
RISKKLASSIFICERING - SAMMANSTÄLLNING 
Riskskalan går totalt inom 7 steg där 1 har lägst risk och 7 högst risk.  
 
Det finns 3 olika förslag för kategorisering av hävstångsinstrument: 
 

7+  Hävstångsinstrument  
 

7 – Kreditberoende skydd/risk övriga 
7 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 aktier; eller RB >60% 
7 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 index; eller RB >80% 

 
6 – Kreditberoende skydd/risk linjär beräkning för kredithändelser 
6 – Kreditberoende skydd/risk >10% skydd för kredithändelser 
6 – Barriärberoende skydd/risk med 2-4 aktier, RB <60% RB 
6 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 index, RB <80% RB 

 
5 – Kreditberoende skydd/risk >20% skydd för kredithändelser; 100% kredithändelser krävs för 0 
5 – Barriärberoende skydd/risk 1 aktie; RB <70%  
5 – Barriärberoende skydd/risk 2-4 index; RB <60%  
 
4 – Kreditberoende skydd/risk >40% skydd för kredithändelser; 100% kredithändelser krävs för 0 
4 – Barriärberoende skydd/risk 1 index, RB <80% 
4 – Kapitalskydd med >10% överkurs; svag emittent 
4 – Nominell skyddsnivå <90%; svag emittent 

 
3 – Kapitalskydd <10% överkurs 
3 – Nominell skyddsnivå >90% 

 
2 – Kapitalskydd ej överkurs 

 
1 – Kapitalskydd kupong 

  



Utöver de kriterier som finns angivet i skalstegen kan det finnas undantag som gör att en 
placering ska flyttas upp eller ner 1 steg. 

 
KAPITALSKYDDAT och NOMINELL SKYDDSNIVÅ 
 

4 – Kapitalskydd med >10% överkurs; svag emittent 
4 – Nominell skyddsnivå <90%; svag emittent 

 
3 – Kapitalskydd <10% överkurs 
3 – Nominell skyddsnivå >90% 

 
2 – Kapitalskydd ej överkurs 

 
1 – Kapitalskydd kupong 

 
 
Definition HÖJARE och SÄNKARE: tillkommer en sådan funktion innebär det att placeringen ska flyttas upp 
respektive ned 1 steg. 
 
HÖJARE  

• Valutakoppling i avkastningsdelen avseende optioner av typen ”composite” som kan leda till att positiv 
avkastning i underliggande exponering kan raderas om aktuell valuta utvecklas negativt. 

• Svagare emittent än vad som normalt brukar användas. 
 

SÄNKARE 
• Placeringen innehåller garanterad kupong vilket medför att >100 % av nominellt investerat belopp totalt har 

återbetalats efter löptidens slut (inklusive ev. överkurs) 
  



 
BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK 
 

7 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 aktier; eller RB >60% 
7 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 index; eller RB >80% 

 
6 – Barriärberoende skydd/risk med 2-4 aktier, RB <60% RB 
6 – Barriärberoende skydd/risk med 2-5 index, RB <80% RB 

 
5 – Barriärberoende skydd/risk 1 aktie; RB <70%  
5 – Barriärberoende skydd/risk 2-4 index; RB <60%  
 
4 – Barriärberoende skydd/risk 1 index, RB <80% RB 

 
 
Definition HÖJARE och SÄNKARE: tillkommer en sådan funktion innebär det att placeringen ska flyttas upp 
respektive ned 1 steg. 
 
HÖJARE 

• Kortare löptid än 4 år 
• Underliggande tillgång som har betydligt högre risk än övriga tillgångar 
• Riskbarriär (RB) ovanför angiven nivå 

 
SÄNKARE 

• Kursskyddad kupong 
  



 
KREDITBEROENDE SKYDD/RISK 

 
7 – Kreditberoende skydd/risk övriga 
 
6 – Kreditberoende skydd/risk linjär beräkning för kredithändelser 
6 – Kreditberoende skydd/risk >10% skydd för kredithändelser;  

  <100% kredithändelser kan innebära att återbetalningsbeloppet blir 0 (vid normal hävstång) 
 

5 – Kreditberoende skydd/risk >10% skydd för kredithändelser 
 
4 – Kreditberoende skydd/risk >40% skydd för kredithändelser 

 
 
Definition HÖJARE och SÄNKARE: tillkommer en sådan funktion innebär det att placeringen ska flyttas upp 
respektive ned 1 steg. 
 
HÖJARE 

• Högre hävstång på kredithändelser än vad som är normalt i marknaden, dvs. <100% kredithändelser kan 
innebära att återbetalningsbeloppet blir 0. 

• Exponering mot färre än 10 referensbolag avseende kredithändelser. 
 

SÄNKARE 
• Årlig kupong <5% som inte är utsatt för kreditrisk mot den underliggande korgen.  
• Årlig kupong >5% som kan vara utsatt för kreditrisk mot den underliggande korgen. 
• Kreditkorg/-index som innehåller lägre risk än motsvarande crossover, exempelvis Main som innehåller bolag 

med ”investment grade”. 


