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1. Uppsatsen 
 

1.1 Introduktion 

 

När investmentbanken Lehman Brothers upphörde att existera hösten 2008 var 

den senaste finanskrisen i sitt djupaste skede; media visade reportage om männi-

skor som strömmande ut från kontor - som fram till alldeles nyligen varit deras 

arbetsplats - med sina tillhörigheter i kartonger; makthavande politiker blev inter-

vjuade och ifrågasatta; reportage i tidningen berättade om hur familjer var tvungna 

att lämna sina hem. Finanskrisen ledde till långtgående negativa ekonomiska ef-

fekter över hela världen; såväl för den privata sfären som för den affärsmässiga 

sfären. Den annars så prestigefyllda finansbranschen befann sig i det närmaste 

nere för räkning: Förutom Lehman Brothers - som gick i likvidation och således 

inte kunde fortsätta sin verksamhet i någon form - så blev bland annat investment-

bankerna Bear Stearns och Merril Lynch sålda till slaktpriser som en följd av kre-

ditnedvärderingar av bolagens tillgångar. Listan över finansiella institut som be-

fann sig i en allvarlig ekonomisk situation och fick sin kreditvärdighet degraderad 

under hösten 2008 kan göras lång.  

 

Jag minns att jag som nybliven 19-åring frågade mig själv; hur kan en kreditned-

värdering få så enorma och långtgående konsekvenser? Vad jag har lärt mig sen 

dess är den viktiga och många gånger omdebatterade roll som de som värderar 

skulder, kreditvärderingsinstitut, innehar. Området har fortsatt att te sig intressant, 

varför jag inom ramen för juristutbildningen har valt att behandla ämnesområdet i 

mitt examensarbete.  
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Kreditvärderingsinstitut har under de senaste åren fått utstå en allt större kritik, då 

det tycks råda konsensus på marknaden om att dessa i stora drag möjliggjorde den 

finanskris som 2008 försatte en stor del av världsekonomin i gungning; genom att 

blicka tillbaka över tidigare finansiella kriser under 1900-talet finner man att olika 

kreditvärderingsinstitut även måste anses haft en avgörande roll i dessa. Institutens 

status, samt förmåga och intresse av att korrekt bedöma marknadsparters kapacitet 

att betala tillbaka, lån har diskuterats; där stor vikt även har fästs vid faktumet att 

deras verksamhet historiskt sett till mångt och mycket varit oreglerad. Följden av 

detta har under de senaste åren varit en våg av regleringar i USA såväl som inom 

EU-samarbetet, vilket har lett till ett rättsområde med betydande skillnader i förut-

sättningar än det som föregick den senaste finanskrisen.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

På grund av dess väsentliga betydelse i den senaste finanskrisen, såväl som magni-

tuden av inblandningen i flertalet omfattande insolvensförfaranden, finns det an-

ledning att skildra vilken inverkan rättsområdet har för internationella finansiella 

förhållanden. Genom att redogöra för de förutsättningar som styr den finansiella 

marknaden, samt den historiska utvecklingen av kreditvärderingsinstitutens verk-

samhet fram till dagens rättsläge, uppnås detta mål. Genom att klarlägga gällande 

rättsläge, erhålls grund för diskussion om eventuella skillnader mellan ameri-

kanska och gemenskapsrättsliga regelverk, vad som motiverar dessa skillnader, 

samt om ytterligare lagstiftningsarbete behövs inom rättsområdet. På grund av 

detta erhålls även en diskussion om vad detta kan ha för inverkan på internation-

ella finansiella förhållanden. Trots att regleringarna i USA och inom EU-

samarbetet har övergripande syften som liknar varandra, så är regleringarna långt 

ifrån identiska. Genom att jämföra amerikansk och unionsrättslig reglering, och 

hur de återspeglar finansiella förhållanden, erhålls de förutsättningar som kommer 

att utgöra grund för rättsutvecklingen inom området. 
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Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är; vilka likheter och skillnader 

existerar i gällande amerikansk rätt jämfört med gällande EU-rätt, och vilka kon-

sekvenser kan skillnaderna i så fall innebära för rättsutvecklingen? 

 

 

1.3 Material och metod 

 

Historiskt sett har regelverken kring kreditvärderingsinstituten tett sig långt ifrån 

utförliga, samtidigt som omfattningen av regleringen kontinuerligt debatterats, 

vilket gör rättsområdet till ett tacksamt område öppet för utredning och analys. De 

dominerande aktörerna inom marknadsområdet för kreditvärderingar – där den 

relevanta marknaden bör uppfylla kraven för att klassas som styrt av oligopol - är 

stationerade i USA, varefter en stor del av regleringen har sitt ursprung i USA. 

Genom vad som närmast kan kallas hävd på marknaden, har dessa styrt normen 

för rättsutvecklingen inom området. EU har på senare tid infört regleringar inom 

området, vilka också kan tänkas bli betydande för rättsutvecklingen på sikt.  

 

De källor som används i arbetet är av varierande karaktär vad gäller förhållandet 

mellan traditionella rättskällor, och mer okonventionella sådana. Rättsområdet har 

sedan en tid tillbaka erhållit en viss politisk prägel, och diskuteras därför åter-

kommande i media.1 Detta har sitt ursprung i att rättsområdet ligger inkilat mellan 

två betydande intressegrupper; de som generellt förespråkar en friare reglering för 

kreditvärderingsinstitut och de som förespråkar en hårdare sådan. De aktörer som 

förespråkar en friare reglering är ofta finansiella aktörer med intressen av en friare 

reglering, medan de aktörer som vill främja ett skärpt rättsläge ofta har inflytande 

från offentliga organ. Det är i det närmaste självklart att detta färgar objektiviteten 

i respektive källor; men genom att inhämta källor från olika parter erhålls en kom-

parativ metod som ämnar motverka en potentiell snedvridning utav materialet. En 

                                                            
1  Politiska ledare på högre nivåer har uttalat sig i varierande ordalag om kreditvärderings-
institut; jfr SVT nyheter, Barroso sågar kreditvärderingsinstitut, 6 juli 2011. 
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komparativ juridisk metod i sig består generellt utav åtminstone två undersök-

ningsobjekt av juridisk karaktär; vilket i praktiken innebär en jämförelse av rätts-

företeelser mellan två eller fler rättsordningar. I detta fall förkroppsligas den kom-

parativa metoden i uppsatsens kärna av den Europeiska Unionens regelverk på 

området samt USA:s regelverk inom samma område. Komparationen av under-

sökningsobjekten är i det närmaste funktionsinriktad och ämnar i stor del att iden-

tifiera de funktioner som regelverken ämnar uppfylla, men är även till viss del 

situationsinriktad då den ämnar identifiera typsituationer och gemensamma pro-

blem för båda regelverken. 

 

Vad gäller klassificeringen av rättskällor som ansetts vara relevanta för ämnet som 

sådant, har detta valts att hålla relativt brett. Eftersom kreditvärderingsinstitut till 

största delen har varit oreglerade fram till 2006 i USA, samt 2009 i EU, så är den 

klassiska typen av doktrin sparsam; mesta delen av informationen har inhämtats 

från vetenskapliga artiklar. Material som använts inkluderar lagtext, utredningar, 

doktrin/rättsuppfattningar i litteraturen. Arbetet har även kommit att inkludera 

vissa slag av “informell rätt”; det vill säga icke officiell rätt2. Eftersom rättsområ-

det har sin grund och kärna i rena affärsförhållanden tas betydelsen av affärsbruk, 

som inte alltid kan klassas som formell rätt, självfallet med som ett led i diskuss-

ionen. Även företags- såväl som nationalekonomiska teorier tas upp som ett led i 

den informella rätten, då rättsområdet har en mycket nära anknytning till dessa 

områden. 

 

En stor del av arbetet består i jämförandet av den amerikanska regleringen med 

den europeiska regleringen, omständigheter kring dessa (vad som orsakat skillna-

der, samt för och nackdelar med dessa), samt vad som kan göras för att förbättra 

situationen. Genom att noggrant behandla centrala ämnen inom det finansiella 

området, så som risk, erhålls en djupare förståelse för den rudimentära problema-

tiken som rättsområdet naturligt utsätts för. 

                                                            
2  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Andra 
upplagan, Claes Sandegren, 2007, sida 50. 
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Genom arbetets gång återkommer begreppet “kreditvärderingsinstitut” flertalet 

gånger. I dagsläget finns ett stort antal sådana. När begreppet används löpande 

genom uppsatsen åsyftas i första hand de tre största aktörerna: Moody’s, Standard 

& Poor’s, samt Fitch. Anledningen till detta är 1) Dessa tre kreditvärderingsinsti-

tut befinner sig tillsammans i mycket fördelaktig position, då de utgör runt nittio 

procent av marknaden,3 och dominerar därmed marknaden internationellt4  2) De 

andra aktörer som trätt in på marknaden är idag relativt nya på marknaden, varef-

ter historiska jämförelser och exempel inte erhåller samma relevans eller genom-

slagskraft på dessa. Vad gäller kreditbetyg, så ges dessa på olika tidshorisonter för 

alla kreditvärderingsinstitut. Jag har valt att fokusera på tidshorisonten “betal-

ningsförmåga på lång sikt”, då detta är den mest frekvent förekommande tidshori-

sonten vid jämförelse utav kreditbetyg i doktrin och media. Med ”lång sikt” menas 

generellt ett år eller mer från tidpunkten för utfärdandet av kreditbetyget5.  

 

Vad gäller tilltänkt publik, har jag genom skrivandet gång haft för avsikt att rikta 

mig till läsare som har bedrivit juridiska studier, men inte nödvändigtvis har fi-

nansmarknadsrätt som sitt område av expertis. Eftersom min avsikt är att väcka 

intresse för området, och förmedla varför området är intressant ur flera olika syn-

sätt, har jag valt att belysa och förklara faktorer som är viktiga att förstå för att 

förstå den rättsliga diskussionen; men som också är nödvändiga för en djupare 

analys av rättsläget. 

 

Slutligen skall poängteras att den största delen av regleringen på området är skri-

ven på engelska. Många av de termer som används kring regleringen i ameri-

kansk- och gemenskapsrätt är därmed i detta arbete översatta från engelska, och 

har få eller inga termer på svenska som är direkt kompatibla. Detta medför att viss 

diskrepans återfinns mellan de svenska uttryck som förekommer i texten, jämfört 
                                                            
3  Bestämt I rättsfallet OHIO FUNDS VS. CREDIT RATING AGENCIES (2009), sida 9-10. 
4  Kreditvärderingsinstitutens roll och reglering, Förvaltningsrättslig tidskrift, Dan Hanqvist, 
2010, sida 356. 
5 Standard & Poor's Ratings, Definitions, 2 Februari, 2012 
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med de engelska uttryck som dessa är tänkta att återspegla. Genom arbetets gång 

har hänsyn tagits till detta, och uttrycken har ämnats återspegla den engelska bety-

delsen till så hög grad som detta är möjligt.  
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2. Marknaden 
 

2.1 Kapitalmarknadens natur 
 

För att förstå finansmarknadsrättens natur (som regleringen ämnar tygla), och för 

att få en djupare inblick i varför rättsläget ser ut som det gör idag, tjänar det ett 

syfte att noga syna de bakomliggande krafter som formar denna. De krafter som 

ligger till grund för finansmarknadsrätten och styr denna kan på många sätt sägas 

vara motsägelsefulla (och ger upphov till flertalet intressekonflikter). Sannolikt är 

även dessa, med facit i hand över 1900-talets konjunktursvängningar, mer volatila 

än många av de krafter som ligger till grund för andra rättsområden. 

 

Historiskt sett har kapitalmarknader i huvudsak tillåtits vara relativt oreglerade. 

Detta grundar sig delvis i den grundläggande principen om en fri marknad med 

oinskränkt handel, samt det faktum att en allt för reglerad marknad leder till ökad 

stelbenhet i ett system som är beroende av dynamik för att fungera väl. 

 

Intressekonflikter är en frekvent förekommande del av finansiella marknader, och 

finns på många olika nivåer och djup. Den mest basala intressekonflikten som 

finns på en marknad, är den mellan två motparter som skall enas i ett avtal. Att 

vardera part enas i avtal betyder att dessa har intresse av att något skall ske; att 

något skall bli avtalat. Vad dessa parter oftast inte har intresse av, är att tillgodose 

en motparts intressen, om tillfredsställandet av dessa inte innebär egen vinning i 

någon form. Med andra ord ser de allra flesta aktörer på en marknad till sina egna 

intressen i första hand; man ser om sitt eget hus. Faktumet kan te sig självklart, 

men är av vital karaktär för att djupare förstå marknadens förutsättningar. Detta får 

sin följd i att parter ges incitament att för andra dölja information som kan vara av 

nackdel för egen del, men värdefull för motparten i en avtalsrelation. Konsekven-
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sen av detta är att den finansiella marknaden i allmänhet präglas av informations-

asymmetri; vilket medför osäkerhet. 

 

En av de mest grundläggande konflikter som baserat sig på den föregående, har 

genom historien visat sig vara avvägningen mellan säkra investeringar och inve-

steringar med hög avkastning. Klassificeringen av vad som utgör säkra investe-

ringar bestäms ofta utifrån kvalitén av den underliggande tillgången för investe-

ringen, och avgör bland annat avkastningsränta.6 På grund utav finansmarknadens 

betydande ställning i en marknadsstyrd ekonomi, så ligger det oftast i statens in-

tresse att verka för en reglerad finansmarknad utan att uppmuntra eller tillåta allt-

för stora risktaganden. Genom historien finns multipla exempel på när okontrolle-

rat finansiellt risktagande av staten och/eller privata aktörer har lett till katastrofala 

följder.7 Som motvikt till detta finns de marknadsintressen som vill ha hög avkast-

ning på kort tid, för att gynna det egna bolagets marknadsposition. Hur denna in-

tressekonflikt tar sig till uttryck skall vi strax återkomma till. 

 

 

2.2 Behovet av finansiering 

 

En av de centrala företagsekonomiska teorierna presumerar att varje verksamhet 

som initieras vill uppnå lönsamhet, och helst en god sådan. Lönsamhet kan defi-

nieras på flera olika sätt, men en av de mest frekvent förekommande uppfattningar 

på världens olika kapitalmarknader torde vara att lönsamhet i ekonomiska sam-

manhang definieras som relationen mellan de ekonomiska medel man tillsätter, 

kontra de ekonomiska flöden som kommer ut ur företaget i form utav vinst.  

                                                            
6  Law and Practice of International Finance, Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2008, sida 
250. 
7  En av tidernas mest berömda, och den med säkerhet tidigaste dokumenterade, finansi-
ella kriser är den som uppstod i 1600-talets Holland. Alltför stora investeringar i tulpan-
lökar från Asien ledde till katastrof för privata aktörer, när priserna dök som följd av att 
utbudet av tulpan-lökar ökade snabbare än anticiperat. För en kritisk artikel till nämnda 
finansiella kris, se “The Dutch Tulip Mania: The Social Politics of a Financial Bubble”, A. 
Maurits van der Veen, Mars 2009. 
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För att maximera sin vinst använder sig de allra flesta parter utav någon form utav 

extern finansiering. Detta har sitt ursprung i att väldigt få aktörer till en början har 

tillräckliga ekonomiska möjligheter att på egen hand bekosta verksamhetens utgif-

ter, och samtidigt erhålla en tillfredsställande vinst. Dessutom bör upptagande av 

lån betraktas som en nödvändighet då en organisation bedriver en vinstmaxime-

rande strategi8 . De mest frekvent förekommande typerna utav extern finansiering 

för större organisationer, kan generellt sägas röra upptagandet av bilaterala lån, 

aktieemissioner, samt obligationsemissioner. En finansieringsform som växt sig 

starkare på senare år är strukturerade finansiella instrument9, vilket är en produkt 

som ofta är en kombination av nämnda finansieringsformer. För och nackdelar 

finns med varje typ utav finansieringsform; både för parten som efterfrågar finan-

sieringen som för parten som erbjuder finansiering. Vad som är centralt för alla 

typer av finansiering, är att de innehåller ett visst mått utav risk. 

 

 

2.3 Riskens centralitet i finansiella instrument 

 

Det ter sig självklart att framtiden aldrig helt går att förutspå; men genom kalkyle-

rande med utgång i historiska fakta, nutida värden och framtida prognoser får man 

genom beräkningar och bedömningar fram vad sannolikheten för olika framtida 

utfall är.10 De utfall som bedöms vara negativa, kategoriseras med benämningen 

risk. Det finansiella system som idag byggts upp grundar sig i värderingen utav 

risk. Risk i sig, brukar i finansiella sammanhang anses ta formen utav sannolikhet-

en att få tillbaka de pengar man har investerat i olika typer utav placeringar. 

 

                                                            
8 En vinstmaximerande strategi går ut på att maximera framtida kassaflöden, vilket enligt 
allmän uppfattning endast kan uppnås med en viss grad utav belåning. 
9 Structured finance: complexity, risk and the use of ratings, Ingo Fender och Janet Mitchell, Bank 
of International Settlements Quarterly Review, Juni 2005, sida 68. 
10 KREDITVÄRDERINGSINSTITUTENS ROLL OCH REGLERING (II), Dan Hanqvist, sida 
354 
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När en investering innehar hög risk kompenseras de parter som tar denna mer risk-

fyllda investering med en högre avkastningsränta än de som företar sig investe-

ringar med lägre risk. Det kan te sig självfallet att det är optimalt för en part att ta 

så liten risk som möjligt och samtidigt erhålla så stor avkastning som möjligt. Till 

förtret för mången investerare genom historien fungerar verkligheten sällan på 

detta vis: För att få en hög avkastning krävs som regel ett betydande risktagande. 

Eftersom det icke önskvärda faktumet av att faktiskt exponera sig för risk hänger 

ihop med det önskvärda faktumet av att erhålla hög avkastning, har människor 

sedan tidernas begynnelse försökt överbygga riskmomentet. Detta görs med hjälp 

utav information: Ju mer information en part innehar om att framtida sannolika 

utfall på en marknad är positiva, desto mindre blir den kalkylerade risken.  

 

På detta sätt utgör en finansiell marknad en plats där olika fordringar kan mätas.11 

På en mer etablerad nivå befinner sig de fordringar som utgivare av finansiella 

instrument (emittenter), större företag, och hela länder har ställda emot sig. Dessa 

typer av fordringar är de som till störst andel värderas med kreditbetyg, utfärdade 

av Kreditvärderingsinstitut.  

 

 

2.4 Varför kreditvärdering på en finansiell marknad? 

 

Den centrala språngpunkten ur hela finansmarknaden, är rädslan för inställda be-

talningar och efterföljande konkurs. Detta är något som alla aktörer på en marknad 

naturligt försöker värja sig mot, eftersom detta som regel innebär ren värdeförstö-

ring för alla inblandade parter12, samt därmed uppenbara skador för de fordrings-

havare som inte får betalt. 

 

                                                            
11 Trots att finansiella instrument kan vara nog så avancerade och svårbegripliga, så är 
kärnan i varje finansiellt instrument en fordran från en part till en annan. 
12  Law and Practice of International Finance, Philip Wood, University Edition, Sweet 
&Maxwell, 2008, sida 45 
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Att en kreditvärdering innebär konsekvenser för den part som blir utvärderad ter 

sig självklart, där konsekvensernas natur beror på vilken värdering parten erhål-

ler.13 Generellt bör man kunna ställa ut två anledningar, från skilda perspektiv, till 

varför kreditvärderingar är attraktiva: 

 

1. För investeraren erbjuder kreditvärderingen en enkel vägvisning om vilken ka-

raktär investeringen innehar, med hänsyn till framförallt risk. 

 

Även om potentiella investerare på den finansiella marknaden oftast är kompe-

tenta nog att framgångsrikt göra egna bedömningar av tillgänglig information om 

företag de är beredda att investera i genom så kallade “due dilligence” undersök-

ningar14, så finns det ändå incitament att låta en oberoende part utföra en bedöm-

ning av investeringen. Ett incitament som framförs är tidsaspekten: Det är inte 

självklart att en investerare har tid att undersöka den finansiella bakgrunden till 

alla de potentiella investeringar som övervägs. Eftersom kreditvärderingsinstitut 

sannolikt värderar merparten av de investeringar en potentiell investerare övervä-

ger, blir kreditvärderingarna på respektive investering ett enkelt kriterium att utgå 

ifrån när ett stort urval av potentiella investeringar skall smalnas av, eller när en 

enskild investering skall väljas ut.15 Andra skäl som framförs är jämförbarheten 

investeringar i mellan; relativiteten mellan investeringarnas betyg kan utgöra an-

vändbar information, samt tillgängligheten; en part som blir utvärderad ägnar san-

nolikt större resurser åt att hjälpa kreditvärderingsinstitutet med värderingsarbetet 

för att få en så fördelaktig värdering som möjligt, än vad det skulle göra för en 

enskild part som vill investera i parten.16  

 

 
                                                            
13  Begreppet kreditvärdering är ett relativt snävt begrepp och bör skiljas från begreppet 
kreditupplysning, var process innehar relativt få kvalitativa egenskaper jämfört med en 
kreditvärderingsprocess. 
14 Law and Practice of International Finance, Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2008, sida 
386. 
15  Regulating the Rating Agencies, Claire Hill, 2004, sida 73. 
16  Credit Ratings and Capital Structure,The Journal of Finance, VOL. LXI, NO. 3, juni 
2006, DARREN J. KISGEN, sida 1039 
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2. För utgivaren erbjuder kreditvärderingen en värdering av en oberoende aktör 

om hur utgivarens finansiella situation ser ut, och fungerar därmed i det närmaste 

som en kvalitetsstämpel för den egna skulden. 

 

Som tidigare nämnt finns en central intressekonflikt mellan investerare och utgi-

vare av finansiella produkter. Detta ger upphov till brist på information och 

transperens i den finansiella marknaden, vilket i sin tur blir ett centralt orosmo-

ment för investerare. Genom att erhålla en kreditvärdering visar en aktör att de har 

solida finanser, och har således ingenting att dölja för potentiella investerare. Att 

många aktörer väljer att erhålla värderingar från fler än ett kreditvärderingsinstitut 

ökar dessutom tillförlitligheten, och ökar sannolikheten för att investerare skall 

investera i aktören.17 Vidare innebär ett högt betyg att aktören kommer erhålla 

fördelaktiga villkor gällande finansieringskostnaderna: När ett företag har solida 

finanser medför detta att mindre risk finns i investeringen, och aktören behöver 

inte erlägga en lika hög låneränta för att attrahera investerare. Som bekant innebär 

en lägre risk en lägre ränta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17  Regulating the Rating Agencies, Claire Hill, 2004, sida 74. 
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3. Rättsområdet 
 

3.1 Den historiska utvecklingen fram till idag 

 

Historiskt sett var USA den första nation där användandet utav kreditbetyg för att 

gradera fordringar blev vanligt förekommande. Under de århundraden som följde 

efter kolonialiseringen av Nordamerika, utvecklades en praxis som innebar att 

importörer vid försäljning av varor gav upp till ett års kredit för konsumenter och 

affärsparter. Detta var ett bekymmersamt företag: Betalningar var ofta sena, och 

det var inte lätt att erhålla tillförlitlig information om köparen; referensbrev var 

ofta förfalskade, detaljerad finansiell data var inte tillgänglig, och processen var 

bekymmersamt långsam.18 Det första kreditvärderingsinstitutet kom att etableras 

av Louis Tappan år 1841, som ett resultat av 1837 års finansiella kris.19 Även om 

Tappans rörelse riktade in sig på värdering av rena handelsrisker, så spred initiati-

vet ringar på vattenytan gällande kreditvärderingar generellt hållet, och fler aktörer 

valde att kopiera konceptet för andra typer av branscher. En betydande roll började 

kreditvärderingar få i slutet utav 1800-talets USA, där det fanns ett behov av att 

bedöma s.k. järnvägsobligationer. Eftersom denna marknad var högst spekulativ 

och innebar en risk för de som investerade i bolagen att helt förlora sina pengar, så 

började marknaden efterhand tillhandahålla en service som innebar att upplys-

ningar om bolagets finansiella förhållanden nådde fram till investeraren. 

 

Till en början så skedde detta genom prenumerationer av så kallad ”investor 

pays”-karaktär av de bolag som efterfrågade informationen.20 Denna metod blev 

                                                            
18 Washington University, Law Quarterly, VOLUME 77, NUMBER 3, 1999, THE SISKEL 
AND EBERT OF FINANCIAL MARKETS?: TWO THUMBS DOWN FOR THE CREDIT-
RATING AGENCIES, FRANK PARTNOY 
19 Richard Cantor & Frank Packer, The Credit Rating Industry, FEDERAL RESERVE 
BOARD N.Y. Q. REV., Summer-Fall 1994 
20 Med detta menas att de som ämnar investera i en produkt är de som betalar ett kredit-
värderingsinstitut för en betygssättning. Jfr ”Request for Comment to Assist in Study on 
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emellertid senare obsolet, då möjligheter att billigt duplicera informationen som 

erhölls genom prenumerationerna framkom under 1900-talets gång. När den 1900-

talets största finanskrasch var ett faktum 1929, så visade det sig att många av de 

kreditbetyg som olika organisationer erhöll inte alls speglade den reella situation-

en. Faktum var att väldigt få organisationer erhöll de lägre kreditbetygen på värde-

ringsskalorna. Generellt sett märkte trots allt kreditvärderingsinstituten av en ökad 

efterfrågan av de tjänster dessa erbjöd under denna tid, då behovet av att noggrant 

syna den faktiska ekonomiska situationen hos organisationer kom att öka när den 

makroekonomiska situationen växte sig instabil. När ekonomin sedan återhämtade 

sig till de nivåer den legat på innan börskraschen 1929, vilket kom att dröja till 

1950-talet, levde kreditvärderingsinstituten en tynande tillvaro då behovet av ana-

lyser inte längre var lika stort. Denna utveckling höll i sig fram till 1970-talet, då 

efterfrågan åter började stiga på grund utav den status som gavs kreditvärderings-

institut i form utav ”Nationally Recognized Statistical Rating Organization” 

(NRSRO)21. Trenden bestående av ökad efterfrågan för kreditvärderingar har hål-

lit sig stark fram till idag.  

 

I dagsläget består kreditvärderingsmarknaden till största andel utav de tre institu-

ten Moody’s, Standard and Poor’s, samt Fitch. Samtliga institut har en historia 

som sträcker sig närmare 100 år tillbaka i tiden eller mer, och har genom diverse 

uppköp och sammanslagningar vuxit sig till att bli helt dominerande på mark-

naden. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
Assigned Credit Rating – Release No. 34-64456; File No. 4-629 (the “RFC”)”, Michel Ma-
delain (President and Chief Operating Officer Moody’s Investors Service), sida 7-8. 
21 Regulating the Rating Agencies, Claire Hill, 2004, sida 54 
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3.2 Kreditvärderingsinstitutens metod  
 

Tre aktörer dominerar idag kreditvärderingsmarknaden: Moody’s22, Standard and 

Poor’s23, samt Fitch24. Samtliga använder sig utav snarlika betygssystem, där ford-

ringar får olika betyg beroende på hur sannolikt det är att dessa uppfyller sina kon-

trakterade betalningar samt vad den förväntade ekonomiska förlusten blir vid ett 

sådant fall.25 Med kontrakterade betalningar åsyftas ränteutbetalningar samt åter-

betalningar av lånebelopp i delar eller sin helhet. Brott mot kontrakterade betal-

ningar kan innefatta alltifrån betalningar som av misstag kommit för sent, ända till 

de fall då företag befinner sig i konkurs.26 

 

Vad gäller betygsskalorna för de tre stora marknadsaktörerna, så har dessa som 

gemensam nämnare en glidande skala, där potentiella aktörer med största möjliga 

kreditvärdighet återfinns i toppen av skalan medan de aktörer som bedöms vara 

allra mest riskabla att investera i återfinns i botten. Vad som mest frekvent jäm-

förs, är graderingen för den långsiktiga betalningsförmågan. Nedan följer en jäm-

förelse mellan betygsskalorna vad avser den långsiktiga betalningsförmågan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22  Med detta avses kollektivt: Moody’s Corp och dotterbolaget Moody’s Investors Service 
23  Med detta avses kollektivt: The McGraw-Hill Companies, Inc, det helägda dotterbola-
get Standard & Poor’s Financial Services LLC, samt Standard & Poor’s Rating Services 
som är en affärsenhet under dotterbolaget 
24  Med detta avses Fitch, Ltd. 
25  Moody’s Investors Service, Rating Symbols and Definitions, Februari 2013, Sida 4. 
26  Spannet mellan de två ytterligheterna hänför sig till det amerikanska uttrycket “default”; 
se Law and Practice of International Finance, Philip Wood, University Edition, Sweet 
&Maxwell, 2008, sida 75. 



17 

 

• Standard & Poor’s AAA AA+ AA AA- A+ A A- 

• Moody’s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 

• Fitch IBCA AAA AA+ AA AA- A+ A A- 
 

• Standard & Poor’s BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- 

• Moody’s Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 

• Fitch IBCA BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- 
 

• Standard & Poor’s CCC+ CCC CCC- CC C D 

• Moody’s Caa1 Caa2 Caa3 Ca C 

• Fitch IBCA CCC+ CCC CCC- CC C D 

 

Källa för jämförelsen:27  

 

Generellt sett så har de olika kreditvärderingsinstituten en gräns mellan vad som 

anses vara mer säkra investeringar och vad som anses vara mer spekulativa inve-

steringar. Till exempel drar Standard and Poor’s gränsen efter betyget “BBB-” och 

kallar investeringar med detta betyg eller högre, för “investment grade”.28 Vad 

gäller Moody’s, så dras gränsen vid “Baa3” och investeringar med detta betyg 

eller högre kallas för “Prime”, medan betyg under denna nivå helt sonika inte räk-

nas som “Prime”.29 Gällande betyg som befinner sig längst ned på betygsskalan av 

respektive kreditvärderingsinstitut, så befinner sig gäldenärer som erhållit detta i 

ett läge då en kontrakterad betalning redan har förfallit utan att betalning erlagts, 

eller att en sådan situation bedöms vara nära förestående. 

 

Som tidigare nämnt, så är det vanligt att parter ansöker om kreditbedömningar av 

kreditvärderingsinstitut då dessa skall ge ut obligationer, erbjuda strukturerade 

                                                            
27  Bank for International Settlements, “Long-term Rating Scales Comparison”, 
http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm 
28 STANDARD & POOR’S GUIDE TO CREDIT RATING ESSENTIALS, sida 10 
29  Moody’s Investors Service, Rating Symbols and Definitions, Februari 2013, Sida 6 

http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm
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finansiella produkter, ta ut ett större bilateralt eller syndikerat lån, eller vid en 

eventuell börsintroduktion. När väl denna bedömning har utförts så anses det inte 

finnas grund att förändra betyg vid andra fall än om risken för att ställa in betal-

ningar ökar med en signifikant andel. Kontrakt mellan parter brukar dessutom 

innehålla så kallade “rating triggers” där man avtalar om att parter skall återbetala 

i en snabbare takt, tillsätta mer materiell säkerhet för lånet, eller dylika åtgärder, 

när partens kreditbetyg nedvärderas.30 

 

 

3.3 Kreditvärderingsinstitutens roll och rättsliga ställ-

ning  
 

Vad som kom att bli ett förebådande tecken om den finansiella kris som uppstod 

2008 var den våg av konkurser inom IT-branschen som inträffade i början av 

2000-talet, där de mest välkända fallen torde röra bolagen Enron och WorldCom. 

Flera av de bolag som försattes i konkurs hade fram till kort tid innan den faktiska 

konkursen inträffade erhållit kreditbetyg som bedömde kreditvärdigheten till topp-

skiktet. I fallet med energibolaget Enron var bolaget fördelaktigt värderat av alla 

tre stora kreditvärderingsinstitut ända fram till en vecka innan konkurs.31 Kritiska 

röster gentemot den bristande regleringen på området började på allvar höjas i 

kölvattnet av dessa händelser. Det faktum att den välrenommerade revisionsfirman 

Arthur Andersen var tvungen att sättas i konkurs för dess inblandning i Enrons 

affärer32 - medan de tre stora kreditvärderingsinstituten kunde fortsätta verksam-

heten relativt obehindrat – var något som bidrog till detta. 

 

                                                            
30  Regulation, Market Structure, and Role of the Credit Rating Agencies, Emily 
McClintock Ekins och Mark A. Calabria, 1 Augusti 2012, sida 5. 
31 Regulating the Rating Agencies, Claire Hill, 2004, sida 79 
32  Vissa menar att detta för övrigt var ett för hastigt beslut, och att skulden är delade av 
flera olika aktörer (däribland kreditvärderingsinstitut), se Rush to judgment: the lynching of 
Arthur Andersen & Co., Mary Ashby Morrison, 1 januari 2004. 
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Kritikerna har till grund för sin kritik argumenterat för att kreditbetyg har långtgå-

ende rättsverkningar för marknaden i stort såväl som för enskilda aktörer på mark-

naden. Begreppet “regulatory licenses” var särskilt innan Dodd-Frank Act vann 

laga kraft ett vedertaget begrepp i olika kretsar, och förknippas med de “förmåner” 

en part kan få enligt lag för att de erhållit ett visst kreditbetyg.33 Med förmåner 

åsyftas exempelvis slopade krav på en lika strikt reglerad verksamhet, vilket leder 

till att organisationer på så sätt kan spara pengar. På detta sätt har kreditvärde-

ringsinstitut fått en koncentrerad makt på grund utav att lagstiftaren.34 

 

Vilken roll kreditvärderingsinstitut bör anses inneha, har de senaste åren varit fö-

remål för diskussion. Kort sagt: Vad är egentligen ett kreditvärderingsinstitut? 

Vad deras verksamhet erbjuder för tjänster till klienter, och hur de har växt fram 

till att inneha dagens dominerande ställning får anses vara klarlagt. Det som debat-

teras är istället vilken rättslig status dessa innehar. Generellt finns två olika upp-

fattningar om hur dessa skall klassificeras: 1) som en så kallad finansiell “gate-

keeper” eller 2) som innehavare av reputational capital. 

 

En finansiell gatekeeper kan generellt definieras som en aktör som tillhandahåller 

information på de globala finansmarknaderna. Som exempel nämner EU-

kommissionen att kreditvärderingsinstitut har denna roll, då deras verksamhet i 

allmänhet går ut på att minska informationsgapet mellan investerare och emit-

tent. 35 Argumenten som förs för att betrakta kreditvärderingsinstituten ur detta 

perspektiv ur ett regelsammanhang, centreras kring att dessa bör omfattas av lik-

nande reglering och ansvar som andra rättsfigurer som är beroende av marknadens 

                                                            
26  University of San Diego, School of Law, Law and Economics Research Paper No. 20, 
THE PARADOX OF CREDIT RATINGS, Frank Partnoy, Sida 2-3 
34 Partnoy, Frank. ”How and Why Credit Rating Agencies are Not Like Other Gatekeep-
ers.”, 2006 
28  EU-kommissionen, Meddelande om förebyggande av ekonomiska oegentligheter i 
företagssektorn och finansiella oegentligheter, KOM (2004) 611, 27 september 2004 
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förtroende.36 Jämförelsen med revisorer är inte sällan förekommande: Både revi-

sorer och kreditvärderingsinstitut får ersättning som grundas i förväntningen att 

dessa skall tillhandahålla information som är ett så noggrant beskrivande av reella 

omständigheter som möjligt, samt att båda rättsfigurerna har i uppgift att lämna 

redogörelser för bolags finansiella ställning. På detta sätt ställs både revisorer och 

kreditvärderingsinstitut inför liknande intressekonflikter37. 

 

Den andra typen av klassificering, som innehavare av reputational capital, har sitt 

ursprung i den status som Securities and Exchange Commision (SEC) tidigare 

delegerade till amerikanska kreditvärderingsinstitut, vad gäller olika typer av 

lagstadgade krav på den finansiella marknaden. Detta gjordes första gången år 

1975, då SEC gav mandat åt tre kreditvärderingsinstitut (Moody’s, Standard & 

Poor’s, samt Fitch) att bedöma kreditvärdigheten hos organisationer med hänsyn 

till kapitaltäckningskrav för finansiella institut.38 Dessa kom att kallas “Nationally 

Recognized Statistical Rating Organization” (NRSRO), vilket som begrepp kom 

att upptas av andra lagstiftningsorgan förutom SEC. 

 

Detta synsätt har gemensamt att kreditvärderingsinstitut säljer information, och 

överlever av sin förmåga att behålla dess “reputational capital”. Men, när dessa 

fått statusen av en NRSRO börjar de också sälja rättigheterna till att verka i efter-

levnad med amerikansk reglering. I och med att dessa i så fall inte säljer informat-

ion på en öppen marknad, utan istället under oligopol-villkor, så kan dessa därmed 

göra vinster som annars inte skulle vara möjliga.39 

 

                                                            
29 Partnoy, Frank, The Siskel and Ebert of Financial Markets?: Two Thumbs Down for the 
Credit Rating Agencies, Washington University Law Quarterly, Volume 77, Number 3, 
1999. 
37 Partnoy, Frank. ”How and Why Credit Rating Agencies are Not Like Other Gatekeep-
ers.”, 2006 
31 Richard Cantor & Frank Packer, The Credit Rating Industry, FEDERAL RESERVE 
BOARD N.Y. Q. REV., Summer-Fall 1994, sida 8. 
39 Washington University, Law Quarterly, VOLUME 77, NUMBER 3, 1999, THE SISKEL AND EBERT 
OF FINANCIAL MARKETS?: TWO THUMBS DOWN FOR THE CREDITRATING AGENCIES, FRANK 
PARTNOY, sida 682. 
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Dessa typer av klassificering har avvisats av kreditvärderingsinstituten. De argu-

menterar själva emot klassificeringen med inställningen att kreditbetygen endast 

utgör “åsikter”, och därför är skyddade av det första tillägget i USA:s konstitution; 

om yttrandefrihet. Genom att likna sig vid publicister flyttas fokus från rollen som 

viktiga finansiella intermediärer. Kanske illustreras inställningen till reglering bäst 

genom följande citat av Rita M. Bolger, befattningshavare inom Standard & 

Poor’s:  

 

“The very notion that a bona fide publisher—whether it be BusinessWeek, The 

Wall Street Journal, or S&P—can be required under the threat of penalty or other 

retribution to obtain a government license, adhere to government dictates about 

its policies and procedures, and/or submit to intrusive examinations before being 

permitted to disseminate its opinions is inconsistent with core First Amendment 

principles.”40 

 

 

3.4 Konsekvenserna av kreditvärdering 

 

Genom att den finansiella marknaden präglas av bristen på information, bör som 

utgångspunkt påpekas att oberoende aktörer med anledning av detta är åtråvärda. 

Dock har den s.k. “issuer pays-modellen” påverkat detta oberoende i viss mån för 

kreditvärderingsinstituten, och har gett grund för en ytterligare intressekonflikt. 

Att utgivare och kreditvärderingsinstitut har ett intresse som riktar sig åt samma 

håll, att till exempel sälja kreditvärderingar som en investering (bättre kreditbetyg 

ger lägre räntekostnader), påverkar med all sannolikhet objektiviteten för kredit-

värderingsinstituten. Detta talar trots allt för att dessa är normgivande.  

 

Med detta sagt, så är det svårt att förbise det faktum att en ändring av ett kreditbe-

tyg ofta sker som en reaktion på olika händelser. Att kreditbetygen sänks efter en 
                                                            
40  Rita M. Bolger, i vittnesmål för “House Subcommittee on Capital Markets, Insurance, 
and  Government-Sponsored Enterprises”, 29 Juni, 2005.  
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besvikande kvartalsrapport kan lika gärna sägas vara en reaktiv åtgärd om mark-

naden reagerar negativt på dessa nyheter, och som konsekvens där av sänker akti-

ekursen. Eftersom företaget då värderas lägre av marknaden måste betalningsför-

mågan på medellång sikt gå ner, och kreditbetygen därför ändras. På detta vis kan 

man därför hävda att detta blir en självuppfyllande profetia. 

 

Med den senaste finanskrisen i relativt färskt minne är förmodligen en gemensam 

uppfattning på finansmarknaden att kreditvärdering kan ge ödesdigra konsekven-

ser om värderingen inte återspeglar de verkliga förhållandena bakom tillgångarna 

som ligger till grund för värderingen. 

 

Ett särskilt problemområde, och som starkt bar skulden till finanskrisen 2008, har i 

flera olika sammanhang ansetts vara strukturerade finansiella produkter. Som ex-

empel kan ges de CDO:er (Collateral Debt Obligation) som i flera fall gavs topp-

kreditbetyget AAA, men senare förklarades helt värdelösa. Hur kommer det sig att 

dessa då blev övervärderade? Skälet ligger framförallt i det sätt dessa blev värde-

rade på. En CDO är en typ av ABS (Asset Backed Security) där värderingen av 

tillgångarna som ligger till grund för instrumentet ges i olika skikt: Varje enskilt 

skikt har en viss typ av kreditvärdering beroende på vilken säkerhet de anses ha; 

AAA för den högst värderade skulden, med fallande skala neråt.41 Vad kreditvär-

deringsinstituten gjorde var att systematiskt ändra storleken på de olika kreditskikt 

som fanns, så att större andelar av CDO:n skulle kunna klassas som AAA - det vill 

säga högsta kreditvärdighet - vilket därefter höjde värdet på CDO:n.42 

 

 

 

 

 

                                                            
41  Credit Ratings and Securitization, IAFE Annual Conference, John Hull, Juni 2010, sida 
4. 
42  Ratings Reform: The Good, The Bad, The Ugly, John C. Coffee, Jr, 2011, sida 242. 
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4. Regelverk 
 

4.1 Historiska regelförändringar inom området 

 

Eftersom finansmarknaden - som tidigare nämnt - är nödgad ett relativt stort mått 

av fritt spelrum för att fungera tillfredsställande enligt basala principer om fri han-

del, så var denna länge förhållandevis sparsamt reglerad. På grund utav att kredit-

värderingsbetygen har sitt historiska ursprung i USA finner man även de tidigaste 

regelverken kring dessa i amerikansk rätt. 

 

Den första omfattande regelverket som infördes på det finansiella området var 

Glass Steagall Act, ofta även kallad “33’ Act”. Som en följd av de allvarliga kon-

sekvenser som den stora finansiella krisen som utlöstes 1929 medförde, infördes 

denna reglering som i ett led för en mer strukturerad finansmarknad i USA43. För-

ändringarna medförde striktare regler om vilka typer av investeringar en bank fick 

göra för egen skull (medan dessa självklart fortfarande fick göra investeringar på 

uppdrag av kunder, oavsett typ av investeringar), och begränsade sig till statsobli-

gationer, värdepapper med underliggande tillgång som säkerhet, och andra inve-

steringar som ansågs inneha mindre risk44. 

 

För kreditvärderingsinstituten, som innan varit nästintill fullständigt oreglerade, så 

innebar införandet av regelverket inte märkbara förändringar direkt. Indirekt så 

ledde dock lagen till fler förändringar gällande den relevanta marknaden. Tidigare 

finanskriser skedde i regel vart 20:e eller 30:e år, och de förändringar som Glass 

Steagall Act medförde kan onekligen anses varit ämnade åt att säkra omvärlden 

                                                            
43 Partnoy, Frank, The Siskel and Ebert of Financial Markets?: Two Thumbs Down for the 
Credit Rating Agencies, Washington University Law Quarterly, Volume 77, Number 3, 
1999, sida 640. 
44 Permissible Securities Activities of Commercial Banks Under the Glass-Steagall Act 
(GSA) and the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), David H. Carpenter & M. Maureen 
Murphy, Congressional Research Service, 12 April, 2010, sida 5. 
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mot en alltför känslig finansiell struktur. Den stabilisering som inleddes på mark-

naden efter detta visar med facit i hand att denna typ av reglering varit framgångs-

rik. 

 

Under 1970-talet började den trend av hänvisningar till kreditvärderingar i ameri-

kansk finansiell reglering bli allt vanligare. Detta skulle komma att ge kreditvärde-

ringsinstitut en säregen ställning på marknaden genom den status de skänkte 

dessa, och var början till det oligopol som marknaden idag kännetecknas av.45 

 

Under slutet utav 1900-talet kom många av Glass Steagall Act:s bestämmelser att 

urholkas till förmån för fler undantag som tillät ökat risktagande. Den finansiella 

marknaden tilläts ha ett ökat inflytande för regleringen, och verkade för en mindre 

strikt reglering. Ett faktiskt exempel på den finansiella marknadens inflytande över 

regelmakarna, var till exempel den enorma sammanslagning som genomfördes 

mellan de två finansiella instituten Citigroup och Travelers Group46. Samman-

slagningen av instituten skulle vid genomförandet innebära en forcerad separering 

efter två år (på grund av förminskning av konkurrensen), men som på grund utav 

stora påtryckningar gjorde att den amerikanska kongressen ett år efteråt röstade 

igenom ett lagförslag som tillät liknande sammanslagningar utan tidsbestämmel-

ser. 

 

4.2 Nuvarande regelverk – Om regleringen 

 

Inledningsvis skall det understrykas att metoden för reglering har betydande skill-

nader mellan de två dominerande regelverken på området. EU-rättslig reglering på 

                                                            
45 Credit Rating Agencies and Regulatory Reform, Aline Darbellay & Frank Partnoy, Re-
search Paper No. 12-083, April 2012 
46 CITIGROUP, Lee Biles, Isaac Julian, Sergio Tristan, A paper submitted in partial fulfill-
ment of the requirements for the course of Managerial Economics (ECO 351W) for Dr. R. 
Preston McAfee, Department of Economics, The University of Texas at Austin, Fall 2002 
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området har karaktären av att vara genomförändrande, där införandet av en ny lag 

grundligt har satt normen för gällande rätt utan att parallellt ha laga kraft tillsam-

mans med tidigare reglering. På motsatt sätt ter sig den amerikanska regleringen, 

där införandet av en ny lag för området snarast inneburit förändringar och tillägg 

som komplement till tidigare reglering. 

 

“The Credit Rating Agency Reform Act”, som infördes 2006 som det första regel-

verk som reglerar rättsområdet specifikt, kräver att kreditvärderingsinstitut regi-

streras hos den federala myndigheten Securities and Exchange Commission 

(SEC). Som ett led i den reaktion mot de skandaler som Enron och WorldComs 

konkurser hade inneburit, infördes denna reglering som bland annat ämnade att 

öppnade upp för fler aktörer att klassas som NRSRO, då baserat på förmågan att 

uppfylla de villkor som SEC satt upp för en NRSRO47, samt öka tillförlitligheten 

till de existerande NRSRO.48 De senaste föreslagna ändringarna till SEC:s regler 

är ägnade åt att tillmötesgå den kritik som kreditvärderingsinstituten fick riktad 

mot sig i samband med den senaste finanskrisen, och Dodd-Frank Act går ännu 

längre i vad gäller förändringar i denna riktning. “Dodd-Frank Act” från 2010 är 

idag den tongivande lagstiftningen i amerikansk rätt, och har blivit omdebatterad i 

mångt och mycket på grund av långtgående skärpningar i regleringen, jämfört med 

“The Credit Rating Agency Reform Act”.  

 

Vad gäller regleringen inom EU-samarbetet betraktas Förordning (EG) 1060/2009 

(Kreditvärderingsförordningen) som gällande rätt; och tillkom i det närmaste som 

ett direkt resultat av den senaste finanskrisen.49 Föregående denna reglering fanns 

ej något regelverk som direkt reglerade kreditvärderingsinstitut inom EU-

samarbetet, och EU förlitade sig istället på en så kallad ”Code of Conduct” ut-

                                                            
47 Lynn Bai, ON REGULATING CONFLICT OF INTERESTS IN THE CREDIT RATING 
INDUSTRY, sida 22. 
48 Ratings Reform: The Good, The Bad, The Ugly, John C. Coffee, Jr, 2011, sida 247 
49  Förordning (EG) nr. 1060/2009 



26 

vecklad utav ”International Organization of Securities Commisions” (IOSCO)50 

som reglerade tillförlitligheten för de kreditvärderingsinstitut som var registrerade 

i gemenskapen.51 Dessa kunde välja att avvika från denna ”Code of Conduct”, så 

länge de angav den bakomliggande anledningen till avvikelsen.52 Att reglera på 

detta sätt, via så kallad ”soft law”, visade sig ha fungerat ineffektivt efter finans-

krisen 2008, och ersattes med ett system som liknande det amerikanska med regi-

streringskrav på kreditvärderingsinstitut samt administrativ övervakning. Detta 

fullföljdes genom bildandet av European Security Markets Authority (ESMA), 

som kom att ges funktioner liknande de som innehas av SEC i USA vad gäller 

utredningar, införandet av böter, samt att dra in eller avsluta ett kreditvärderings-

instituts licens. Som i ett led att reducera den alltför stora vikt som idag fästs vid 

kreditbetyg, framfördes ett förslag av den Europeiska kommissionen den 15 No-

vember 2011 om att skärpa reglerna i Kreditvärderingsförordningen ytterligare.53 

Förslaget antogs den 21 Maj 2013, och bör inneha stor betydelse för den framtida 

rättsutvecklingen inom området. 

 

 

 

 

 

                                                            
50  IOSCO är ett internationellt organ som samlar tillsynsmyndigheter från olika länder för 
att samarbeta kring gemensamma regler; jfr MULTILATERAL MEMORANDUM OF UN-
DERSTANDING CONCERNING CONSULTATION AND COOPERATION AND THE EX-
CHANGE OF INFORMATION, INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES 
COMMISSIONS (IOSCO), Maj 2002 (Reviderad Maj 2012). 
51 CODE OF CONDUCT FUNDAMENTALS FOR CREDIT RATING AGENCIES,THE 
TECHNICAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURI-
TIES COMMISSIONS (IOSCO), Reviderad Maj 2008 
52 Ratings Reform: The Good, The Bad, The Ugly, John C. Coffee, Jr, 2011, sida 249 
53  Förslag “REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMET AND OF THE COUNCIL”, 
amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies, 2011/0361 (COD), 
sida 3, p2. 
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5. Jämförelse mellan regelverk 
 

5.1 Övergripande skillnader 
 

På ett övergripande plan kan det konstateras att den unionsrättsliga och den ameri-

kanska regleringen har mycket gemensamt, om än uppbyggt på olika sätt.  Det 

nordamerikanska ”Common Law”-systemet leder till en något mer spretig rätts-

uppbyggnad, medan det gemenskapsrättsliga regelverket har mer att jämföra med 

en traditionell ”Civil Law”-uppbyggnad. 

 

5.2 Begränsning av jämförelsen  
 

Dodd-Frank Act bör som helhet betraktas som en omfattande reform-reglering 

över hela den finansiella marknaden i USA, där endast en del av reformområdet 

utgörs av förändringar rörande regelverk med koppling till kreditvärderingsinsti-

tut. Trots detta är det ett alltför omfattande arbete att behandla samtliga föränd-

ringar hänförandes till kreditvärderingsinstitut i denna framställning. Inte heller är 

det nödvändigt, då många av förändringarna i regelverket är införda som i ett led 

av genomförandet av andra förändringar, medan andra är av mindre adekvans för 

förhållandet mellan det amerikanska regelverk samt det europeiska regelverket 

som är ämnet för behandling. 

 

Vad gäller Kreditvärderingsförordningen, inkorporerat den nyligen antagna änd-

ringen till denna, har den en reform-karaktär likt Dodd-Frank Act, och har genom-

fört omfattande förändringar på den finansiella marknaden i den europeiska un-

ionen. 
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Jag har bedömt följande områden vara de, som på grund av deras adekvans som 

centrala problem inbyggda i det finansiella systemet, bör lyftas fram i en jämfö-

relse mellan de två regelverken: 

 

1. Hanteringen av intressekonflikter 

 

2. Utökad transparens 

 

3. Möjligheten till utdömandet av civilrättsligt ansvar 

 

Nedan följer en jämförelse mellan regelverken, gällande dessa tre punkter av re-

gleringen. Problematiken beskriver varför punkten är av betydelse, jämförelsen 

beskriver hur problemet hanteras, och kommentaren beskriver skillnader och lik-

heter, samt innebörden av dessa. 

 

 

5.3 Jämförelse 
 

5.3.1 - Hanteringen utav intressekonflikter 

 

Problematik 

 

Ett av de grundläggande teoretiska faktumen inom den finansiella marknaden, är 

att den ”moraliska kompassen” hos marknadsaktörerna ofta löper risk att få ge 

vika för vinstdrivna intressen. Intressekonflikter är en integrerad del utav det fi-

nansiella systemet: Som ingående förklarats tidigare ligger det i varje part på den 

finansiella marknadens intresse att göra en så stor vinst som möjligt, vilket kan ta 

sig uttryck i att utsätta den egna organisationen för oacceptabelt risktagande likväl 

som rent bedrägliga förfaranden gentemot investerare utan insyn i partsförhållan-

dena. Dessa konflikter kan sägas återfinnas på samtliga plan på organisationen, 
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och bör vara särskilt angelägna att reglera på beslutsfattarnivå. För kreditvärde-

ringsinstitut har vikten av behandling av intressekonflikter ökat alltsedan den så 

kallade ”issuer pays”-modellen blev den dominerande affärsmodellen. Hur hante-

rar då de amerikanska, respektive de unionsrättsliga regelverken dessa intresse-

konflikter? 

 

Hanteringen av intressekonflikter gällande kreditvärderingsinstitut i amerikansk 

rätt är uppdelad i två olika regelverk: The Credit Rating Agency Reform Act och 

Dodd-Frank Act. 

 

The Credit Rating Agency Reform Act 

 

En av de förändringar som The Credit Rating Agency Reform Act kom att införa, 

var den rad av förändringar gällande intressekonflikter för NRSRO:er som genom-

fördes i 1934 års Securities Exchange Act. Bestämmelse 17g-5 listar olika intres-

sekonflikter som bestämmelsen avser att reglera. Generellt kan dessa listas efter 

huruvida de berör intressekonflikter på instituts- eller analytikernivå. Följande 

intressekonflikter bör kunna tjäna som ett tillfredsställande utdrag av intressekon-

flikter på analytikernivå, även om fler kan återfinnas:  

 

1. Paragraf 2 i 17g-5(c) ämnar förbjuda de parter från NRSRO:en som är inblan-

dade i kreditbetygssättningen av en part att direkt inneha värdepapper i denna. 2. 

Regel 17g-5(c)(4) ämnar förbjuda en part från en NRSRO att vara delaktig i en 

kreditbetygssättning, om denna även är befattningshavare för den part som blir 

betygsatt. 3. Regel 17g-5(b) kräver öppenhet kring de affärsrelationer som går 

längre än reguljära affärsmässiga relationer, då detta är listat som en intressekon-

flikt. Ingen bestämmelse i regel 17g förbjuder att ersättningen till en analytiker 

baseras på de summor som den part som önskar bli betygsatt erlägger som betal-

ning för kreditvärderingstjänsten. 
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Vad gäller intressekonflikter på institutsnivå, nivå bör följande regler nämnas: 1. 

Regel 17g-(c)(3) ämnar förhindra NRSRO:er från att betygsätta en part som är 

under direkt eller indirekt kontroll av eller med sagda NRSRO. 2. Regel 17g-

5(c)(5), som tillades i februari 2009, ämnar förhindra NRSRO:er att betygsätta 

parter där någon associerad med NRSRO:en har haft en rådgivande funktion för 

parten, då detta betyder att NRSRO:en skulle bedöma dess egna arbete. 3. Diverse 

”paid-by-issuer”-konflikter, det vill säga när de parter som betalar för kreditvärde-

ringsinstitutens tjänster kan tänkas influera kreditbedömningen åt ett håll som är 

positivt för dessa. Bland annat bör 17g-5(c)(1) nämnas, som handlar om att för-

hindra intressekonflikten då en part med betydande finansiell styrka – och vars 

bidrag till intäkterna utgjorde över tio procent av nettointäkterna under föregående 

kalenderhalvår – kan påverka kreditbedömningen genom att sluta använda sig utav 

berört kreditvärderingsinstitut. 

 

 

Dodd-Frank Act 

 

En stor del av bestämmelserna i Dodd-Frank Act om hanteringen utav intressekon-

flikter gäller skärpt intern struktur: Uppbyggande av “Chinese Walls-liknande” 54 

strukturer mellan olika divisioner av organisationen är en förändring led av att 

förbjuda vissa aktiviteter. Exempel på detta är åtskiljandet av de enheter som be-

stämmer kreditbetyg från de enheter som sköter marknadsföring i organisation-

en.55 Vad gäller påverkan av styrningen av företaget, leder Dodd-Franks regler 

bland annat till utökandet av antalet oberoende styrelseledamöter56. Oberoendet 

bestäms med utgång ur att dessa styrelseledamöter ej får ha några kopplingar till 

kreditvärderingsinstitutet eller vara med i överläggningar om ett specifikt kreditbe-

                                                            
54  Law and Practice of International Finance, Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2008, sida 
368; begreppet syftar närmast till att definiera den typ av informationsavskiljelse som åter-
finns i olika typer av företag, där det är motiverat att fördela viss typ av information enbart 
till vissa grupper i företaget. 
55  Dodd-Frank Act, § 932, a), (3), (3) 
56  Dodd-Frank Act, § 932, (t) 
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tyg som denne styrelseledamot har intresse i hur utgången kan te sig.57 De an-

ställda som agerar som “Compliance Officers” - en term som beskriver den person 

eller de personer som övervakar företags regelefterlevnad - har krav riktade mot 

sig liknande de som de oberoende styrelseledamöterna har, gällande att lönen ej på 

något sätt får vara baserad på kreditvärderingsinstitutets resultat. 

 

 

Kreditvärderingsförordningen, (EC) 1060/2009 

 

Kreditvärderingsförordningens bestämmelser som rör skärpt intern struktur gör 

gällande att varje kreditvärderingsinstitut skall ta alla nödvändiga steg för att se till 

att de kreditbetyg de utfärdar inte har någon påverkan på en faktisk eller möjlig 

intressekonflikt eller affärsrelation som berör det utfärdande kreditvärderingsinsti-

tutet, ledningen, kreditanalytiker, anställda, och andra fysiska personer vars tjäns-

ter står till kreditvärderingsinstitutens förfogande eller under dess kontroll, eller 

någon person som direkt eller indirekt är knuten till det genom kontroll.58 Enligt 

ordalydelsen ämnar denna bestämmelse att säkerställa efterföljelse genom att varje 

kreditvärderingsinstitut uppföljer vissa detaljerade krav59. Listan är tämligen om-

fattande och liknar till mångt och mycket de krav som återfinns i The Credit Ra-

ting Agency Reform Act och Dodd-Frank Act, men några av dessa krav bör näm-

nas i den fortsatta framställningen. 

 

Artikel 6.2 hänvisar till Bilaga 1; avsnitt A (organisatoriska krav) och B (operativa 

krav), och reglerar därmed intressekonflikter på institutsnivå. De organisatoriska 

kraven gör bland annat gällande: 1. Kreditvärderingsinstitutets styrelse skall se till 

att verksamheten är oberoende; att upptäcka, hantera, och rapportera intressekon-

flikter på ett korrekt sätt; samt uppfylla övriga krav i förordningen. 2. Organisat-

ionen skall säkerställa att affärsmässiga intressen inte äventyrar oberoendet och 

                                                            
57  Dodd-Frank Act, § 932, (t), (2), (B) 
58  Artikel 6.1, (EG) 1060/2009 
59  Artikel 6.2. (EG) 1060/2009 



32 

noggrannheten i kreditvärderingsverksamheten, samt att minst en tredjedel och 

minst två av ledamöterna i styrelsen skall vara oberoende. 3. Ersättningen för de 

som agerar som compliance officers får inte vara kopplat till kreditvärderingsinsti-

tutets affärsmässiga resultat, och skall ha en sådan konstruktion att den säkerställer 

oberoende i bedömningar.  

 

Förordningens bilaga har, som de tre exemplen ovan, krav som motsvarar eller är 

snarlika The Credit Rating Agency Reform Acts bestämmelser i 17g-5 och Dodd-

Frank Act § 932.  

 

Vad gäller den nyligen antagna ändringen av Kreditvärderingsförordningen, för-

ändras den lista i Artikel 6.1 som räknar upp de parter som eventuella intressekon-

flikter kan uppstå i mellan, till att inkludera aktieägare. 

 

Ett omdebatterat regel i den nya Kreditvärderingsförordningen är vad som kommit 

att kallas för “rotationsprincipen” i en ny artikel; Artikel 6b. Regeln innebär att ett 

affärsförhållande mellan ett kreditvärderingsinstitut och en part ges en tidsbe-

gränsning rörande återvärdepapperiseringar60, varefter förhållandet måste avslutas 

och parten “roteras” över till ett annat kreditvärderingsinstitut efter en period av 

max fyra år61, vilket skall följas av en fas av ”avkylning” som skall bestämmas till 

samma tidskvot som kontraktet parterna i mellan pågick, men som ej får överstiga 

fyra år.62 Undantag från en tidsfrist av avtalsförhållande kan dock ges om minst 

fyra kreditvärderingsinstitut värderar återvärdepapperiseringen till minst 10 var % 

av beståndsdelarna.63 Om det sistnämnda förhållandet bryts skall i så fall en ny 

period beräknas från det datum då ett nytt avtal sluts.64 

 

                                                            
60  Begreppet ”återvärdepapperisering” ämnar beskriva de fall då en finansiell produkt har 
skapats genom att samla flera andra finansiella instrument till en strukturerad produkt, 
som till exempel en CDO; jfr Svenska Bankföreningen, Finanskrisens termer & ord. 
61  Förordning (EU) 462/2013, Artikel 6b.1 
62  Förordning (EU) 462/2013, Artikel 6b.3. 
63  Förordning (EU) 462/2013, Artikel 6b.2., 2st. 
64  Förordning (EU) 462/2013, Artikel 6b.2., 3st 
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Kommentar 

 

Initiativet till att reglera intressekonflikter för de analytiker som utför kreditvärde-

ringar, såväl som kreditvärderingsinstitut som helhet, togs via The Credit Rating 

Agency Reform Act. Dodd-Frank Act kom att skapa informationsbarriärer mellan 

olika avdelningar inom kreditvärderingsinstituten, samt utöka den interna kontroll-

strukturen genom att skärpa kraven för såväl styrelsemedlemmar som för com-

pliance-avdelningar. 

 

De förändringar som genomfördes i Dodd-Frank Act liknar de bestämmelser som 

utformades för revisorer i Sarbanes-Oxley Act, som följd av den avgörande roll 

revisorer hade i konkursen för bland annat Enron och WorldCom.65 De positiva 

effekterna av dessa typer av reglering kan anses vara svåra att mäta och vissa par-

ter argumenterar för att åtgärder av denna natur, som exempel att utöka antalet 

oberoende styrelseledamöter i en bolagsstyrelse, tvärtom kan vara kontraproduk-

tivt i sitt syfte.66 Vad gäller Kreditvärderingsförordningen, hanterar denna regle-

ring intressekonflikter på ett snarlikt sett som The Credit Rating Agency Reform 

Act och Dodd-Frank Act, som nämnt ovan. Reglerna i 17g-5 i The Credit Reform 

Act, samt reglerna i § 932 Dodd-Frank Act har till största delen bestämmelser rö-

rande intressekonflikter som finner en motsvarighet i Kreditvärderingsförordning-

en.  

 

Ett par avvikelser står dock att finna; en av dessa är bestämmelse 17g-5(c)(1) från 

The Credit Rating Agency Reform Act, som inte tycks återfinnas någon motsva-

righet i Kreditvärderingsförordningen. Att förhindra hotet att bli påverkad av en 

parts finansiella styrka (då denna står för mer än 10 procent av intäkterna), bör 

                                                            
65  Regulation, Market Structure, and Role of the Credit Rating Agencies, Emily 
McClintock Ekins och Mark A. Calabria, 1 Augusti 2012, sida 30. 
66  “Why Did Some Banks Perform Better During the Credit Crisis? A Cross-Country 
Study of the Impact of Governance and Regulation,” NBER Working Paper Series (2009), 
sida 21. 
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dock täckas av det generella förbudet mot intressekonflikter som återfinns i Arti-

kel 6.1 i Kreditvärderingsförordningen. Vad som dock kan vara bekymmersamt 

med denna typ utav struktur, är att bedöma när en parts finansiella styrka faktiskt 

påverkar kreditbedömningar å den partens vägnar: När skall en part faktiskt be-

dömas vara påverkad utav den finansiella styrkan? Detta blir särskilt svårt att 

svara på utan en tydlig gräns (som i Kreditvärderingsförordningen); men vem sä-

ger att just 10 procent av ett kreditvärderingsinstituts intäkter är nog för att låta sig 

bli påverkad av en parts inflytande över kreditvärderingsinstitutets ekonomi? Och 

kan inte ett kreditvärderingsinstitut på samma sätt bli påverkad av ett kundförhål-

lande som utgör strax under 10 procent av intäkterna? Svaret på dessa frågor är 

självfallet att det är svårt att sätta en gräns för när någon objektivt sett blir påver-

kad av ett visst förhållande. Även om gränsen på 10 procent i den amerikanska 

regleringen sannolikt tjänar som ett riktmärke i detta fall, är detta ett problem för 

intressekonflikter i stort: Vem kan garantera att intressekonflikter blir rapporte-

rade? Även om oberoende styrelseledamöter tas in i styrelsen, compliance officers 

får en icke resultatbaserad lön, och så vidare, så riskerar dessa ändå att förhindra 

att intressekonflikter rapporteras i syfte att skydda det som är källan till deras för-

värvsinkomst; kreditvärderingsinstitutet.  

 

Ur detta ljus är det intressant att se den nytillkomna Artikel 6b i Kreditvärderings-

förordningen. Den s.k. rotationsprincipen av kreditvärderingsinstitut för strukture-

rade finansiella produkter är sannolikt den mest omfattande skillnaden mellan da-

gens regelverk. Precis som resterande bestämmelser rörande intressekonflikter, 

avser denna bestämmelse att motverka den familjära situation som till följd av en 

långvarig relation kan uppstå mellan ett kreditvärderingsinstitut och emittent. Vad 

som gör bestämmelsen än mer intressant är att den möjligen öppnar upp möjlig-

heten för fler aktörer att etablera sig på den relevanta marknaden, och således kan 

ha möjligheten att bryta det oligopol som råder där. Genom denna typ av bestäm-

melse tvingas nya aktörer in på marknaden, vilket bör minska förekomsten av in-

tressekonflikter som uppstår på grund av långvariga avtalsförhållanden. 
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Kritik som har framförts gentemot principen påpekar bland annat det faktum att 

många investerare har krav på kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut, och 

ibland även tre. I och med att det idag endast är tre stora aktörer (Moody’s, Stan-

dard & Poor’s, och Fitch) som vinner erkännande hos majoriteten av investerare, 

blir kriteriet enligt kritikerna närmast omöjligt att leva upp till.67 Annan möjlig 

kritik till rotationsprincipen, är om ökad konkurrens faktiskt leder till minskade 

intressekonflikter: Ett kreditvärderingsinstitut som är nytt på marknaden bör ha 

incitament till att göra sig attraktiv för de parter som vill bli betygsatta; och där-

med utsätta sig för intressekonflikten huruvida de skall ge dessa fördelaktiga kre-

ditbetyg eller vara i efterlevnad med finansmarknadsregler. 

 

 

5.3.2 - Kreditvärderingsinstitutens utökade transparens 

 

Problematik 

 

Otillräcklig transparens gällande strukturerade finansiella produkter har som 

framgått i den föregående framställningen ansetts vara en av de största anledning-

arna till varför den senaste finanskrisen utlöstes. Genom att olika typer av finansi-

ella instrument - ofta med återvärdepapperiseringar i flera led - till stor del dolde 

tillgångar vars egentliga värde var långt mindre än vad de var värderade till, så 

byggdes en värderingsbubbla upp. När sedan bubblan sprack orsakade detta en 

omfattande värdeförstörelse, och ett tappat förtroende för kreditbetyg på denna typ 

av instrument.68 En ökad genomlysning av vilka finansiella tillgångar samt värde-

ringsmetoder som ligger bakom finansiella instrument är ett hett debatterat ämne, 

då ökad genomlysning riskerar att exponera ett företags kärnverksamhet; vad som 

ger företag dess övertag på en marknad till exempel. Vilka krav finns då för ge-

                                                            
67  Yttrande: Svenska Bankföreningens synpunkter på CRA III-förordningen (KOM(2011) 
747/2), 2012-01-02, sida 2. 
68  Förordning (EU) 462/2013, Motiv 28. 
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nomlysningen av de tillgångar som kreditvärderingsinstituten värderar och de me-

toder de använder?  

 

 

 Dodd-Frank Act 

 

Behovet av ökad transparens inom amerikansk reglering vad gäller kreditvärde-

ringar reglas i § 932(s), Dodd-Frank Act. 

 

Den till synes största förändringen som görs gällande kring kreditbetygsbestäm-

ningen, och vilka metoder som där används, är det formulär som skall ge informat-

ion om betygssättningsmetodiken, och som kreditvärderingsinstitut måste bifoga 

tillsammans med varje utgivet kreditbetyg. Formuläret skall ge information om de 

kvalitativa69 och kvantitativa70 antaganden som gör vid varje värdering. Kvalita-

tiva antaganden som ligger till grund för betygen görs tillgängliga för investerarna, 

och kan till exempel utgöras av korrelationen mellan inställda betalningar i en 

CDO (Collaterized Debt Obligation). Kvantitativa antaganden som ska publiceras 

är exempelvis sannolikheten för att emittenten ställer in betalningar, och vad för-

mögenhetsförlusten i så fall skulle bli. Vidare, som ytterligare ett kvantitativt an-

tagande, måste ett kreditvärderingsinstitut i formuläret bestämma och ange de fem 

antaganden som skulle ha störst inverkan på kreditbetyget om de vore falska.  

 

 

Kreditvärderingsförordningen, (EC) 1060/2009  

 

För tillfället regleras transparensen gällande finansiella instrument betygsatta av 

kreditvärderingsinstitut genom Artikel 8.1.A. i Reglering (EG) 1060/2009, som 

medför att kreditvärderingsinstituten skall för allmänheten publicera de metoder, 

modeller, och nyckelantaganden som används som grund för betygssättningen. 

                                                            
69  § 932(s)(3)(A), Dodd-Frank Act 
70  § 932(s)(3)(B), Dodd-Frank Act 
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Detta kan till exempel vara matematiska antaganden eller korrelationsantaganden 

som används i kreditvärderingsverksamheten, samt väsentliga förändringar av 

dessa.71  

 

Den nyantagna förändringen till Kreditvärderingsförordningen, innebär långtgå-

ende förändringar på denna punkt, och går längre än Dodd-Frank Act vad gäller 

genomlysningen. Enligt Artikel 8b.1, så skall emittenten, originatorn72, samt det 

medverkande kreditvärderingsinstitutet, vad gäller i unionen etablerade strukture-

rade finansiella instrument, tillsammans ge offentlig insyn i de underliggande till-

gångarna i finansiella instruments kreditkvalité och resultat, värdepapperisering-

ens struktur, kassaflödena och eventuella säkerheter för värdepapperiseringens 

exponering samt annan information som kan krävas för att genomföra utförliga 

välgrundade stresstester av kassaflödena och de underliggande exponeringarnas 

säkerhet. ESMA är ansvariga för att upprätta normen för vilka data som skall pub-

liceras, där datan sedan ska publiceras på en hemsida upprättad av ESMA73.   

 

 

Kommentar 

 

Som tidigare nämnt blev de strukturerade finansiella instrumenten i kölvattnet av 

den senaste finanskrisen utpekade som en av största bidragande faktorerna till 

denna. Problemet med de strukturerade finansiella produkterna har varit bristen på 

genomlysning: Det har helt enkelt uppstått svårigheter för investerare att veta vad 

de har investerat i. Som faktiskt exempel från finanskrisen 2008 kan nämnas att 

flera CDO:er behöll det högsta möjliga kreditbetyget en kort tid innan de förklara-

des vara värdelösa. Det är inte osannolikt att bättre genomlysning hade fått fler 

                                                            
71  Förordning (EG) 1060/2009, Bilaga I, avsnitt E, punkt 5. 
72  Originator är den part som står för den primära finansieringen i strukturerad finansie-
ring. 
73  Förordning (EU) 462/2013, Artikel 8b.4. 
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investerare att inse vidden av risktagandet, och att många av CDO:ernas existens 

byggde på att huspriserna i USA skulle fortsätta att stiga.74 

 

Gällande rätt i USA och inom EU-samarbetet bör i flera avseenden anses vara 

relativt snarlik varandra vad gäller transparens. Dodd-Frank nämner explicit att 

den ökade genomlysningen kommuniceras via ett formulär som bifogas med varje 

kreditbetyg. Även om ett formkrav likt detta inte tycks återfinnas i Kreditvärde-

ringsförordningen, bör skillnader i sättet att kommunicera transparensen sannolikt 

inte ha någon faktisk betydelse för rättsutvecklingen.  

 

Vad gäller transparensen för de värderingsmetoder som används har de två regel-

verken snarlika krav vad gäller kvalitativa krav, där korrelationsantaganden nämns 

i båda regelverken. Vad gäller kvantitativa krav finns dock en betydande skillnad; 

Artikel 8a som infördes i senaste ändringen till Kreditvärderingsförordningen in-

nebär en del långtgående förändringar. Att offentligt publicera ingående uppgifter 

rörande strukturerad finansiering kan ha positiva effekter i form av minskat riskta-

gande, och därmed utvecklandet utav mer långsiktigt hållbara finansiella produk-

ter: På detta sätt blir investerare mer medvetna om vilka risker som ingår i det fi-

nansiella instrumentet, och kan därmed (beroende på vilket typ utav instrument det 

handlar om) avyttra detta när risken anses vara för hög. Nackdelen med publice-

randet utav sådan extensiv information är att den ger incitament för emittenter att 

frångå kreditvärderingar, då den ökade öppenheten kan göra det svårt för finansi-

ella aktörer att ostört sköta sitt jobb.  

 

Om finansiella aktörer i fortsättningen aktivt väljer att inte betygssätta strukture-

rade finansiella instrument överhuvudtaget på grund av detta blir regleringen 

kontraproduktiv, då transparensen på marknaden till sin helhet minskar. Även om 

det idag är svårt att sia om vilken typ av effekt artikeln får, bör en eventuell ut-

                                                            
74 Aline Darbellay & Frank Partnoy, Research Paper No. 12-083, Credit Rating Agencies 
and Regulatory Reform, April 2012  
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veckling som beskrivits ovan noga övervakas, då en den kan få avsevärda konse-

kvenser gentemot hela den finansiella marknaden på sikt. 

 

 

5.3.3 - Möjlighet till civilrättsligt ansvar 

 

Problematik 

 

Som tidigare framförts, har kreditvärderingsinstitut hittills varit undantagna civil-

rättsligt ansvar för deras kreditbetyg. En av kreditvärderingsinstitutens centrala 

ståndpunkter har varit att kreditvärderingar bör av lagstiftande organ klassas som 

enbart åsiktsbaserade utlåtanden, och inte som expertutlåtanden, som till exempel 

utlåtanden från revisorer. Uppfattningen om att kreditbetyg utgör ”åsikter” enligt 

Första Tillägget i USA:s konstitution, har kommit att delas av experter inom om-

rådet. Dessa har hävdat att så länge kreditvärderingsinstituten får ekonomisk kom-

pensation för att ge betyg som bestäms på ett neutralt sätt (i motsats till om institu-

ten skulle få betalt för att endast ge positiva betyg) och dessa publiceras till all-

mänheten (och inte endast till en begränsad krets) så är dessa skyddade av USA:s 

konstitution.75 Den rättsfallspraxis som finns på området är tämligen begränsad, 

men har tytt på att det krävts åtminstone ett likgiltighetsuppsåt76  för att möjlig-

göra civilrättsligt ansvar på dessa grunder. Som tidigare nämnt höjdes röster i det 

tumult som uppstod efter Enron-skandalen, på grund av att lagstiftande organ inte 

lagstiftade emot nämnda uppfattning; många ansåg att kreditbetygens roll var allt-

för omfattande för undgå civilrättsligt ansvar. Denna fråga bör även anses ha nära 

koppling till debatten om vilken roll kreditvärderingsinstituten till sin helhet skall 

anses ha. Både Dodd-Frank Act samt CRA III öppnar upp möjligheterna för civil-

                                                            
75  ON REGULATING CONFLICT OF INTERESTS IN THE CREDIT RATING INDUSTRY,  
Lynn Bai, 1 Maj 2010, sida 42. 
76  “Actual Malice” som framfördes som rekvisit i rättsfallet “County of Orange v. McGraw 
Hill Companies, 245 B.R. 151 (1999)” tycks motsvara det som enligt svensk rätt benämns 
likgiltighetsuppsåt. 
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rättsligt ansvar; vad är kravet för ansvar i de olika regleringarna och kommer re-

gleringarna att få någon faktisk effekt?  

 

 

Dodd-Frank Act 

 

En ingripande åtgärd som genomfördes i Dodd-Frank Act, aktualiserade möjlig-

heten till att utdöma civilrättsligt ansvar för kreditvärderingsinstituten i dess be-

tygsättningsprocess. De allmänna motiven gällande regleringen kring kreditvärde-

ringsinstitut i Dodd-Frank Act återfinns i Subtitle C, Section 931, Findings. Dessa 

förtäljer att eftersom kreditvärderingsinstitut utför värderings- och analystjänster 

på begäran av kunder, liksom andra s.k. gatekeepers på den finansiella marknaden, 

måste de enligt motiven betraktas som kommersiella i grund och botten. Därför 

bör dessa, enligt samma resonemang, vara föremål för liknande regler om ansvar 

och översikt som gäller revisorer, värdepappersanalytiker, samt investment ban-

ker. 

 

§ 939G meddelar att Regel 436(g) i Securities Act från 1933 inte skall ha någon 

kraft eller effekt. Detta eliminerar ett undantag (Regel 436(g)) i äldre lagstiftning 

(“33’ Act”) som undantog kreditbetyg från att kunna klassas som ett “registre-

ringsförfarande” förberett eller certifierat av en “expert”, och där kreditvärderings-

instituten inte kunde dömas till ansvar enligt Artikel 11 i “33’ Act” (som behand-

lar civilrättsligt ansvar). Eliminerandet av undantaget ger i och med Dodd-Frank 

Act alltså möjlighet att döma kreditvärderingsinstitut till civilrättsligt ansvar efter 

de förutsättningar som ges i Artikel 11 i “33’ Act”. Artikel 11 i ”33’ Act” möjlig-

gör civilrättsligt ansvar när ”experten” (kreditvärderingsinstitutet) citeras i ett regi-

streringsförfarande gällande nyemissioner, för de fall då parter lämnar osanna 

fakta kring ett materiellt faktum, eller inte lämnar de fakta kring ett materiellt fak-

tum som krävs. I dessa fall kan då ”experten” vara skadeståndsansvarig för till 

exempel materiella förändringar så som värdeförsämringar av aktier, om det inte 
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kan bevisas att denne inte agerade oaktsamt (där bevisbördan ligger på ”exper-

ten”77). 

 

 

Kreditvärderingsförordningen, 

 

Fram till och med att den nyaste ändringen till Kreditvärderingsförordningen 

(CRA III), återfanns inga bestämmelser som möjliggjorde civilrättsligt ansvar på 

samma sätt som i Dodd-Frank Act. I den nya Kreditvärderingsförordningen åter-

finns emellertid denna möjlighet i och med införandet av Artikel 35a. Bestämmel-

sen gör gällande att kreditvärderingsinstitut kan bli civilrättsligt ansvariga gente-

mot emittenter och investerare om dessa riktar skadeståndskrav mot institutet. En 

överträdelse som listas i bilaga III ska ha skett uppsåtligen eller av grov oaktsam-

het, samt att detta skall ha påverkat ett kreditbetyg. Enligt motiven till den senaste 

ändringen till Kreditvärderingsförordningen kan detta skadeståndsansvar vara 

obegränsat.78  

 

Vad avser investerares möjlighet till skadestånd, skall denna med rimlig tillit ha, i 

enlighet med Artikel 5a (som säger att investerare inte endast skall förlita sig end-

ast på kreditbetyg när de bedömer en enhet eller ett finansiellt instruments kredit-

värdighet) eller annars med iakttagande av vederbörlig omsorg, litat på detta kre-

ditbetyg som grund för ett beslut att investera i, behålla, eller frigöra sig från ett 

finansiellt instrument som omfattas av kreditbetyget79. Vad avser emittent möjlig-

het till skadestånd, måste denne eller dess finansiella instrument omfattas av kre-

ditbetyget och emittenten skall ha tillhandahållit upplysnin(gar som inte varit vil-

seledande eller inkorrekta till kreditvärderingsinstitutet), eller har gjort sådan in-

formation publikt åtkomlig80. Det åligger investeraren eller emittenten att lägga 

                                                            
77 RATINGS REFORM: THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY, JOHN C. COFFEE, 
JR., sida 264. 
78 Förordning (EU) 462/2013, Motiv 33. 
79 Förordning (EU) 462/2013, 35a.1. st 2. 
80 Förordning (EU) 462/2013, 35a.1. st 3. 
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fram bevis som stödjer det faktum att en överträdelse av reglerna skett av kredit-

värderingsinstitutet81. 

 

Vad gäller bilaga III, listar denna de tillfällen då kreditvärderingsinstitut kan hållas 

ansvariga skadeståndsrättsligt för de betyg de utför. Dessa inkluderar bland annat 

brott mot Artikel 6.2, Kreditvärderingsförordningen, vad avser intressekonflikter 

med operativa krav, samt rotationsprincipen i den nyligen införda Artikel 6b. 

 

 

Kommentar 

 

Inledningsvis bör konstateras att regelverken ger två olika lagtekniska lösningar. 

Den föreslagna artikeln 35a i det nyaste ändringsförslaget till Kreditvärderingsför-

ordningen listar de villkor som skall vara uppfyllda för att civilrättsligt ansvar 

skall kunna utdömas, medan Dodd-Frank Act upphäver en undantagsregel från 

äldre lagstiftning med en till synes enkel bestämmelse. Artikel 35a tar upp att 

handlingen som utlöser möjligheten till civilrättsligt ansvar skall begås uppsåtlig-

en eller på grund utav grov vårdslöshet. Borttagandet av regel 436(g) från 33’ Act 

leder i bästa fall till möjliggörandet av ansvar då osann fakta lämnas eller om fakta 

som bör lämnas istället utelämnas. 

 

Även om regleringen på området är tämligen ny och svår att mäta ur ett effektivi-

tetsperspektiv, så bör något ändå nämnas om detta. I USA har strukturen med att 

ta bort undantagsregeln 436(g) som tidigare gällde, och därmed jämställa kredit-

värderingsinstituts utlåtanden med expertutlåtanden från andra kommersiella aktö-

rer, stött på problem. Genom att kreditvärderingsinstituten vägrat att låta kreditbe-

tyget citeras i det så kallade registreringsförfarandet vad avser nyemissioner, har 

                                                            
81 Förordning (EU) 462/2013, 35a.2. 
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ett lagtekniskt sätt komma runt regleringen etablerats. Som gensvar har SEC av-

stått från att vidta åtgärder tills dess att regeln effektivt kunna bli implementerad82. 

 

Jämfört med Kreditvärderingsförordningens nya Artikel 35a, ter sig Dodd-Frank 

Act:s reglering om civilrättsligt ansvar något skarpare. Att som kreditvärderings-

institut ständigt inneha bevisbördan av att inte ha agerat oaktsamt med avseende 

för rent materiella faktum för de kreditbetyg man utfärdar (och att kunna bli obe-

gränsat skadeståndsskyldig för detta), ter sig sannolikt långt mer skräckinjagande 

än att riskera (förvisso också möjligen obegränsat) skadeståndsansvar för de fall 

kreditvärderingsinstitutet agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt vad gäller de över-

trädelser som listas i bilaga III, där den klagande parten har bevisbördan. På detta 

sätt gynnar Kreditvärderingsförordningen instituten, och kanske kan detta exem-

pelvis leda till att avgifterna för kreditvärdering håller en lägre prisnivå inom un-

ionen jämfört med USA (förutsatt att nämnda undantag i Dodd-Frank Act får den 

effekt den är avsedd att få), då kostnadstäckningen för eventuella skadestånd san-

nolikt blir lägre. 

 

Problemet med kringgåendet av regeln som skett i USA leder ändå till frågor om 

huruvida frågan om skadeståndsansvar kommer att kunna drivas igenom i USA. 

En möjlighet är att kreditvärderingsinstituten ger efter om de kan ta ut en avgift 

som representerar den potentiella kostnaden av en rättegång, medan en annan är 

att kreditvärderingsinstituten på något sätt kan övertala SEC att agera tvärt emot 

lydelsen i Dodd-Frank Act, och ändå tillämpa det tidigare undantaget. Vissa tvekar 

om regeln om civilrättsligt ansvar kommer att kunna vinna reell kraft överhuvud-

taget.83 Klart är att i och med den nyaste ändringen till Kreditvärderingsförord-

ningen, så löper kreditvärderingsinstitut idag en risk för civilrättsligt ansvar i den 

europeiska unionen, men inte i USA. Om inte denna situation förändras är det 

                                                            
82 RATINGS REFORM: THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY, JOHN C. COFFEE, 
JR., sida 265. 
83 Aline Darbellay och Frank Partnoy, Legal Studies Research Paper Series, Re-
search Paper No. 12-083, Credit Rating Agencies and Regulatory Reform, April 2012, 
Sida 22 
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möjligt att marknaden för kreditbetyg, tillsammans med resten av den finansiella 

marknaden, centrerar sig mot USA i framtiden. 
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6. Ställningstaganden 
 

I introduktionen nämnde jag att den reglering som tillkommit på senare år har änd-

rat förutsättningarna för rättsområdet, när detta jämförs med situationen innan den 

senaste finanskrisen. Vilka förutsättningar har då förändrats? Klart är att kredit-

värderingsinstitut länge har haft en särställning gentemot andra finansiella inter-

mediärer. Vad som i det närmaste har inneburit en oligopols-ställning för de tre 

dominerande aktörerna på området har i dagsläget börjat utmanas: De tre regle-

ringsområdena (minskandet av intressekonflikter, krav på ökad transparens, samt 

möjlighet till civilrättsligt ansvar) som har tagits upp för diskussion i regeljämför-

andet i förevarande avsnitt av denna framställning, bör kunna klassas som ett led i 

genomförandet av detta.  

 

En central del av denna fråga handlar om vilken roll kreditvärderingsinstitut har, 

och vilken roll de borde ha. En syn på detta är den så kallade “gatekeeper” rollen - 

som snarast bör definieras som informationell intermediär - där kreditvärderings-

institut innehar så kallat “reputational capital”, och hänvisar till detta för att inve-

sterare skall känna sig trygga med kreditbetygen. Med denna syn blir intressekon-

flikter det största problemet för regelverken att hantera: Med tanke på att detta 

“reputational capital” kan tänkas uppoffras, om de ökade intäkterna överstiger de 

uppskattade förlusterna i goodwill-anknutna kostnader som detta då innebär. 

Denna intressekonflikt blir särskilt stor då inträdesbarriärerna för kreditvärderings-

institutsmarknaden är exceptionellt höga och risken för civilt ansvar är låg, vilket 

de facto är hur situationen sett ut på marknaden fram till den senaste finanskrisen. 

Detta kan sägas ha behandlats till stor del genom det utökade skyddet mot intres-

sekonflikter i både Dodd-Frank Act samt Kreditvärderingsförordningen. 

 

Det andra perspektivet att se saken på, är som bekant att se kreditvärderingsinstitu-

ten som innehavare av “reputational capital” enligt amerikansk rätt, delegerade av 

statliga lagstiftarorgan, och som har utnyttjats av kreditvärderingsinstituten för 
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egen vinning. Ur perspektivet härstammar också synen på att lagstiftare bör förlita 

sig allt mindre på kreditvärderingsinstitut, eller till fullo avveckla detta bruk.84 På 

detta sätt bör marknaden själva sköta dessa typer av undersökningar, med “Due 

Dilligence”-rapporter som primär källa. 

 

Vad säger då regelverken om regelmakarnas syn på kreditvärderingsinstitut, och är 

det nödvändigt att utöka regleringen, eller att kanske tvärtom minska denna? Vad 

gäller behov av utökning eller minskning av reglering, måste det anses vara klar-

lagt att finansiella marknader har ett behov av att regleras. Historien visar att en 

alltför marknadsstyrd reglering ofta leder till att aktörer åtar sig alltför stora risk-

taganden; vare sig det rört sig om en handelsmans pantsättande av en fastighet för 

en tulpanlök i 1600-talets Holland, eller att en anställd på en amerikansk invest-

ment bank har valt att fylla en CDO med alltför riskfyllda tillgångar. Denna typ av 

resonemang - som till viss del poängterats i den inledande fasen av det här arbetet 

- vill närmast hävda att marknaden aldrig lär sig, och kommer ständigt söka att 

uppnå stora vinster så snabbt som möjligt, oavsett konsekvenserna. Detta synsätt 

tycks ligga bakom en del av de regleringar som på senaste tiden slagit igenom för 

kreditvärderingsinstituten; att inkludera ett flertal regler som ställer dessa inför 

liknande ansvar som andra gatekeepers på den finansiella marknaden är enligt mig 

ett tecken på att regelmakarna bestämt att agera mot den volatila marknad som 

kreditvärderingsinstituten varit högst bidragande till att skapa.  

 

Den senaste finanskrisen skakade om världen mer än vad någon kunde antecipera, 

och kanske var det detta som krävdes för att en reaktion skulle komma från regel-

makarna. Denna typ av diskussion tycks tala för att en utökad reglering även i 

framtiden är att föredra, även om det är svårt att se vilken effekt den reglering som 

införts i och med Dodd-Frank Act och den senaste förändringen till Kreditvärde-

ringsförordningen kan komma att ha. En kort kommentar om detta bör ändå ges: 

                                                            
84  Washington University Law Quarterly, VOLUME 77, NUMBER 3, 1999, ARTICLES, 
THE SISKEL AND EBERT OF FINANCIAL MARKETS?: TWO THUMBS DOWN FOR 
THE CREDIT RATING AGENCIES FRANK PARTNOY 
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Det regelverk som såg ut att innebära en start för en skärpt marknad för kreditvär-

deringsinstituten i USA, har visat sig hittills bli relativt tandlöst. När nu emellertid 

ett undantag har getts till regeln om skadeståndsansvar i amerikansk rätt återstår 

frågan om hur framtiden ser ut. 

 

Det kan åter vara på sin plats att fråga sig vilken funktion kreditvärderingar har på 

den finansiella marknaden. Vi har tidigare konstaterat att dessa är nödvändiga som 

en oberoende mellanhand, på grund utav att finansmarknaden präglas av brist på 

information: För investerare utgör dessa ett enkelt sätt att jämföra potentiella inve-

steringar, med mera, medan det för emittenter utgör en kvalitetssäkring av den 

egna skulden mot borgenärer. Problemet har dock varit att kvalitén och ryktet hos 

dessa har sjunkit de senaste till följd av en rad skandaler. Med andra ord är kredit-

värderingar någonting gott, men samtidigt problemfyllt.  

 

Ger då den nya vågen av regelförändringar en lösning för att stävja dessa pro-

blem? Enligt min uppfattning är det svårt att ge ett direkt svar, men dessa tar itu 

med många av de problem som varit framträdande bidragsfaktorer i de finansiella 

kriser som uppstått tidigare. Många av bidragsfaktorerna till en finansiell instabili-

tet går inte att komma ifrån, då dessa fyller en integrerad funktion för att få det 

finansiella systemet att fungera på ett smidigt och effektivt sätt, men de delar som 

är möjliga att påverka (så som ökad genomlysning och regleringar i syfte att mi-

nimera potentiella intressekonflikter) behandlas på ett effektivt sätt. Att få organi-

sationer att förlita sig på kreditvärderingsinstitut i en mindre grad än tidigare tycks 

vara en genomgående drivkraft för både det amerikanska regelverket som för det 

unionsrättsliga. Detta kan i förbifarten också sägas vara en lösning som behandlar 

kreditvärderingsinstituten som innehavare av reputational capital. Listan med ”de 

fem antagandena”, som skulle påverka ett kreditbetyg mest om dessa vore felakt-

iga (enligt Dodd-Frank Acts principer), tycks vara ett konkret initiativ i denna 

riktning, liksom den allt mer utökade transparensen i den unionsrättsliga regle-

ringen gällande redovisningen av hur de underliggande tillgångarna presterar i en 

strukturerad finansiering. 
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Intressekonflikter kommer alltid att finnas i det finansiella systemet; oavsett om 

detta finns som rena operativa risker inom en organisation, eller om de uttrycker 

sig så som viljan att ta en risk som är högre än vad lagregler tillåter, kreditvärde-

ringsinstitut har självfallet ingen immunitet gentemot dessa. Därför är det även 

viktigt att se till att transparensen är hög vad gäller metoden för de kreditvärde-

ringar som sätts. Vad som är livsviktigt är också att se till att marknaden, de tre 

stora kreditvärderingsinstituten, accepterar de förändringar som sker: Det civil-

rättsliga ansvaret som aktualiserats med de senaste regelförändringarna kan må-

hända vara en viktig del i en positiv rättsutveckling, men behöver medföra föränd-

ringar som är godtagbara av marknaden. Kanske är det bäst att skynda långsamt i 

denna fråga, och i dagsläget återstår det att se hur marknaden i den europeiska 

unionen tar emot den nya Kreditvärderingsförordningen. 
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