. Regeln i 2 kap. 2 SkL har historiskt fungerat 

som en spärr och ansvaret har istället vidgats genom praxis.  

 

För att göra analysen tydligare och mer pedagogisk, har jag konstruerat en teoretiskt modell för 

att bedöma rekvisiten för kreditvärderingsinstituts skadeståndsansvar i förhållande till 

investerare. Modellen består av fyra steg och innehåller en kombination av allmänna 

skadeståndsregler och bedömningsteorier som utvecklats i doktrin och praxis.   

Figur 2. Teoretisk bedömningsmodell över skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut.   

 

Modellen utgår från den allmänna regeln att skadeståndsansvar fordrar såväl ett faktiskt som 

ett adekvat kausalsamband. Inledningsvis görs därför en bedömning av den faktiska 

kausaliteten i tre steg. Därefter bedöms den adekvata kausaliteten. Av modellen framgår att 

flodvågsargumentet, normskyddsläran och teorin om befogad tillit är principerna som används 

för att bedöma det adekvata sambandet. Varken doktrin eller praxis ger någon samlad bild i 

vilken ordning principerna ska användas. Personligen anser jag det vara mest logiskt att ta 

avstamp i flodvågsargumentet i försök att sätta en ram för adekvansbedömningen. I BDO-målet 

framhåller HD tre överväganden som flodsvågsargumentet aktualiserar: förutsebarhet för 
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skadegöraren, proportionalitet mellan den skadegörande händelsen och ansvarets omfattning 

samt praktisk hanterbarhet. De vidare avgränsningar som normskyddsläran och tillitsteorin 

innebär kan därför prövas mot dessa tre överväganden. Vid tillämpning av normskyddsläran, 

definieras kretsen skadelidande. Avslutningsvis prövas om kretsen skadeberättigade haft en 

befogad tillit till den beslutsinformation som förelegat. 

 

5.1 Kausalitet 

 

För att kausalitet mellan ansvarsgrundande faktor och skada ska föreligga krävs att alla steg är 

uppfyllda. En prövning av den adekvata kausalitet blir således inte nödvändig om den faktiska 

kausaliteten inte kan bevisas.  

 

5.2 Faktisk kausalitet  

 

Av artikel 35a.1 framgår att det krävs ett kausalsamband i flera steg för att skadeståndsansvar 

ska kunna föreligga. Varken artikel 35a eller övriga delar av kreditvärderingsförordningen 

stadgar hur kausalsambandet ska bedömas, vilket innebär att tolkningen måste ske enligt svensk 

rätt mot bakgrund av tidigare presenterad praxis. Vid en  lexikal tolkning av artikel 35a.1 kan 

tre rekvisit för ett faktiskt kausalsamband utläsas: (1) föreligger överträdelse av bilaga III?, (2) 

har överträdelsen av bilaga III påverkat kreditbetyget?, och (3) har investerarens skada 

uppkommit på grund av överträdelsen av bilaga III? Observera att rekvisiten inte är avsedda att 

pröva om kreditbetyget är rätt eller fel. Ett korrekt utfärdat kreditbetyg kan alltså vara fel. Detta 

får enligt min uppfattning sägas ligga i sakens natur då kreditbetyg är ett uttalande om framtida 

förhållanden. Artikel 35a.1 tar alltså sikte på processen som föranleder kreditbetyget och inte 

det slutgiltiga resultatet. 

  

Om ett kreditvärderingsinstitut uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har begått någon av de 

överträdelser som anges i bilaga III och som påverkat ett kreditbetyg kan en investerare eller emittent 

rikta ett skadeståndskrav mot det kreditvärderingsinstitutet avseende skador som denne vållats till 

följd av denna överträdelse.148 

 

                                                   
148 Artikel 35a.1 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  



 
 
 

 

Av bestämmelsen framgår att kreditvärderingsinstut måste ha överträtt bilaga III med uppsåt 

eller grov oaktsamhet. Av artikel 35a.5 framgår dock att ett ytterligare skadeståndskrav enligt 

nationell rätt inte är uteslutet. I NJA 1987 s. 692 ansåg HD att övervägande skäl talade för att 

den som haft en befogad tillit till ett värderingsintyg inte skulle behöva lida skada av att 

intygsgivaren agerat vårdslöst. Trots att HD valt att avgränsa bedömningen till värderingsintyg 

för fastigheter, anser jag att regeln bör kunna appliceras på kreditvärderingsinstitut. Om en 

befogad tillit kan styrkas i adekvansbedömningen bör det således vara tillräckligt att 

kreditvärderingsinstut agerat oaktsamt för att skadeståndsansvar ska kunna föreligga. Att sänka 

beviskravet är därtill, enligt min uppfattning, en rimlig avvägning ur proportionalitetssynpunkt. 

Att för investeraren bevisa att kreditvärderingsintutet agerat uppsåtligen eller med grov 

oaktsamhet, anser jag vara ett för högt ställt krav, som riskerar att göra artikel 35a tandlös.  

 

Varken artikel 35a eller övriga delar av kreditvärderingsförordningen definierar vad ”påverkat” 

ett kreditbetyg innebär. I EU-kommissionens förslag till artikel 35a kan däremot en definition 

utläsas. Trots att definitionen inte inkluderas i kreditvärderingsförordningen kan den eventuellt 

fungera som ett verktyg för att bedöma kausalsambandet. 

  

En överträdelse ska anses inverka på ett kreditbetyg, om kreditbetyget som kreditvärderingsinstitutet 

utfärdat skiljer sig från det kreditbetyg som skulle ha utfärdats om kreditvärderingsinstitutet inte 

begått denna överträdelse.149 

 

För att bedöma om en överträdelse av bilaga III påverkat ett kreditbetyg och att detta in sin tur 

föranlett skada hos investeraren, bör ett hypotetiskt händelseförlopp konstrueras. Detta tycks 

även vara EU-kommissions uppfattning som föreslog att bedömningen av om ett kreditbetyg 

påverkats måste göras utifrån vad som skulle ha skett ”om kreditvärderingsinstitutet inte begått 

denna överträdelse”.  

 

I ett scenario där en investerare framför skadeståndsanspråk mot ett kreditvärderingsinstut bör 

domstolen ta avstamp i följande hypotetiska scenario: vad skulle ha hänt om överträdelsen av 

bilaga III inte hade skett? Om domstolen kommer fram till att skadan likväl hade inträffat 

föreligger ingen faktisk kausalitet. Ett hypotetiskt scenario ger dock upphov till flera 

bedömningssvårigheter. HD belyser dessa på ett bra sätt i BDO-målet. HD menar att det inte är 
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teoretiskt möjligt att visa hur en person skulle agerat under andra omständigheter. Vad som kan 

bevisas är endast omständigheter som kan antas ha legat till grund för en särskild 

händelseutveckling. Enligt HD ska det hypotetiska händelseförloppet framstå som närliggande 

och rimligt. Kan flera tänkbara händelseförlopp kan konstrueras ska det mest sannolika ligga 

till grund för vidare bedömning. På grund av bedömningssvårigheterna med hypotetiska 

scenarion menar HD att mindre vikt bör fästas vid vad den skadelidande framför till förmån för 

en mer objektiv bedömning.150  

 

Av artikel 35a.2 framgår att investeraren har bevisbördan för att kreditvärderingsinstitutet 

överträtt bilaga III och att detta påverkat kreditbetyget.  

 

Det åligger investeraren eller emittenten att lägga fram korrekt och detaljerad information som visar 

att kreditvärderingsinstitutet har begått en överträdelse av denna förordning och att den överträdelsen 

påverkade det utfärdade kreditbetyget. 

 

Vad som utgör korrekt och detaljerad information ska avgöras av en behörig nationell domstol, med 

beaktande av att investeraren eller emittenten möjligen inte har tillgång till information som helt 

ligger inom kreditvärderingsinstitutets sfär.151 

 

Att investeraren måste bevisa det faktiska kausalsambandet ställer ur bevissynpunkt höga krav 

på investeraren. En investerare måste bevisa att en specifik överträdelse av bilaga III har 

påverkat kreditbetyget. För att underbygga ett sådant påstående krävs både insikt och förståelse 

i hur kreditvärderingsinstitutens värderingsmodeller fungerar. Enligt artikel 8b.1 måste 

kreditvärderingsinstitut offentligt publicera information om det värderade instrumentet och 

vilken värderingsmetodik som har används. Trots den ökade tillgången på information är det 

sannolikt svårt för flertalet investerare att fullt förstå hur värderingsmodellerna fungerar och 

därigenom förstå vilka parametrar som styr kreditbetygets utfall.  

 

Att bedöma kreditvärdigheten för ett finansiellt instrument innebär att antaganden om framtiden 

måste göras. Dessa antaganden innebär att kreditvärderingar delvis är subjektiva bedömningar 

om framtiden. Att bedömningen, åtminstone till viss del, är subjektiv innebär att olika 
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kreditvärderingsinstitut kan komma fram till olika kreditbetyg även om de har tillgång till 

samma information.  

 

Att kreditvärderingar bygger på subjektiva bedömningar om framtiden innebär svårigheter för 

investeraren att argumentera för vad som skulle ha hänt om kreditvärderingsinstitutet inte hade 

överträtt bilaga III. Investeraren kan bevisa att en specifik överträdelse av bilaga III begåtts, 

men att sedan styrka att just denna överträdelse påverkat kreditbetyget i en viss riktning är svårt. 

Det är förmodligen inte praktiskt möjligt att bevisa hur ett kreditvärderingsinstitut hade agerat 

ifall omständigheterna varit annorlunda, bland annat därför att det kan finnas flera hypotetiska 

händelseförlopp som lett fram till det specifika kreditbetyget. 

 

HD har vid tidigare tillfällen sänkt beviskravet vid hypotetiska händelseförlopp, när den 

skadelidande stått inför svåra bevissituationer. I NJA 2013 s. 145 (”Landskronadomen”) sänkte 

HD beviskravet vid bedömning av skadeståndsansvar vid underlåtenhet. I fallet hade en 

minderårig flicka satt eld på en affär under tiden hon var tvångsomhändertagen enligt LVU av 

en kommun. Till omständigheterna hör att kommunen var medveten om flickans besatthet av 

att sätta eld på saker. Affärsinnehavarens försäkringsbolag ansåg att kommunens underlåtenhet 

att övervaka flickan skulle innebära skadeståndsansvar för den uppkomna skadan. HD fann skäl 

att sänka beviskravet och bestämde att den skadelidande endast behövde visa att skadevållaren 

underlåtit att vidta ”farereducerande handlingar i en konkret och överhängande faresituation”.  

 

I ett annat uppmärksammat avgörande från år 2013, ”Prosolviamålet”, prövades frågan om 

revisors skadeståndsansvar. Fallet avgjordes i hovrätten och nådde aldrig HD då parterna hann 

förlikas innan dess. Prosolvia försattes i slutet av 90-talet i konkurs. Konkursboet som 

förvaltade bolagets kvarvarande tillgångar ansåg att Prosolvias revisor varit vårdslös genom att 

inte anmärka på felaktigheter i redovisningen, vilket lett till att bolaget orsakats skada till följd 

av konkursen. Hovrätten valde att sänka beviskravet för konkursboet och menade att det 

hypotetiskt händelseförlopp som konstruerats endast behövde framstå som ”övervägande 

sannolikt”. Till stöd för det lägre beviskravet, anknöt hovrätten till ovan presenterade NJA 2013 

s. 145. Hovrättens val att sänka beviskravet har i efterhand kritiserats, inte minst på grund av 

den bristande kopplingen mellan Landskronadomen och Prosolviamålet.  

 



 
 
 

 

Den osäkerhet som hovrättens dom i Prosolviamålet gav upphov till, bör ha mildrats efter HD:s 

avgörande i BDO-målet. När HD prövar den faktiska kausaliteten i BDO-målet, markeras 

skillnaden mellan situationen i Landskronadomen och en revisors vårdslösa revision. HD 

förklarar att prövningen i BDO-målet tar sikte på vad som hade skett om revisionen utförts i 

enlighet med god redovisningssed. Detta står i kontrast till prövningen i Landskronadomen där 

fokus istället var på vilka åtgärder som potentiellt kunde ha förhindrat den uppkomna skadan.  

 

Det sista steget i bedömningen av den faktiska kausaliteten är huruvida investerarens skada 

uppkommit på grund av överträdelsen av bilaga III. För att ett sådant samband ska kunna visas 

krävs att den ansvarsgrundande händelsen på ett relevant sätt inverkat på investerarens beslut. 

I BDO-målet uttalar HD att den skadelidande måste visa att bristen på relevant information, på 

grund av oaktsamheteten hos skadevållaren, motiverat att allvarligt överväga ett annorlunda 

beslut.  

 

För att bevisa detta måste investeraren argumentera för att kreditbetyget varit en avgörande 

faktor för beslutet att investera. Investeraren bör med fördel kunna göra detta genom att hänvisa 

till en intern investeringspolicy, som exempelvis fordrar att endast investeringar av en viss 

risknivå får göras. Typsituationen skulle kunna vara att en investerare förlitat sig på ett inflaterat 

kreditbetyg i linje med den interna investeringspolicyn. Det inflaterade kreditbetyget är alltjämt 

ett resultat av ett vårdslöst överträdande av bilaga III. I frånvara av den vårdslösa handlingen 

hade kreditbetyget varit lägre och dessutom under det krav som investeringspolicyn ställt upp. 

I ett sådant scenario bör rekvisitet att allvarligt överväga ett annorlunda beslut vara uppfyllt.  

 

5.3 Sammanfattande kommentar om faktisk kausalitet  

 

Av artikel 35a.1 kan utläsas att rekvisiten för ett faktiskt kausalsamband kan delas upp i tre 

steg: (1) föreligger överträdelse av bilaga III?, (2) har överträdelsen av bilaga III påverkat 

kreditbetyget?, och (3) har investerarens skada uppkommit på grund av överträdelsen av bilaga  

III?  

 

Enligt artikel 35a.1 måste investeraren visa att kreditvärderingsintutet överträtt bilaga III med 

uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta är, enlig min mening, ett högt ställt beviskrav som riskerar 

att göra det mycket svårt för en investerare att utkräva skadestånd genom förordningen. Av 



 
 
 

 

artikel 35a.5 framgår dock att skadeståndsansvaret kan utvidgas genom nationell rätt. Enligt 

min bedömning möjliggör HD:s resonemang i NJA 1987 s. 692 att beviskravet kan sänkas till 

oaktsamhet om en befogad tillit kan bevisas under adekvansbedömningen.   

 

Investeraren bär, enligt artikel 35a.2, bevisbördan för att överträdselen av bilaga III påverkat 

kreditbetyget och att uppkommen skada berott på denna överträdelse. För att bevisa kopplingen 

mellan överträdelsen av bilaga III och kreditbetyget, bör ett hypotetiskt scenario konstrueras: 

vad hade hänt om överträdelsen av bilaga III inte hade skett? Trots bedömningssvårigheterna 

att konstruera hypotetiska händelseförlopp, är det tveksamt om domstolen kommer att sänka 

beviskravet. Av BDO-målet framgår att hypotetiska förhållanden bör vara objektiva och inte 

utgå från den skadelidandes individuella perspektiv. Istället bör, enligt HD:s resonemang i 

BDO-målet, domstolen konstruera ett händelseförlopp som typiskt framstår som närliggande 

och rimligt. Konkurrerar flera händelseförlopp med varandra, ska domstolen välja det som är 

mest sannolikt.  

 

Investeraren måste därtill visa att uppkommen skada berott på överträdelsen av bilaga III. Även 

denna bedömning är hypotetiskt. Mot bakgrund av HD:s resonemang i BDO-målet, måste 

investeraren visa att oriktigheten i beslutsmaterialet på ett relevant sätt inverkat på valet att 

investera. Applicerat på kreditvärderingsinstitut innebär det att kreditbetyget, i frånvaro av 

överträdelsen av bilaga III, skulle inneburit att investeraren allvarligt övervägt ett annorlunda 

handlande.  

 

5.4 Adekvat kausalitet  

 

Adekvanskravet innebär att den uppkomna skadan ska vara en adekvat följd av den 

ansvaragrundande faktorn. Syftet med kravet på adekvata kausaliteten är att skadevållaren inte 

ska åläggas ett obegränsat ansvar för skadan denne åsamkat. Annorlunda uttryckt innebär 

adekvansbedömningen att domstolen ska ”skala bort” ansvar för skador som anses för avlägsna.  

 

Nedanstående figur illustrerar översiktligt relationen mellan kreditvärderingsinstitut, emittent 

och investerare. I illustrationen antas att emittenten, på beställning, får ett finansiellt instrument 

kreditvärderat av ett kreditvärderingsinstitut. Därefter emitteras instrumentet, av emittenten, på 



 
 
 

 

en öppen marknadsplats. När instrumentet når marknadsplatsen kan i teorin alla investerare 

använda kreditvärderingsinstitutets bedömning som beslutsunderlag för en investering.  

I den teoretiska bedömningsmodell jag presenterat ovan, görs adekvansbedömningen i tre steg: 

(1) flodvågsargumentet, (2) normskyddsläran och (3) teorin om befogad tillit.  

 

Figur 3. Illustration över hur kretsen skadeståndsberättigade koncentreras genom en 

adekvansprövning i tre steg.   

  

5.4.1 Flodvågsargumentet  

 

Att kreditvärderingsinstitut kan bli skadeståndsansvariga mot investerare innebär, åtminstone i 

teorin, ett potentiellt obegränsat skadeståndsansvar. Ett skadeståndsansvar som saknar 

begränsning, riskerar enligt flodvågsargumentet att vara oförutsägbart och oproportionerligt för 

skadevållaren, både med hänsyn till storleken på skadekretsen och skadeståndsbeloppet. I de 

inledande skälen till kreditvärderingsförordningen tycks, enligt min mening, lagstiftaren ha 

tagit hänsyn till flodvågsargumentet.  

 

Det är dock lämpligt att utsätta kreditvärderingsinstitut för potentiellt obegränsat skadeståndsansvar 

enbart om de överträder förordning (EG) nr 1060/2009 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.152 

 

Av lagstiftarens skäl framstår det som att beviskravet höjts för undvika ett potentiellt obegränsat 

skadeståndsansvar. Ovanstående analys av den faktiska kausaliteten (se avsnitt 5.2) visar dock 

att beviskravet eventuellt kan sänkas till vanlig oaktsamhet. Flodvågsargumentet är alltjämt 

intressant för att resonera kring hur, och varför, kretsen skadeberättigande kan begränsas.  

 

I BDO-målet aktualiserar HD flodvågsargumentet under rubriken ”rättsliga utgångspunkter”. 

HD presenterar tre rättsliga överväganden som, enligt min uppfattning, sätter ramen för HD:s 

                                                   
152 Se skäl 33 till kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  
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fortsatta bedömning. Dessa tre överväganden ska nedan presenteras och vidare analyseras 

applicerat på kreditvärderingsinstitut.  

 

5.4.1.1 Förutsebarhet för skadegöraren  

 

Ett grundläggande rekvisit för adekvat kausalitet är att skadan ska ha varit förutsebar för den 

som vållat skadan. Enligt propositionen till skadeståndslagen uppfyller en skada, i ett 

utomobligatoriskt förhållande, kravet på adekvat kausalitet om den är ”beräknelig och i viss 

mån typisk följd av det skadegörande beteendet”.153  

 

Krav på förutsebarhet för skadegöraren är ett centralt rekvisit i Kleinemans tillitsteori (se avsnitt 

4.4). Enligt Kleinemans krävs att informationsgivaren haft insikt om möjliga skadesituationer, 

givet att motparten haft tillit till uppgifterna.154 För att ansvar ska utgå krävs att de potentiella 

skadesituationerna är närliggande eller överskådbara.155 I amerikansk rätt har denna princip 

kommit att kallas för ”the end and aim rule”.156  

 

Även i den praxis som presenterats i denna uppsats, förfaller rekvisitet om förutsebarhet för 

skadegöraren haft betydelse.  I NJA 1987 s. 692 konstaterar HD att ”för värderingsmannen 

måste det stå klart att intyget kan komma till användning för skilda ändamål och av flera 

personer.” HD betonar även att det är ofrånkomligt att fler än uppdragsgivaren fäster avseende 

vid värderingsintyget.157 Även BDO-målet anknyter HD till förutsebarhetskravet ett flertal 

gånger i sin bedömning.  

 

I ABN AMRO-fallet hävdade kreditvärderingsinstitutet S&P att de inte kände till investerarnas 

identitet och att de inte kunde förutse förlustens omfattning. Domstolens konstaterade att insikt 

om investerarnas exakta identitet inte var nödvändig (se avsnitt 5.4.2) och att S&P visst haft 

insikt i en potentiell förlust. Enligt domstolen är insikt i en förlust som sådan tillräcklig, vilket 

innebär att insikt om exakt hur omfattande förlusten kan väntas bli inte är nödvändig. Enligt 

domstolen måste S&P förstått att om kreditvärderingsbedömningen utfördes oaktsamt, i strid 

                                                   
153 Proposition 1972:5, s 21 f.  
154 Kleineman (1987), s 459.  
155 ibid, s 452.  
156 ibid. 
157 NJA 1987 s. 692.  



 
 
 

 

mot den etablerade omsorgsplikten (se avsnitt 5.4.2), skulle investerarna riskera att förlora 

insatt kapital.158 

Applicerat på relationen mellan kreditvärderingsinstitut och investerare, torde rekvisitet för 

förutsebarhet vara uppfyllt när kreditvärderingsinstitutet insett eller borde ha insett att 

investeraren förlitade sig på kreditvärderingen.159 Med tanke på att ett av huvudsyftena med 

kreditvärderingar är att underlätta försäljningen av finansiella instrument, bör kravet på 

förutsebarhet enkelt kunna uppfyllas. Kravet på förutsebarhet innebär heller inte någon 

begräsning av kretsen skadeståndsberättigade då potentiellt alla investerare skulle kunnat 

grunda sitt beslut på informationen i kreditvärderingen.  

 

5.4.1.2 Proportionalitet mellan skadegörande händelse och ansvarets omfattning 

 

En, enligt min uppfattning, mer omfattande och svårbedömd avvägning är proportionaliteteten 

mellan skadegörande händelse och ansvarets omfattning. Tanken bakom avvägningen är att 

ansvarets omfattning kan blir oproportionerligt stort i förhållanden till den ansvarsgrundade 

handlingen, exempelvis om kretsen skadeståndsberättigade inte är begränsad.  

 

För kreditvärderingsinstitut kan en enskild överträdelse av bilaga III potentiellt innebära ett 

omfattande skadeståndsansvar, som i värsta fall kan driva ett eller flera kreditvärderingsinstitut 

i konkurs. Att exponera kreditvärderingsinstuten mot ett obegränsat skadeståndsansvar kan i 

förlängningen innebära att antalet kreditvärderingar minskar, särskilt för mer komplicerade 

finansiella instrument där risken torde vara högre att värderingsprocessen blir felaktig.160 

 

En ytterligare faktor att väga in i proportionalitetsbedömningen är att möjligheten att försäkra 

sig mot rena förmögensskador generellt sett är begränsad.161 Försäkringsbolaget If har en 

ansvarsförsäkring för revisorer som täcker skador upp till 200 basbelopp per år, vilket 

motsvarar knappt nio miljoner kronor.162 Detta kan kontrasteras mot skadeståndskravet i det 

ovan presenterade Prosolviamålet, som sammanlagt uppgick till två miljarder kronor. 163  

                                                   
158 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 1260.  
159 Jmf Kleineman (1998), s 475.  
160 Jmf ABN AMRO-fallet där en felaktig volatilitetsfaktor innebar att kreditbetyget blev för högt.  
161 Bengtsson och Strömbäck (2014), s 68.  
162 If Skadeförsäkring AB – Försäkring för revisorer, s 7 (hämtad 2016-12-15).  
163 Schultz (2013), s 1017.  



 
 
 

 

 

Inget av kreditvärderingsinstuten har en ansvarsförsäkring som skulle träda in vid ett 

skadeståndsansvar.164 Med tanke på de omfattande skadeståndsprocesser som riktats mot 

kreditvärderingsinstituten efter finanskrisen är sannolikt inget försäkringsbolag villigt att bära 

risken för ytterligare skadeståndsprocesser. Ett potentiellt skadestånd måste således betalas med 

kreditvärderingsinstitutens egna finansiella buffertar.165 

 

Ett obegränsat skadeståndsansvar riskerar att höja inträdesbarriärerna för nya aktörer på 

kreditvärderingsmarknaden. Nya aktörer vill inte bära risken att etablera sig på marknaden, i 

det fall en enskild skadeståndsprocess riskerar att driva verksamheten i konkurs. Detta blir 

särskilt påtagligt när, som ovan beskrivits, möjligheten är att teckna ansvarsförsäkring är 

begränsad eller obefintlig. Potentiellt höjda inträdesbarriär på marknaden för kreditvärderingar 

är problematiskt, särskilt när ett av målet med kreditvärderingsförordningen är att öka 

konkurrensen på kreditvärderingsmarknaden.166 

 

5.4.1.3 Praktisk hanterbarhet  

 

En avvägning om praktisk hanterbarhet utgår från domstolarnas perspektiv. Ett obegränsat 

skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut skulle, åtminstone i teorin, kunna innebära att 

domstolarna måste handlägga ett stort antal fall. En ökad administrativ börda riskerar att leda 

till längre handledningstider, vilket är ett allvarligt problem som på sikt riskerar att urholka 

förtroendet för domstolarnas förmåga. Svenska domstolar har historiskt haft problem med, och 

har fällts för detta vid ett flertal tillfällen i Europadomstolen.167 Viktigt att komma ihåg är att 

flodvågsargumentet utvecklats i angloamerikansk praxis, där andra rättegångsregler föreligger. 

I amerikansk rätt innebär exempelvis möjligheten till grupprättegångar och principen om att 

varje part står för sina egna rättegångskostnader, att avvägningen om praktiskt hanterbarhet där 

får större relevans.  

 

                                                   
164 Hemraj (2015), s 233. 
165 Nästegård (2016), s 85.  
166 Se skäl 11 till kreditvärderingsförordningen nr 462/2013. 
167 Se Kvarntorp et al. Domstolarnas handledningstider och rättssäkerheten. Advokaten. Nr 8 2014 
Årgång 80 (hämtad 2016-12-11).  



 
 
 

 

I det svenska rättegångssystemet finns motsatsvis ett antal faktorer som talar mot att den 

administrativa belastningen för domstolarna skulle kunna bli överväldigande. Exempelvis finns 

möjligheten till grupprättegångar genom en särskild lag, men endast ett fåtal grupprättegångar 

har förekommit sedan lagen infördes år 2002.168 Detta innebär att varje investerare som vill 

kräva skadestånd måste starta sin egen rättsprocess. Ett annat exempel är principen att parten 

som förlorar en tvist måste täcka motståndarens rättegångskostnader.   

 

Enligt min uppfattning bör inte avvägningen om praktiskt hanterbarhet konkurrera med rätten 

till en rättslig prövning. Att begränsa kretsen skadeberättiganden bör därför, enligt min 

bedömning, främst ske med hjälp av andra principer i adekvansbedömningen. Med detta sagt 

bör dock fortfarande ett avvägande om praktiskt hanterbarhet aktualiseras i frågor där kretsen 

skadeståndsberättigade potentiellt är omfattande.   

 

5.4.2 Normskyddsläran 

 

Enligt normskyddsläran kan en part bli skadeståndsansvarig om skadan ligger innanför den 

skyddande normens omfång. Enligt Kleinemans definition av normskyddsläran fungerar den 

”som utgångspunkt för bedömning av skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada för 

yrkesutövare som uppträder publikt och som har omsorgsförpliktelser även mot andra än 

kontraktsparter”.169  

 

En avgörande fråga blir följaktligen om kreditvärderingsinstitut har en omsorgsförplikt för 

andra än sina kontraktsparter (emittenterna). Vägledning i frågan ges från det australiensiska 

ABN AMRO-målet. Domstolen fann att kreditvärderingsinstitutet S&P hade en omsorgsplikt 

gentemot investerarna som investerat i det derivat som S&P hade kreditvärderat. Domstolen 

underströk att kravet för att etablera en omsorgsplikt är att informationsgivaren vetat eller borde 

ha vetat att informationen kommunicerades till en identifierbar grupp. Domstolen presenterade 

ett antal punkter till stöd för att investerarna i fallet utgjorde en identifierbar grupp: S&P kände 

till att derivatet hade en given emissionsvolym om 40 miljoner dollar, att minsta 

investeringsbelopp var en halv miljon dollar och att mängden investerare därför var begränsad 

till 80 stycken. Mot bakgrund av detta slog domstolen fast att kreditvärderingen kommunicerats 

                                                   
168 Se Departementsskrivelse 2008:74, s 61. 
169 Kleineman (1987), s 303.  



 
 
 

 

till en identifierbar grupp. Omsorgsplikten innebar att S&P hade en plikt att agera med rimlig 

aktsamhet under kreditvärderingsprocessen och därtill ha rimliga grunder för de åsikter 

kreditvärdering gav utryck för. Efter att domstolen konstaterat att S&P brutit mot 

omsorgsplikten, utreddes om investerarna haft en befogad tillit till kreditvärderingen.  

 

Normskyddsläran tillämpades även av HD i BDO-målet för att definiera den skadeberättigande 

kretsen. HD uttryckte att normskyddsläran ”styr förutsättningarna för ansvar och vilka som 

tillhör den skyddade kretsen”.170 HD tycks ha gett normskyddsläran en bred verkan  och menade 

att normskyddet som förelåg i fallet (god revisionssed) gällde såväl aktieägare som marknaden 

i vid mening. HD formulerade följande regel:    

 

Kravet på att granskningen av årsredovisningen ska ske enligt god revisionssed skyddar då sådan 

tillit som beslutsfattaren vid sitt ställningstagande till affären kan knyta till årsredovisningen, under 

förutsättning att tilliten är befogad.171 

 

Av HD:s formulering framgår att varje beslutsfattare, såväl aktieägare som andra intressenter, 

omfattas av normskyddet givet att de kan bevisa en faktisk kausalitet (knyta affären till 

årsredovisningen) och därtill kan visa en befogad tillit till samma årsredovisning. HD gick 

därefter vidare i bedömningen för att utvärdera om investerarens tillit varit befogad.  

 

I BDO-målet tycks HD ha gett normskyddet en bred verkan för att istället låta kravet på faktisk 

kausalitet och befogad tillit begränsade kretsen skadeståndsberättigade. Enligt min mening är 

detta en lämplig metod även för kreditvärderingsinstitut. Nästegård menar att ett tänkbart 

förslag är att införa en normskyddsgräns baserad på mängden investerare. Enligt Nästegård kan 

ansvaret klassas som potentiellt obegränsat om mängden potentiella investerare överskrider ”ett 

par hundra”.172 Enligt min uppfattning är en sådan skönsmässig bedömning mycket svår att 

göra på ett proportionellt och väl avvägt sätt. Ett tänkbart förslag på bedömningsregel, som 

harmoniserar med artikel 35a.1, och därtill kombinerar omsorgsplikten från ABN AMRO-målet 

och HD:s bedömning i BDO-målet, kan enligt mig formuleras på följande sätt:  

 

                                                   
170 NJA 2014 s. 272.  
171 NJA 2014 s. 272.  
172 Nästegård (2016), s 240.  



 
 
 

 

Kravet på att utförandet av kreditriskbedömningen ska ske med rimlig aktsamhet och enligt rimliga 

grunder skyddar då sådan tillit som investeraren vid sitt ställningstagande till affären kan knyta till 

kreditvärderingen, under förutsättning att tilliten är befogad.173 

 

5.4.3 Teorin om befogad tillit   

 

Det sista steget i adekvansbedömningen enligt min bedömningsmodell – och antagligen det 

mest relevanta – är teorin om befogad tillit. Kleineman framförde i sin avhandling för snart 30 

år sedan att ”ansvaret för ansvaret för annan än kontraktspart bör sker från en tillitsteorietisk 

utgångspunkt”.174 Tillitsteorin har sedan dess bekräftats och utvecklats i ett flertal avgöranden, 

och blivit en etablerad begränsningslära för skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada i 

utomkontraktuella förhållanden.175  

 

I Kleinemans presentation av tillitsteorin kan ett antal rekvisit för att befogad tillit ska föreligga 

utläsas: (1) den skadevållande måste ha varit vårdslös vid upprättandet av informationen, (2) 

den skadedrabbade måste ha fäst tillit till informationen och därigenom ådragits skada, (3) 

informationen ska vara kopplad till en särskild egenskap hos skadevållaren som denne har 

särskild kunskap inom och (4) skadevållaren ska haft vetskap om vad informationen skulle 

användas till, vem informationen var avsedd för, och de skaderisker som var behäftade med 

informationen.176  

  

Enligt artikel 35a.1 andra stycket måste investeraren visa att denne skäligen förlitat sig på ett 

kreditbetyg för att ett kreditvärderingsinstitut ska kunna beläggas med skadeståndsansvar. 

 

En investerare kan framställa ett skadeståndskrav enligt denna artikel när investeraren kan visa att 

denne skäligen förlitat sig på ett kreditbetyg, i enlighet med artikel 5a.1 eller på annat sätt med 

iakttagande av vederbörlig omsorg, för ett beslut att investera i, behålla eller avyttra ett finansiellt 

instrument som omfattas av det kreditbetyget.177 

 

                                                   
173 Jmf HD:s bedömningsregel från BDO-målet som citerats på föregående sida i uppsatsen. 
Understrukna ord har infogats av mig och är härledda från avgörandet i ABN AMRO-fallet.  
174 Kleineman (1987), s 466 f.  
175 Se NJA 1987 s. 692; NJA 2001 s. 878; NJA 2014 s. 272.   
176 Kleineman (1987), s 444.  
177 Artikel 35a.1 andra stycket kreditvärderingsförordningen nr 462/2013. 



 
 
 

 

Av artikel 35a.4 följer att tolkningen av ”skäligen förlitat sig på” ska hämtas från nationell rätt, 

vilket aktualiserar principen om befogad tillit. En väsentlig skillnad är dock att artikel 35a.1 

stadgar att en investerare måste göra en intern kreditriskbedömning enligt artikel 5a.1 för att 

skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut ska kunna föreligga. Syftet med att kravet på att 

en investerare måste ha gjort en intern riskbedömning är att minska den starka tro till 

kreditbetyg som råder blad investerare på finansmarknaden.178 

 

De enheter som avses i artikel 4.1 första stycket ska göra sin egen kreditriskbedömning och får inte 

ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg vid bedömningen av en enhets eller ett finansiellt 

instruments kreditvärdighet.179 

 

Artikel 35a.1 och artikel 35a.4 innebär följaktligen att investerarens egen kreditriskbedömning 

måste inkluderas i bedömningen av om befogad tillit föreligger. I nedanstående analys bedömer 

jag rekvisiten för befogad tillit mot bakgrund av Kleinemans kriterier och utveckling i praxis.  

 

(1) den skadevållande måste ha varit oaktsam vid upprättandet av informationen 

 

Av artikel 35a.1 framgår att investeraren måste visa att kreditvärderingsinstitutet överträtt 

bilaga III med uppsåt eller grov oaktsamhet. Artikel 35a.5 lämnar dock dörren öppen för ett 

bredare skadeståndsansvar enligt nationell rätt. I NJA 1987 s. 692 innebar den befogade tilliten 

att skadeståndsansvar utdömdes vid oaktsamhet. En analogisk tillämpning av HD:s resonemang 

i detta fall skulle kunna innebära att investerarens beviskrav sänks.  

 

(2) den skadedrabbade måste ha fäst tillit till informationen 

 

Kleineman framhåller att tilliten är ett faktiskt moment.180 För att ett tillitsansvar ska kunna 

föreligga måste tilliten vara kopplad till den mottagna informationen, inte till regelverk som är 

tänkt att skydda mottagaren om informationen visar sig vara felaktig.181 Applicerat på en 

                                                   
178 Se skäl 6 till kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  
179 Artikel 5a.1 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  
180 Se Kleineman (1987), s 468 om Kleinemans benämning av tillitsteorin som den ”den befogade 
faktiska tilliten”. 
181 Kleineman (1987), s 468.  



 
 
 

 

investerare innebär rekvisitet att investerares tillit ska vara hänförd till kreditriskbedömningen 

och inte till kreditvärderingsförordningens regler.  

 

I BDO-målet uttalade HD att en distinktion mellan faktisk och befogad tillit måste göras. HD 

konstaterade dock en faktiskt tillit i allmänhet bör kunna presumeras, givet att det finns skäl att 

anse den påstådda tilliten som befogad.182 Personligen instämmer jag i HD:s resonemang och 

kommer därför fokusera den fortsatta analysen kring den befogade tilliten.  

 

För att utreda frågan om när en tillit ska anses vara befogad kan ledning hämtas från HD:s 

bedömning i BDO-målet. Under ett specifikt avsnitt i domen söker HD bringa klarhet i när tillit 

till ett bolags årsredovisning ska anses vara befogad. 

 

HD yttrade att endast ”tillit av en viss styrka och relevans” kan grunda rätt till ersättning.183 

Därefter formulerade HD ett allmänt riktmärke för när befogad tillit till en årsredovisning vid 

affärsbeslut kan anses föreligga. Enligt HD bör affärsbeslutet vara grundat på befogat tillit om 

årsredovisningen ”typiskt sett utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som läggs 

till grund för ett sådant beslut…”.184  

 

En liknande bedömning bör enligt min mening kunna göras för kreditvärderingsinstut. Syftet 

med ett kreditvärderingsinstituts bedömningar är att minska informationsasymmetrin mellan 

emittent och investerare, genom att förse investeraren med värdefull kreditriskinformation. 

Flera investerare har också investeringsriktlinjer som hänvisar till särskilda kreditbetyg, 

exempelvis att investeringar endast får göras i instrument med AA-betyg eller bättre. Med 

anledning av detta anser jag att ett kreditvärderingsinstituts bedömning generellt ska anses vara 

en väsentlig del av investerarens beslutsunderlag.  

 

En avgörande faktor för om investerarens tillit till kreditriskbedömningen ska anses befogad är 

emellertid kravet på den interna kreditriskbedömningen. Varken artikel 5a.1 eller andra artiklar 

i kreditvärderingsförordningen ger någon definition av hur kreditriskbedömningen ska utföras 

eller vilken information den ska innehålla.  

                                                   
182 NJA 2014 s. 272.  
183 NJA 2014 s. 272. 
184 NJA 2014 s. 272. 



 
 
 

 

 

Enligt min mening är det svårt att konstruera allmänna riktlinjer för när en investerares interna 

kreditriskbedömning kan ligga till grund för en befogad tillit. Faktorer som kan påverka är 

investerarens interna förmåga och kunnande av kreditriskbedömningar, vilken information som 

finns tillgänglig för investeraren och graden av komplexitet i den produkt som avses. En 

proportionalitetsbedömning i det specifika fallet får antas avgöra när den interna bedömningen 

är ”tillräckligt bra”. Det torde dock vara ostridbart att en investerare i det generella fallet inte 

kan antas göra en lika omfattande kreditriskbedömningen som ett kreditvärderingsinstitut.  

 

I ABN AMRO-fallet konstaterade domstolen att komplexiteten i det derivat som 

kreditriskbedömdes var så hög att frånvaron av frågor från investerarna inte kunde tolkas som 

om de förstått produkten. Domstolen framhöll att investerarna hade en grundläggande förståelse 

för derivatet, men att investerarna inte djupare kunde antas bedöma kreditrisken i derivatet. 

Domstolens bedömning tyder närmast på att en investerares undersökningsplikt helt eller delvis 

kan bortfalla om produkten har en tillräckligt hög komplexitetsgrad. Personligen delar jag inte 

domstolens bedömning och därtill skulle ett potentiellt bortfall av undersökningsplikten stå i 

direkt strid mot det ”ensidiga och mekaniska förlitande” till kreditriskbedömningar som 

kreditvärderingsförordningen vill motverka.185   

 

Ett allmänt resonemang om när den befogade tilliten skett i överenstämmelse med artikel 5a.1 

låter sig svårligen göras. Nästegård har konstruerat antal hypotetiska scenarion som kan ge 

ledning i hur bedömningen kan utföras.186 Ett urval av Nästegårds scenarion har valts ut för 

vidare presentation och analys.  

 

Utgångspunkten för dessa scenarion är att kreditvärderingsinstitutets betyg är inflaterat och att 

investeraren haft tillit till kreditriskbedömningen. Det inflaterade kreditbetyget är en följd av 

att kreditvärderingsintutet överträtt bilaga III med uppsåt eller grov oaktsamhet.187 En 

ytterligare förutsättning är att investerarens investeringspolicy hänvisar till att ett särskilt 

kreditbetyg måste vara uppfyllt.  

                                                   
185 Jmf artikel 5a.1 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013. 
186 Se Nästegård (2016), s 326 ff.  
187 Se artikel 35a.1 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013 som uppställer uppsåt eller grov 
oaktsamhet som ansvarsrekvist. Enligt min uppfattning bör dock rekvisitet kunna sänkas till vanlig 
oaktsamhet via artikel artikel 35a.5.  



 
 
 

 

 

I scenario 1 och 2 indikerar inte investerarens egna kreditirskbedömning att kreditbetyget är 

inflaterat. Detta innebär att det kreditbetyg som investeraren kommit fram till är lika högt eller 

högre än kreditvärderingsinstitutets. I scenario 3 gäller emellertid det motsatta, investerarens 

kreditbetyg är lägre än kreditvärderingsinstitutets, vilket indikerar att institutets bedömning är 

inflaterad.  

 

Scenario 1: Befogad tillit föreligger  

 

Investeraren har genomfört en investering trots avsaknaden av teknisk och analytisk kompetens 

över hur det finansiella instrumentet är uppbyggt eller hur kreditvärderingsinstitutet gått tillväga 

för att betygsätta det. Någon extern kreditriskbedömare har heller inte konsulterats för att utföra 

kreditriskbedömningen åt investeraren. Trots investerarens avsaknad av kompetens och 

resurser att genomföra en intern bedömning, måste investeraren åtminstone tillgodogöra sig 

grundläggande information om instrumentet. Till stöd för informationsinhämtningen måste 

emittenten och kreditvärderingsinstitutet, i enlighet med artikel 8b.1, gemensamt offentliggöra 

information om instrumentet och de värderingsmodeller som har använts.188 Om investeraren 

kan bevisa att denne har en grundläggande förståelse om instrumentet och dess risker, har 

investeraren sannolikt uppfyllt kravet enligt artikel 5a.1.189 

 

Enligt min uppfattning bör Nästegårds resonemang ifrågasättas. Att kravet för en egen 

kreditriskbedömning skulle vara uppfyllt i och med en ”grundläggande förståelse” stämmer 

visserligen överens med domstolens bedömning i ABN AMRO-fallet, men rimmar illa med 

syftet bakom artikel 5a.1 om att undvika ett ensidigt och mekaniskt förlitande på 

kreditriskbedömningar. En investerare som vill investerar i komplexa instrument bör därför, 

enligt min mening, anses behöva göra en mer omfattande kreditriskbedömning. De investerare 

som saknar möjligheten till detta bör skäligen hålla sig till mer lättförstådda investeringar.   

 

  

                                                   
188 Se artikel 8b.1 och 8b.4 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  
189 Se Nästegård (2016), s 329 f.  



 
 
 

 

Scenario 2: Befogad tillit föreligger inte  

 

I detta scenario besitter investeraren en hög nivå av teknisk och analytisk kompetens för att 

upprätta en intern kreditriskbedömning. Investerarens kompetens är sådan att den egna 

kreditriskbedömningen kan jämföras med kreditvärderingsinstitutets bedömning. 

 

Enligt Nästegård är en generell uppfattning vid skadeståndsansvar vid lämnade av vilseledande 

information, att informationsavgivaren måste vara mer lämpad än den utomkontraktuella 

motparten att genomföra bedömningen.190 Givet att investeraren och kreditvärderingsinstitutet 

har tillgång till samma information skulle de såldes teoretiskt kunna utföra samma bedömning. 

Enligt Nästegård blir utfallet att den investerare som ”kan se efter sitt eget intresse” inte bör 

vara skyddad av kreditvärderingsförordningen.  

 

I den praxis som presenterats i denna uppsats har det i samtliga fall varit ett betydande 

kompetensgap mellan informationsgivare och informationsmottagare, vilket inneburit att 

frågan aldrig kommit till sin spets. I ABN AMRO-fallet bestod gruppen investerare av lokala 

kommuner med högst begränsad förmåga att bedöma kreditrisken i det derivat de investerat i. 

Frågan är vad som hade hänt om investeraren istället hade bestått av en investmentbank? 

Investmentbankerna har vana av komplexa investeringar och har därtill egna avdelningar för 

riskanalys. Enligt min uppfattning bör därför en sådan aktör ha betydligt svårare att kunna 

styrka en befogad tillit till en kreditriskbedömning.  

 

Scenario 3: Befogad tillit föreligger inte  

 

Ett ytterligare tänkbart scenario är att investerarens kreditriskbedömning resulterar i ett lägre 

kreditbetyg jämfört med kreditvärderingsinstitutets bedömning. Om investeraren ändå väljer att 

investera innebär detta, mot bakgrund av förutsättningarna till dessa scenarion, att investeraren 

agerar i strid mot sin egen investeringspolicy. En befogad tillit i enlighet med artikel 5.a1 kan 

därför inte uppnås.  

 

 

                                                   
190 Se Nästegård (2016), s 333.  



 
 
 

 

(3) informationen ska vara kopplad till en särskild egenskap hos skadevållaren som 

denne har särskild kunskap inom 

 

Rekvisitet att informationsgivaren ska ha särskild kunskap inom sitt område, är enligt min 

uppfattning odiskutabelt uppfyllt för kreditvärderingsinstitut. I ABN AMRO-fallet konstaterar 

domstolen att syftet med S&P:s affärsmodell är att tillhandahålla oberoende expertutlåtanden 

om finansiella instruments kreditvärdighet.  

 

(4) skadevållaren ska haft vetskap om vad informationen skulle användas till, vem 

informationen var avsedd för, och de skaderisker som var behäftade med informationen 

 

Detta rekvisit presenterades och analyserades under flodvågsargumentet (se avsnitt 5.4.1.1). 

Huruvida rekvisitet ska behandlas som en del av flodvågsargumentet eller tillitsteorin är enligt 

oklart och inte heller ger praxis någon entydig bild. Klart är i varje fall att informationsgivarens 

insikt i potentiella skadesituationer är ett centralt rekvisit för att en befogad tillit ska föreligga.  

 

5.5 Friskrivningsklausuler  

 

Artikel 35a.3 reglerar kreditvärderingsinstitutens möjlighet till friskrivningsklausuler.  

 

Det skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut som avses i punkt 1 ska begränsas i förväg när 

den begränsningen är: 

 a) skälig och proportionell, och 

b) tillåten enligt gällande nationell rätt i enlighet med punkt 4.  

En begränsning som inte överensstämmer med första stycket eller uteslutning av skadeståndsansvar 

ska inte ha någon rättslig verkan.191 

 

Av artikel 35a.3  framgår att det finns två typer av friskrivningar: begränsning och uteslutning. 

En begränsande friskrivningsklausul syftar vanligtvis till att begränsa vilken slags skada som 

kan ge upphov till skadestånd. Enligt artikel 35a.3 ska en sådan friskrivning vara skälig och 

proportionell och tillåten enligt nationell rätt. Någon definition av tillåten begränsning eller vad 

som kan anses skäligt eller proportionellt framgår inte av kreditvärderingsförordningen och ska 

                                                   
191 Artikel 35a.3 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  



 
 
 

 

följaktligen tolkas enligt nationell rätt. Av bestämmelsen framgår att försök att friskriva sig från 

alla typer av ansvar kommer att lämnas utan rättslig verkan. Bestämmelsen gäller villkorslöst, 

vilket innebär att skadeståndsansvar ska kunna dömas ut även om kreditvärderingsinstitutet inte 

har möjlighet att försäkra sig mot skadan eller i övrigt har finansiella resurser att bära 

skadeståndet. Enligt mig är det logiskt och nödvändigt att kreditvärderingsinstitutet måste 

kunna begränsa sitt ansvar. Vore detta inte möjligt, skulle det skadeståndsansvaret i teorin vara 

obegränsat.192  

 

Kreditvärderingsinstituten använder i regel allmänna och standardiserade friskrivningar i syfte 

att utesluta skadeståndsansvar gentemot alla parter. Friskrivningsklausulerna inkluderas i regel 

i all dokumentation som kreditvärderingsinstituten distribuerar. I denna uppsats ska den 

allmänna friskrivningsklausulen från S&P granskas närmare för att bedöma hur denna 

överensstämmer med artikel 35a.3. Tanken är att en analys av S&P:s friskrivningsklausul är 

representativ även för andra stora kreditvärderingsinstitut med tanke på att deras friskrivningar 

är utformade på liknande sätt. Den fullständiga versionen av S&P:s klausul är så omfattande att 

den inte lämpar sig att bifogas i sin helhet, varför relevanta delar har valts ut för en närmare 

analys.193  

 

5.5.1 En närmare analys av S&P:s friskrivningsklausul  

 

S&P friskrivningsklausul bifogas i all dokumentation hänförd till kreditriskbedömningen och 

finns även tillgänglig på företagets hemsida.  

 

Inledningsvis friskriver sig S&P från att den information som legat till grund för bedömningen 

är korrekt.  

 

While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform 

an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it 

receives.194 

                                                   
192 Jmf JustR Svensson som var skiljaktig i HD:s dom i NJA 2001 s. 878. Svensson menar att ”det 
ligger i sakens natur att utrymmet för att friskriva sig från ett utomobligatoriskt skadestånd måste vara 
begränsat”.  
193 Se Appendix för fullständig version av S&P:s friskrivningsklausul.  
194 Utdrag S&P:s allmänna friskrivningsklausul (hämtad 2016-12-15).  



 
 
 

 

En förmodad anledning till att S&P friskriver sig från kontroll av den använda informationen 

är dess affärsmodell. S&P utfärdar en kreditriskbedömning baserad på den information som har 

samlats in från emittenten. Enligt S&P innebär detta att revision och due diligence ligger utanför 

uppdragets ram och att kreditriskbedömningen därför inte kan anses vara mer tillförlitlig än 

informationen som ligger till grund för bedömningen. Frågan är dock huruvida S&P kan anses 

ha någon skyldighet att värdera eller kontrollera informationen som samlats in? Det framgår av 

friskrivningen att informationen samlats in kommer från källor som S&P anser tillförlitliga. I 

ABN AMRO-fallet konstaterade domstolen att det faktum att informationen endast kommer 

från tillförlitliga källor, innebär att S&P är selektiva med informationen som tas emot. Det bör, 

enligt domstolen, innebära att S&P har anledning att verifiera tillförlitligheten i information 

som potentiellt kan vara felaktig.195 I ABN AMRO-fallet hade S&P förlitat sig på historisk data, 

vars äkthet hade kunnat verifierats. Detta innebar att domstolen underkände S&P:s friskrivning 

i avseendet att S&P inte tar ansvar för att verifiera informationen som samlats in.196  

 

S&P belyser tydligt i sin friskrivningsklausul att deras kreditriskbedömning ska ses som en 

åsikt, och inte som ett faktautlåtande.  

 

Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of 

opinion as of the date they are expressed and not statements of fact.197 

 

Genom formuleringen beskriver S&P att syftet med kreditriskbedömningen är att lämna en 

åsikt om kreditrisken för ett särskilt instrument. En anledning till formuleringen är också att 

kreditvärderingsinstituten kan åtnjuta skydd av sina åsikter under det första tillägget i USA:s 

konstitution om yttrandefrihet.198 Att bedöma huruvida kreditriskbedömningar i allmänhet är 

åsiktsyttringar och bör vara skyddade av grundlag ligger däremot utanför omfånget av denna 

uppsats.199  

 

Noterbart är att S&P friskriver sig från att informationen som ligger till grund för bedömningen 

är korrekt, men inte att själva kreditriskbedömningen är en åsikt. I ABN AMRO-fallet ansåg 

                                                   
195 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 606. 
196 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 607. 
197 Utdrag S&P:s allmänna friskrivningsklausul (hämtad 2016-12-15). 
198 Nästegård (2016), s 300.  
199 För vidare läsning om åsiktskydd: se Hanqvists (2016) artikel i SvJT ”The Empire Strikes Back” 
om EU, åsiktsfriheten och kreditvärderingsinstituten.  



 
 
 

 

domstolen att S&P:s oaktsamma kreditriskbedömning var ett resultat av oaktsamhet under 

själva bedömningsprocessen och inte berodde på att informationen varit felaktig.200 

 

Efterföljande del i friskrivningsklausulen understryker att kreditriskbedömningen inte ska 

fungera som en rekommendation och därför inte kan fungera som underlag för investering. S&P 

uttrycker explicit att eventuella motparter inte ska förlita sig på innehållet i kreditvärderingen. 

 

S&P's opinions, analyses and rating acknowledgment decisions are not recommendations to 

purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the 

suitability of any security. [...] The Content should not be relied on and is not a substitute for the 

skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when 

making investment and other business decisions.201  

 

I ABN AMRO-fallet instämde domstolen, i linje med friskrivningsklausulen, att S&P:s 

kreditvärdering inte var någon rekommendation. Istället slog domstolen fast att värderingen ska 

ses som ett expertutlåtande om en enhets kreditvärdighet.202 Domstolen slog fast att om S&P 

hade velat friskriva sig från ansvar hade man behövt friskriva sig från det egentliga syftet med 

kreditriskbedömningen: att avge ett expertutlåtande om ett instruments kreditvärdighet.203 En 

sådan friskrivning hade, enligt domstolen, troligtvis eroderat investerarnas förtroende.204 Enligt 

min uppfattning att se en kreditriskbedömning som ett expertutlåtande och inte som fakta. Detta 

synsätt överensstämmer även överensstämmer med kreditvärderingsförordningens syn att 

kreditriskbedömningar ska kompletteras med investerarens egen bedömning.205 

 

Friskrivningsklausulen innehåller även en brett formulerad del där S&P friskriver sig från en 

mängd tänkbara skador gentemot alla potentiella motparter.  

  

In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, 

compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses 

(including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by 

                                                   
200 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 607-610. 
201 Utdrag S&P:s allmänna friskrivningsklausul (hämtad 2016-12-15). 
202 Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 766. 
203 ibid, p 608.  
204 ibid, p 613.  
205 Se artikel 35a.1 och artikel 5a.1 kreditvärderingsförordningen nr 462/2013.  



 
 
 

 

negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such 

damages.206 

 

Ovanstående genomgång av S&P:s friskrivningsklausul tyder, enligt mig, på en vilja att utesluta 

alla former av skadeståndsansvar. Friskrivningen antyder inte att bedömningen ska användas 

för ett särskilt syfte eller att ansvar inte tas för en särskild skadetyp. Istället används allmänna 

och standardiserade formuleringar med avsikt att undslippa ansvar från så mycket som möjligt.  

Mot bakgrund av detta bör friskrivningsklausulens nuvarande utformning, enligt mig, leda till 

att klausulen strider mot artikel 35a.3.  

  

5.5.2 Friskrivningsklausuler i utomobligatoriska förhållanden i svensk rätt     

 

Enligt Kleineman bör en uppdelning mellan ansvarsgrundlag och ansvarsbegränsning göras. 

Detta innebär att en friskrivningsklausul i första hand inte hänger samman med om tilliten till 

informationsmaterial varit befogad.207 Först efter att en befogad tillit konstaterats, aktualiseras 

frågan om informationsgivaren begränsat sitt ansvar.208 

 

Inledningsvis kan konstateras att friskrivningsklausuler kan gälla gentemot tredjeman. I NJA 

1987 s. 692 konstaterade HD att en fastighetsvärderare kan hållas skadeståndsansvarig mot 

tredjeman såvida inget ansvarsförbehåll gjorts i intyget. På grund av värderingsmannen inte 

inkluderat någon ansvarsförbehåll i intyget prövades aldrig frågan om friskrivningens verkan.  

 

I det senare avgörandet, NJA 2001 s. 878, hade värderingsmannen inkluderat en friskrivning 

gentemot tredjeman. Värderingsmannen förbehöll att intyget upprättats ”för att användas i 

tvist” och att det därtill var ”osäkert om vissa uppgifter som legat till grund för värderingen var 

korrekta”. HD ställdes nu inför frågan att bedöma ansvarsfriskrivningens verkan.  

 

I fallet användes värderingsintyget i samband med pantsättning av fastighet vid kreditgivning, 

vilket skiljer sig från intygets syfte att användas i tvist. HD menade att värderingsintyget kunde 

ha varit avsett för annat ändamål än förestående förfogande över fastigheten. Av detta följer 

                                                   
206 Utdrag S&P:s allmänna friskrivningsklausul (hämtad 2016-12-15).  
207 Se Kleineman (2001), s 508. Kleineman betonar att man bör särskilja mellan en bedömning av 
befogad tillit utifrån intygsutgivarens förutsedda användning av intyget och friskrivning från ansvar.  
208 Kleineman (2001), s 508.  



 
 
 

 

enligt HD att värderingsmannen potentiellt varit förhindrad att göra en allsidig bedömning över 

faktorer som varit kända för uppdragsgivaren och därför inte inkluderats i värderingsintyget. 

 

Mot bakgrund av detta konstaterade HD att tredjeman borde ifrågasatt värderingsintyget och 

kontrollerat dess användbarhet utanför det uppställda syftet. Då tredjeman till synes inte gjort 

något sådant försök, slog HD fast att tredjeman saknade rätt till skadestånd. HD är inte helt 

klara på denna punkt i sina domskäl, men enligt min uppfattning går värderingsmannen fri från 

ansvar på grund av att tredjeman inte anses ha en befogad tillit till värderingsintyget, och inte 

på grund av friskrivningen från ansvar. Genom avgörandet i NJA 2001 s. 878 kan HD:s sägas 

ha antagit en ny princip: en kreditgivare måste noggrant undersöka innehållet och syftet med 

ett värderingsintyg innan det kan användas för transaktionen i det förevarande fallet.209 

 

5.5.3 En bedömning om skälighet och proportionalitet enligt svensk rätt      

 

Bedömningen av om en friskrivningsklausul är skälig och proportionerlig ska enligt artikel 

35a.3 ske enligt nationell rätt. I den svenska rätten aktualiseras generalklausulen om oskäliga 

avtalsvillkor i 36 § Avtalslagen (AvtL). Syftet med bestämmelsen är att oskäliga avtalsvillkor 

ska kunna jämkas eller lämnas utan avseende. Bestämmelsen är tillämplig för alla slags avtal, 

oavsett partskonstellation.210 Därutöver är regeln är tvingande och kan således inte avtalas 

bort.211 36 § AvtL två första stycken följer nedan. 

 

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas 

att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i 

sin helhet lämnas utan avseende. 

 

Vid prövning enligt första stycket ska särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 

egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.212 

 

                                                   
209 Kleineman (2001), s 509. 
210 SOU 1974:83 s. 194. 
211 ibid. 
212 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  



 
 
 

 

Av 36 § AvtL 1 st. följer att det grundläggande rekvisitet för att kunna angripa ett avtalsvillkor 

är att villkoret varit oskäligt vid avtalets tillkomst eller senare. För att bedöma om ett villkor är 

skäligt måste det jämföras mot vad som gäller i det normala fallet, exempelvis genom lagar 

eller sedvänja.213 Dessvärre är en normal jämförelse med kreditvärderingsinstitut svår att göra 

då ett kreditvärderingsinstituts friskrivningsklausul aldrig har prövats enligt svensk rätt.214  

 

En grundläggande princip i svensk rätt är att friskrivningar från uppsåt eller grov oaktsamhet 

inte är tillåtna.215 Friskrivningar av sådan typ förekommer därför sällan i svensk rätt.216 

Betydligt vanligare är dock friskrivningar av oaktsamhet i normalgraden, särskilt vid ansvar för 

indirekta skador, vilket i grunden är tillåtet 36 § AvtL.217 Dessvärre är praxis begränsad 

gällande möjligen att friskriva sig från oaktsamhet av normalgraden.218 En förklaring är att 

kommersiella avtalstvister ofta avgörs av skiljedomstol.219  

 

Bör kreditvärderingsinstitut ha möjlighet att kunna friskriva sig från vanlig oaktsamhet? Enligt 

min mening bör friskrivning från vanlig oaktsam vara möjlig enlig 36 § AvtL. Av HD:s 

bedömning i NJA 2001 s. 878 följer att alltför stora krav inte bör ställas på en sådan friskrivning.  

Generella principer inom avtalsrätten som måste beaktas är: (1) att motparten får ta del av och 

upplyses om avtalsvillkoren, och (2) att oklara kontraktsvillkor ska tolkas restriktivt gentemot 

den part som har infört villkoret i avtalet.220 Detta innebär att kreditvärderingsinstitutet på ett 

tydligt sätt måste upplysa investeraren om friskrivningen. Genom att kreditvärderingsinstituten 

redan idag bifogar sin friskrivningsklausul i samtlig dokumentation, och därtill finns tillgänglig 

på respektive instituts hemsida, får denna regel anses uppfylld. Gällande oklara avtalsvillkor, 

måste kreditvärderingsinstitutet utforma sin friskrivning i relativt klara termer för att undvika 

att domstolen ska tolkas friskrivningen restriktivt.221 Enligt min uppfattning bör domstolen fästa 

särskild vikt vid att kreditriskbedömningar är komplexa och innehåller subjektiva bedömningar 

                                                   
213 Grönfors och Dotevall (2010), s 246.  
214 Jmf dock bedömningen av S&P friskrivningsklausul i ABN AMRO-fallet som presenterats tidigare 
i denna uppsats.  
215 Proposition 1975/76:81, s 144; Ramberg och Ramberg (2014), s 233.  
216 Se Bernitz (2008), s 96.  
217 Se Lundmark (1996), s 142 ff.  
218 Jmf dock NJA 1971 s. 36 där HD underkände en allmänt hållen friskrivningsklausul om 
oaktsamhet.  
219 Nästegård (2016), s 311.  
220 Se Lundmark (1996), s 99, 103 ff.  
221 Se Lundmark (1996), s 147; se även Bathurst Appeal (2014) 224 FCR 1, p. 608. 



 
 
 

 

om framtiden, vilket innebär att olika kreditvärderingsinstitut kan komma fram till olika resultat 

trots tillgång till samma information. En avvägning bör även göras mellan parternas behov av 

skydd. Här måste domstolen således väga investerarskyddet mot kreditvärderingsinstitutets 

behov av att inte utsättas för ett för vidsträckt skadeståndsansvar.  

 

Ett ytterligare sätt för kreditvärderingsinstitut att friskriva sig från ansvar är att på förhand 

begränsa det potentiella skadeståndsbeloppet. Ett högsta skadeståndsbelopp anges på förhand 

och därefter kan, i teorin, inte skadeståndsbeloppet inte övergå denna summa. En fördel med 

en sådan begränsning är att kreditvärderingsinstitutens verksamhet inte riskeras genom enstaka 

skadeståndsprocesser.222Även en sådan beloppsbegränsning måste prövas utifrån ett skälighet 

och proportionalitet. Antagligen kan det inte antas vara förenligt med 36 § AvtL att ange samma 

begränsningsbelopp för samtliga kreditriskbedömningar. En lämplig lösning vore exempelvis 

att beloppet varierade beroende på emissionsvolymen för det instrument som ligger till grund 

för bedömningen.223 

 

I en statlig utredning om revisorers skadeståndsansvar, föreslogs att skadeståndsansvaret skulle 

begränsas till cirka 100 miljoner kronor per uppdrag.224 Enligt utredningen är en begränsning 

nödvändig på grund av oro för att det inte ska finnas tillräckligt med revisorer för att revidera 

de stora börsbolagen. Ökad turbulens på finansmarknaderna har, enligt utredningen, därtill 

inneburit att det blivit svårt för revisorer att teckna ansvarsförsäkringar.225 I regerings senare 

propositions ansågs emellertid inte ett beloppstak vara en lämplig metod att begränsa revisorers 

skadeståndsansvar och ledde inte till lagstiftning.226 Propositionen framhävde ett antal problem 

med en beloppsbegränsning, som enligt mig också kan appliceras på kreditvärderingsinstitut: 

(1) en beloppsgräns eliminerar inte risken för att ett revisionsbolag går i konkurs på grund av 

skadeståndet, (2) den som lidit skada får inte full ersättning för den uppkomna skadan, (3) 

kvaliteten på revisionen riskerar att försämras, och (4) en fördelning av beloppet blir 

problematisk om flera skadelidande vid olika tidpunkter driver processer mot revisorn.227 

 

                                                   
222 Coffee (2013), s 253.  
223 Se Lundmark (1996) s 155 f.  
224 SOU 2008:79, s 11.  
225 ibid. 
226 Proposition 2012/13:61 s 49 ff; SOU 2016:34, s 124.  
227 ibid.  



 
 
 

 

5.6 Sammanfattande kommentar om adekvat kausalitet  

 

Av artikel 35a.1 följer att en investerare kan framföra ett skadeståndskrav när denne skäligen 

förlitat sig på kreditbetyget i enlighet med artikel 5a.1. Enligt artikel 35a.4 följer att tolkningen 

av ”skäligen förlitat sig” ska göras enligt nationell rätt, vilken aktualiserar den svenska rätten. 

 

Mot bakgrund av presenterad doktrin och praxis framgår att adekvansbedömningen bör göras 

utifrån tre bedömningsteorier: flodvågsargumentet, normskyddsläran och teorin och befogad 

tillit. Flodvågsargumentet bildar en slags ram för adekvansbedömningen mot vilken fortsatta 

begränsningar av den skadelidande kretsen kan prövas enligt tre kriterier: (1) förutsebarhet för 

skadegöraren (kreditvärderingsinstitutet), (2) proportionalitet mellan skadegörande händelse 

och ansvarets omfattning, och (3) praktiskt hanterbarhet.  

 

Normskyddsläran snävar av kretsen skadeståndsberättigade ytterligare. Enligt HD:s bedömning 

i BDO-målet ”styr [normskyddsläran] förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den 

skyddade kretsen”. Ovanstående analys (se avsnitt 5.4.2) visar att kreditvärderingsinstitut bör 

ha en omsorgsplikt gentemot investerare, givet att en befogad tillit till kreditriskbedömningen 

kan visas. Enligt min bedömning bör omsorgsplikt innebär att kreditvärderingsinstituten måste 

utarbeta sin bedömning med rimlig aktsamhet och mot rimliga grunder. I doktrin har diskuterats 

att begränsa skadeståndsansvaret baserat på mängden investerare. Detta skulle innebära att om 

mängden investerare överstiger ett visst antal skulle skadeståndsansvaret kunna klassas som 

obegränsat, vilket skulle resultera i att skadeståndsansvaret jämkas eller bortfaller. Enligt min 

uppfattning bör en sådan bedömning undvikas då den är svår att utföra på ett proportionellt och 

väl avvägt sätt.  

 

Det avslutande, och för adekvansbedömningen viktigaste, steget är teorin om befogad tillit. 

Tillitsteorin är den adekvansteori som tycks ha fått kraftigaste genomslag i praxis. Genom HD:s 

avgörande i NJA 1987 s. 692 presenterades teorin i svensk rätt, vilket innebar att ansvaret för 

ansvar vid ren förmögenhetsskada vidgades. Därefter har teorin därefter används av HD i 

liknande förhållanden i NJA 2001 s. 878 och NJA 2014 s. 272, vilket befäster teorins relevans 

och användbarhet.  

 



 
 
 

 

Kleineman presenterar fyra rekvisit för att en befogad tillit ska anses föreligga (se avsnitt 5.4.3). 

I praxis och doktrin tycks mest vikt lagts vid att bedöma det andra rekvisitet: den skadedrabbade 

måste ha färst en tillit till informationen [och därigenom ådragits skada]. I BDO-målet 

utformade HD två riktmärken för tillitsbedömningen, som enligt min bedömning bör kunna 

appliceras på kreditvärderingsinstitut. HD yttrade att endast ”tillit av en viss styrka och 

relevans” kan grunda rätt till ersättning. Därefter formulerade HD ett riktmärke för när befogad 

tillit till en årsredovisning vid affärsbeslut kan anses föreligga. Enligt HD bör affärsbeslutet 

vara grundat på befogat tillit om årsredovisningen ”typiskt sett utgör en väsentlig del av det 

konkreta beslutsunderlag som läggs till grund för ett sådant beslut…”. 

 

Analysen visar att en kreditriskbedömning typiskt sett bör anses vara en väsentlig del av ett 

investeringsunderlag. För att en befogad tillit ska föreligga måste investeraren även gjort en 

egen kreditriskbedömning i enlighet med artikel 5a.1. För att en befogad tillit ska kunna styrkas 

får inte den interna kreditriskbedömningen indikera att kreditvärderingsinstitutets kreditbetyg 

är inflaterat.  

 

6 Avslutande reflektion 
 

Lagstiftarens motiv bakom artikel 35a är utöka kreditvärderingsinstitutens skadeståndsansvar i 

förhållande till investerare genom en uttrycklig ansvarsbestämmelse. Bestämmelsen vilar på en 

grundtanke om att medlemsländerna har en begränsad möjlighet att kräva skadeståndsansvar 

av kreditvärderingsinstituten. Är detta verkligen ett korrekt påstående? I kommissionens analys 

av förslagen till den senaste reformen av förordningen, hävdas att det är omöjligt enligt svensk 

(och polsk) rätt att på civilrättslig väg kräva ansvar för ren förmögenhetsskada. Lagstiftaren 

tycks ha missuppfattat 2 kap. 2 § SkL och felaktigt tolkat bestämmelsen strikt lexikalt utan 

hänsyn till skadeståndslagen proposition eller praxis.  

 

Artikel 35a.1 stadgar att investeraren måste visa korrekt och detaljerad information över att 

kreditvärderingsinstitutet överträtt förordningen med uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta är 

enligt min bedömning ett högt ställt krav på investeraren som rimmar dåligt med ambitionen 

att utöka ansvaret för kreditvärderingsinstituten. Emellertid innebär det tolkningsutrymme som 

lagstiftaren gett åt nationell rätt, att beviskravet sänks för investeraren. Analysen i denna 



 
 
 

 

uppsats visar att kreditvärderingsinstitut, enligt en vidare tolkning i svensk rätt, bör kunna hållas 

ansvariga för vanlig oaktsamhet, givet att investeraren haft en befogad tillit till kreditbetyget. 

Därtill tillåter svensk rätt att olika bevislättnader aktualiseras vid hypotetiska bevisscenarion.  

 

Analysen i denna uppsats visar att den svenska rätten är generösare än förordningen. Viktigt att 

komma ihåg är att artikel 35a var mycket impopulär bland kreditvärderingsinstitut när den 

föreslogs. Bestämmelsen motarbetades på olika sätt, vilket säkerligen hindrade lagstiftaren från 

att forma en generösare ansvarsbestämmelse. Enligt min mening blir artikel 35a blott en politisk 

markering från lagstiftaren om den ökade reglering som nu omger kreditvärderingsinstituten.   
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