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Sammanfattning  

 
Titel: Råvaruobligationer – trend eller här för att stanna? 
 
Författare: Sofia Olsson och Jenny Wång 
 
Program: Ekonomprogrammet  
 
Handledare: Hans Wessblad 
 
Institution: Baltic Business School, Kalmar  
 
Problem: Allt större fokus riktas idag mot råvaruobligationer. Problemet är att reda ut vad 
råvaruobligationer har för roll i ett placeringssammanhang och utifrån det kunna konstatera 
huruvida de är en trend eller här för att stanna. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att reda ut vad råvaruobligationer har för roll i ett 
placeringssammanhang. 
  
Avgränsningar: Vi avgränsar denna uppsats genom att fokusera på råvaruobligationer 
utgivna av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.  
 
Metod: Uppsatsen är till stor del uppbyggd utifrån ostrukturerade intervjuer med 
representanter från storbankerna. Vi har använt en induktiv ansats och en kvalitativ 
forskningsstrategi.  
 
Resultat: Råvaruobligationer borde ha en plats i varje placerares portfölj. Råvaruobligationer 
har unika egenskaper i placeringssammanhang, vilka bör kombineras med aktierelaterade 
produkter. Det gör att råvaruobligationerna är här för att stanna. 
 
Nyckelord: Råvaruobligation, kapitalskyddad placering, råvarumarknad, portföljteori
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1. Introduktion  

 
I detta inledande kapitel presenterar vi vårt problem som reder ut vad råvaruobligationer har 
för roll i ett placeringssammanhang. Här ger vi en bakgrund till problemet och förklarar 
varför vi anser att det är relevant med en utredning av det här slaget. För att öka läsarens 
förståelse presenteras här även en lista över centrala begrepp. 
 

 

1.1. Inledning 
 
Vad har sojamjöl, aluminium och råolja att göra i en placeringsportfölj? På vilket sätt bidrar 
råvaror till bättre ekonomi? Råvaror har i många år varit något som har varit otillgängligt för 
mindre placerare att investera i, men den senaste tiden har marknaden öppnat upp sig mer och 
mer. En produkt som har bidragit till det här är råvaruobligationen. Den marknadsförs som en 
kapitalskyddad produkt som ger placeraren chans att ta del av råvarornas prisuppgångar, men 
med minimal risk. Innebär det att det är möjligt att ”fega och vinna” precis som bankerna 
påstår?  
 

Bakgrund 
Sedan en lång tid tillbaka har aktiemarknaden varit den självklara placeringsformen för de 
flesta sparare. Portföljen har till stor del bestått av aktier och andra former av aktierelaterade 
produkter, vars upp- och nedgångar har resulterat i både vinster och förluster för spararna. När 
börsen har fallit har många sparare blivit brända. I och med dagens finansoroligheter har 
intresset för kapitalskydd ökat. Den vanligaste formen av kapitalskyddade placeringar är 
obligationer som är kopplade till aktiemarknaden. De ger ett kapitalskydd mot börsfall men 
ingen större diversifiering av portföljen, förklarar privatrådgivaren Hans Backne. För att ge 
chans till avkastning även i oroliga tider utvecklas ständigt nya placeringsalternativ av 
finansinstituten, och på sistone har stort fokus riktats både mot kapitalskyddade placeringar 
och råvaror (Oxenstierna, 2008). Kombinationen av dessa, ofta kallade råvaruobligationer, är 
därför särskilt intressant. De erbjuds idag av flera aktörer då banker och finansinstitut behöver 
erbjuda ett så brett spektrum av placeringsformer som möjligt med avseende på risk och 
avkastning, för att attrahera kundgrupper och kapital. Hur kan bankerna erbjuda skydd mot 
nedgångar samtidigt som de ger chans till stor avkastning?  
 
Råvaruobligationen är i grunden en kombination av en obligation och en råvaruoption. Den 
ger fler människor möjlighet att placera i dessa instrument än om de olika placeringsformerna 
enbart hade tillhandahållits åtskilda från varandra (Oxenstierna, 2008). Bankerna framhäver 
många olika fördelar med råvaruobligationer, vilket har lett till att produkten fått stor 
uppmärksamhet. Råvaruobligationen äger dock inte bara positiva egenskaper, utan det har 
även riktats skarp kritik mot produkten ifrån bland annat konsumenter, media och 
tillsynsmyndighet. Det har väckt vårt intresse, vilket även har ökat i och med att vi jobbar 
extra på Handelsbanken. Hur kommer det sig att råvaruhandel och råvaruobligationer har 
blivit mer aktuella nu? Vad tillför råvarumarknaden i en kapitalskyddad produkt? Är 
råvaruobligationen för bra för att vara sant? 
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1.2. Problemets betydelse 
 
Banker erbjuder i dagsläget en uppsjö av olika placeringsalternativ. Det finns allt från säkra 
alternativ som att placera kapitalet på ett bankkonto som ger några få procents ränta, till att 
placera i riskfyllda aktier där det finns chans till stor avkastning. För att bemöta efterfrågan 
och kunna erbjuda olika alternativ beroende på vilken risk och avkastning som förväntas, 
krävs placeringsalternativ med olika egenskaper. Efter flera års högkonjunktur är det troligt 
att marknaden har nått sin topp eftersom börsen det senaste halvåret har stagnerat och det 
ekonomiska klimatet blivit oroligt. Många sparare har förlorat pengar på sina aktier och börjat 
efterfråga säkrare placeringsformer. Fler och fler sparare har dessutom fått upp ögonen för 
råvaruhandeln, men är fortfarande osäkra på hur den fungerar och saknar möjligheten att 
investera. Storbankerna har därför börjat ge ut råvaruobligationer som påstås skydda kapitalet 
samtidigt som sparformen ger tillgång till råvarumarknaden. Frågan är om och hur det här ger 
kunden något mervärde.  
 
Eftersom bankernas utbud av råvaruobligationer ökar så anser vi att det är viktigt att ta reda 
på vad råvaruobligationerna har för roll i placeringssammanhang. Samtidigt har diskussioner 
uppkommit i media där det har riktats kritik mot kapitalskyddade placeringar och däribland 
råvaruobligationer. Kritikerna har bland annat menat att informationen som ges till placerarna 
är otydlig och att placerare behöver vara bättre insatta i produkten de köper. I motsats till 
kritiken anser andra att råvaror är enkla att förstå då priserna bestäms av utbud och 
efterfrågan. Hur insatt behöver placeraren vara i hur råvaruprodukten fungerar för att ta del av 
dess eventuella nyttoeffekter och för att kunna diversifiera sin portfölj på bästa sätt? 
 
Vi klarlägger i den här uppsatsen vad råvaruobligationen kan tillföra i portföljen som i övrigt 
saknas i placeringssammanhang och om det kvarstår över tiden. För att reda ut det fokuserar 
vi på nytta och kostnader samt för- och nackdelar för placerare respektive banker. Är 
råvaruobligationen något som varje placerare bör införa i sin portfölj och som varje bank bör 
erbjuda, eller är det endast en dagsaktuell trend?  
 
I och med ovan förda diskussion riktar vi den här uppsatsen mot samtliga personer med 
placeringsintresse. För att läsaren ska kunna ta till sig så mycket av uppsatsen som möjligt 
anser vi att vissa förkunskaper krävs.  
 

1.3. Problemet 
 
Den ökade tillgängligheten av råvarurelaterade placeringsformer har lett till många frågor 
kring produkter så som råvaruobligationer. Många sparare är nyfikna på råvaruobligationerna 
som framställs i så god dager, men flertalet är osäkra på hur de ska placera i den komplexa 
placeringsvärlden. Är det fokus som riktas mot råvaror idag enbart tillfälligt, eller besitter 
råvaruobligationerna värdefulla portföljegenskaper som borde vara en självklar del av vårt 
placeringsinnehav nu och i framtiden? 
 
Problemformulering: 
Vilken roll har råvaruobligationer i ett placeringssammanhang? 
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1.4. Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att reda ut råvaruobligationernas roll i ett 
placeringssammanhang.   
 

1.5. Avgränsningar 
 
Vi har valt att enbart fokusera på olika former av råvaruobligationer av de finansiella 
instrument som innefattas i de strukturerade produkterna. Vi har också valt att inrikta oss på 
råvaruobligationer som produkt och fördjupar oss inte i råvaruhandeln utöver det som berör 
råvaruobligationerna specifikt. Andra kapitalskyddade produkter och råvaruplaceringsformer 
nämner vi endast kortfattat.   
 
På grund av den begränsade tidsramen har vi beslutat att intervjua personer på de fyra 
storbankerna i Sverige, det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Vi har 
därmed inte tänkt granska andra emittenter djupare, utan bara konstatera att det finns många 
fler utgivare och förmedlare av råvaruobligationer. Vi kommer inte heller undersöka 
placerares syn på råvaruobligationer eftersom vi anser oss behöva en mer bakomliggande 
förståelse för produkterna.  
 
Vi kommer inte att djupgående resonera kring ekonomiska begrepp och termer utan nöjer oss 
med att nämna och förklara dessa kort. Vi kommer heller inte att beröra beskattningsaspekter.  
 
Uppsatsen kommer heller inte att utförligt beskriva olika råvarors prisutveckling och 
marknadssituation. Exempel på det kommer dock ändå att ges när de behövs för att förtydliga 
vissa resonemang.  
 

1.6. Begreppsdefinitioner 
 
Aktieindexobligation: En produkt som kombinerar en option och en obligation, vars 
utveckling är knuten till ett aktieindex. 
 
Aktieobligation : Som en aktieindexobligation, men måste inte vara knuten till ett aktieindex. 
 
Courtage: Vid köp och försäljning av en råvaruobligation får kunden betala en avgift till 
emittenten. Avgiften kallas courtage. 
 
Derivat: Derivat är ett samlingsnamn för en mängd olika finansiella instrument, exempelvis 
optioner och terminer.  
 
Diversifiering: Diversifiering betyder att man investerar i olika typer av tillgångar för att 
minska den totala risken, exempelvis bostaden, aktiefonder, banksparande och 
premieobligationer. 
 
Emittent:  Den som ger ut (emitterar) nya råvaruobligationer eller andra värdepapper. 
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Fond: En fond består av aktier eller räntebärande papper och sköts av en förvaltare. Man 
sparar i en fond genom att köpa andelar i den. 
 
Futurekontrakt: Ett avtal om framtida leverans och betalning av en underliggande råvara.  
 
Index: Det sammanlagda värdet av alla aktier inom en utvald grupp.  
 
Kapitalskyddade produkter:  Produkter som garanterar att investeraren får minst det 
investerade beloppet tillbaka efter löptidens slut, minus courtage. Produkterna är 
kombinationer av olika finansiella instrument. 
 
Likvidbelopp: Det långivaren betalar för obligationsdelen vid emissionen av 
råvaruobligationen. 
 
Löptid:  Obligationens livslängd, det vill säga från och med att obligationen emitteras till och 
med den dag då obligationen löses in. Löptiden för råvaruobligationer är ofta tre till fem år.  
 
Nollkupongare: Avkastningen ges som en skillnad i pris mellan köppris och inlösenpris. 
Placeraren betalar ett lägre pris än vad emittenten betalar på inlösensdagen.  
 
Nominellt belopp: Beloppet placeraren får tillbaka vid löptidens slut då råvaruobligationen 
förfaller.  
 
Obligation: Att köpa en obligation innebär att pengar lånas ut till staten eller ett företag. 
Långivaren får löfte om en garanterad ränta under en viss tid. Det finns en mängd olika 
obligationer, exempelvis premieobligationer, industriobligationer (lån till företag) och 
privatobligationer, som kupongobligationer och nollkupongare.  
 
Option:  Ett finansiellt instrument som ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten att 
vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja ett underliggande instrument (en 
aktie, ett index eller dylikt) till ett förutbestämt pris. 
 
Spotpris: Priset vid köp av en råvara för leverans omedelbart.  
 
Strukturerade produkter:  Strukturerade produkter är produkter som är ihopbyggda av 
emittenter för att passa olika riskprofiler. Kapitalskyddade produkter är en variant av sådana. 
 
Termin:  En termin är ett avtal om att köpa eller sälja en vara, exempelvis ett värdepapper, till 
ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. 
 
Volatilitet:  Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen i en fond varierat över tiden. Måttet 
räknas på årsbasis och anges i procent. 
 
Warrant: En option, oftast med lång löptid, som ställs ut av ett värdepappersinstitut. 
 
(www.aktiespararna.se, www.konsumentbankbyran.se) 
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2. Metod  

 

I detta kapitel beskriver vi varför vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Vi berättar även att vi har genomfört ostrukturerade intervjuer, samt 
diskuterar uppsatsens tillförlitlighet och giltighet. Även den primär- och sekundärdata vi har 
använt oss av behandlas.   
 

 

2.1. Forskningsstrategi 

Ansats 
 
Efter att ha bestämt oss för att inrikta uppsatsen mot råvaruobligationer sökte vi information 
om ämnet, och det visade sig finnas mycket lite skrivet om det. Större delen av informationen 
fann vi hos bankerna själva, och det i form av marknadsföringsmaterial. På grund av bristen 
på litteratur inom området bestämde vi oss för att använda oss av en induktiv ansats för att 
finna de relevanta frågeställningarna, det vill säga att gå från empiri till teori. Det sker genom 
att utifrån den insamlade informationen från fältet, formulera en teori (Patel & Davidson, 
2003). Viktigt att tänka på vid det här angreppssättet är att ha ett öppet synsätt när fältet 
studeras, för att därifrån hitta de relevanta aspekterna. Vi är dock medvetna om att vi som 
forskare är präglade av egna idéer och föreställningar som kan påverka teorierna som 
produceras. I motsats till den deduktiva ansatsen minskar risken för att nya rön inte upptäcks, 
vilket kan ske när forskaren utgår ifrån en förutbestämd teori (Patel & Davidson, 2003). 
 

Undersökningsmetod 
Utifrån vår problemformulering har vi valt att göra en kvalitativ undersökning då 
formuleringen är av utredande karaktär, vilken går ut på att undersöka råvaruobligationernas 
roll i ett placeringssammanhang. En kvalitativ undersökning kännetecknas av fokusering på 
ord, åsikterna och synen hos de intervjuade, teorigenerering samt processinriktning. Den 
kvalitativa forskningen söker förståelse om den sociala verkligheten med hjälp av verbala 
analyser med en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2003). Det innebär att genom intervjuer 
söka detaljerad information från olika synvinklar och uppfattningar för att få förståelse för hur 
de intervjuade tolkar verkligheten, i detta fall råvaruobligationernas roll i ett 
placeringssammanhang. Här söks förståelse av beteenden, värderingar och åsikter utifrån 
storbankernas resonemang. Den kvalitativa forskningsprocessen är i det inledande stadiet ofta 
ostrukturerad för att forskaren ska kunna komma fram till de intervjuades viktiga innehåll och 
nyckelord. I vår forskning ledde det oorganiserade materialet oss fram till frågeställningar 
som sedan testades på teorin, som till exempel problem som placerare upplever med 
råvaruobligationer (Bryman & Bell, 2003). De intervjuades tolkningar av 
råvaruobligationernas roll generaliseras för att sedan övergå till att producera och undersöka 
teorier (Patel & Davidson, 2003), till exempel vad litteraturen säger om de viktiga aspekterna 
från intervjuerna.  
 
Då den kvalitativa forskningen betonar det generella riktas intresset mot de intervjuades 
åsikter. Det är samtidigt viktigt i kvalitativa intervjuer att låta intervjun röra sig i olika 
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riktningar, eftersom det då kan framkomma vad de intervjuade anser vara viktigt och centralt.  
På grund av det här är kvalitativa intervjuer ofta flexibla. De följer den riktning som de 
intervjuade väljer och undersökningens fokus kan anpassas vartefter relevanta frågor 
uppkommer. Intervjuerna ska helst ge utförliga och detaljrika svar. För att utifrån en induktiv 
ansats hitta de relevanta frågeställningarna har vi valt att göra kvalitativa intervjuer där 
respondenternas svar har fått ligga till grund för inriktningen mot råvaruobligationernas 
viktigaste aspekter (Bryman & Bell, 2003).  
 

2.2. Undersökningsdesign 
 
Vi har valt att intervjua personer på storbankerna, det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB 
och Swedbank. Det har vi gjort eftersom de alla erbjuder någon form av råvarurelaterade 
obligationer och vi anser att de är kunniga inom ämnet. De riktar sig till flera typer av 
placerare och vi anser därför att de har möjlighet att diskutera ämnet i ett brett perspektiv, i 
enlighet med vårt valt av kvalitativ forskning. Vi kontaktade till att börja med personer på de 
lokala storbankerna. På Handelsbanken fick vi intervjua två personer. Då de andra lokala 
storbankerna inte ansåg sig ha tillräckligt med kompetens eller inte fanns tillgängliga för att 
hjälpa oss, blev vi hänvisade till olika centrala funktioner i Stockholm. Där fick vi kontakt 
med personer från varje storbanks huvudfunktion för strukturerade produkter. De personer 
som vi fick möjlighet att intervjua är samtliga med och konstruerar råvaruobligationer. Dessa 
personer torde ha stor kunskap om råvaruobligationers roll. Utöver det fick vi även kontakt 
med Sveriges främste råvaruexpert som arbetar på Handelsbanken Capital Markets. Vårt syfte 
var att få bakgrundsförståelse för råvaruhandeln samt dess relation till råvaruobligationer. I 
referenslistan återfinns de personer som vi har intervjuat.  
 

2.3. Undersökningsteknik 
 
Vid intervjuerna har vi valt att utföra nästan helt ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 
2003). Till stöd hade vi enbart några få stödord, som berörde vissa teman. Stödorden var av 
öppen karaktär för att undvika att styra de intervjuade mot specifika inriktningar. 
Stödfrågorna användes enbart på några av intervjuerna i de fall då de behövdes för att driva 
samtalet framåt. I de flesta av intervjuerna räckte det dock med att vi gav en kort presentation 
av vår utgångspunkt för att respondenten skulle börja berätta och resonera. I förväg hade vi 
även skriftligt gett samma information för att respondenten skulle ha chans att eventuellt 
förbereda sig och ta fram material. Vi lämnade även utrymme för de intervjuade att diskutera 
områden inom ämnet som de fann särskilt relevanta. Det här är i enlighet med ”grounded 
theory” som betonar vikten av att inte ha för mycket förutfattade meningar när intervjuerna 
inleds. Trots det bör minst ett undersökningsfokus specificeras så att intervjuerna inte blir 
alltför ostrukturerade (Bryman & Bell, 2003).  
 
Vid samtliga intervjuer frågade vi även om det gick bra om vi spelade in samtalet, vilket alla 
godkände. Efter varje intervju försökte vi att transkribera intervjuerna utifrån de inspelade 
samtalen så fort som möjligt. Det lyckades bra då det var lättare att tolka vad som egentligen 
sades när vi fortfarande hade de verkliga samtalen färskt i minnet. En nackdel med 
tillvägagångssättet var dock att två av inspelningarna blev ofullständiga på grund av tekniska 
problem. Vi anser dock att vi kunde skriva ned det mest väsentliga från dessa intervjuer med 
hjälp av minnet. Självklart finns en risk att viktiga resonemang förlorades. För att försäkra oss 
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om att utskriften i huvudsak blev riktig lät vi intervjupersonerna bekräfta dess innehåll 
(Bryman & Bell, 2003). Trots missödet anser vi det vara ett bra tillvägagångssätt med 
inspelning då det är lättare att koncentrera sig på samtalet, samtidigt som forskaren kan fånga 
upp viktiga aspekter och få förtydliganden eller vidare resonemang vid behov. Däremot kan 
inspelningen begränsa respondenten på sådant sätt att svaren blir annorlunda mot vad de hade 
blivit utan inspelning (Bryman & Bell, 2003). Dock anser vi att informationsutfallet blev 
bättre än vad det skulle ha blivit genom att enbart föra anteckningar. Tidsmässigt avsattes 30-
90 minuter per intervju.   
 
De personer som vi fick möjlighet att intervjua anser vi vara viktiga för vår uppsats. Vi fick 
träffa en person från varje storbank som är med och utformar strukturerade produkter och 
råvaruobligationer, och därmed är mycket insatta i ämnet. Dessa personer har en 
bakomliggande förståelse som vi inte tror finns hos till exempel försäljarna av 
råvaruobligationerna. Däremot tycker vi att de personer vi intervjuade på lokal kontorsnivå 
tillförde kunskap utifrån andra aspekter. Efter att ha utfört de inbokade intervjuerna upplevde 
vi oss ha uppnått en mättnad. Det anser vi eftersom vi inte längre fick några nya empiriska 
insikter utan enbart bekräftelser av redan nämnda resonemang. Hade vi valt att även intervjua 
placerare och mindre aktörer på marknaden kunde vi ha fått helt nya infallsvinklar. Dessa 
uteslöts dock på grund av begränsat tidsutrymme. 
 

2.4. Tillförlitlighet och giltighet 
För den kvalitativa forskningen ses ofta trovärdighet och äkthet som centrala begrepp, enligt 
Lincoln & Guba (se Bryman & Bell, 2003). Dessa begrepp utgörs i sin tur av tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta. För att uppnå tillförlitlighet 
ska våra observationer överensstämma med de teoretiska idéer som vi utvecklar. Vi anser att 
vi har hög tillförlitlighet då denna överensstämmelse har uppnåtts i och med att slutsatser har 
dragits utifrån observationerna. På grund av det begränsade urvalet av empiriinsamling kan 
problem uppstå vid överförbarheten som syftar till att generalisera resultatet till andra sociala 
miljöer och situationer. Eftersom råvaror och strukturerade produkter finns i många andra 
länder tror vi att en överföring är möjlig så till vida det sker i ett land som är likvärdigt 
Sverige gällande ekonomiska och sociala aspekter. Pålitlighet handlar om huruvida resultaten 
från undersökningen skulle bli densamma om den skulle återupprepas. I en kvalitativ 
forskning som denna uppsats är, är det troligt att resultatet påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga fenomen (Bryman & Bell, 2003). För att göra undersökningen mer pålitlig har vi 
försökt att så utförligt som möjligt göra forskningen replikerbar, genom att tydligt beskriva 
vårt tillvägagångssätt. Att ge en möjlighet att styrka och bekräfta forskningen handlar om att 
forskaren inte medvetet ska låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 
forskningens utförande och dess slutsatser (Bryman & Bell, 2003). Vi anser att vi har gått ut 
med ett brett synsätt och försökt att inte påverka de intervjuade i någon riktning eller vid val 
av utgångspunkt. Samtidigt är vi medvetna om att vårt arbete på bank kan påverka 
resonemangen, men vi har försökt att se på undersökningen utifrån olika perspektiv.  
 
För att uppnå hög giltighet krävs först och främst en hög tillförlitlighet (Bryman & Bell, 
2003). Vi har försökt att uppnå en hög giltighet på vår uppsats genom att 
problemformuleringen genomsyrar intervjumaterialet. Vår giltighet anser vi stärks genom att 
vi har intervjuat några av de främsta personerna inom detta område. 
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2.5. Datainsamling och resultatredovisningsstudie 
 
Vi har valt att redovisa vår studie i sex huvudkategorier indelade i varsitt kapitel. Varje 
kategori utgörs av ett område som vi utifrån intervjuerna funnit vara det centrala. Det är 
områden som flera av de intervjuade har poängterat, och som vi anser är relevanta. I varje 
kapitel för vi en analys där vi väver samman teori, empiri och våra egna tankar och 
synpunkter. Det gör vi för att så tydligt som möjligt presentera materialet för läsaren och för 
att föra ett klart resonemang inom varje område.  
 

Primärdata 
Holme och Solvang menar att primärdata är en källa som författaren själv deltagit i, upplevt 
eller fått höra från andra som närvarat (1997, se Bryman & Bell, 2003). Med andra ord är det 
närheten till informationslämnaren som är avgörande. Således är förstahandsrapporteringar 
och ögonvittnesskildringar av stor vikt i forskningen (Patel & Davidson, 2003). 
 
Forskningen i denna uppsats utgörs till stor del av primärdata. Den är insamlad från sju 
intervjuer med personer i olika befattningar från storbankerna. Eftersom några av de 
intervjuade är bland de största aktörerna på marknaden inom detta område anser vi att dessa 
primärdata väger tungt i uppsatsen. De utgör stommen i uppsatsen då de viktiga delarna har 
framkommit under intervjuerna.  
 
Vid insamlandet av primärdata anser vi att det var en fördel att vi arbetar extra på 
Handelsbanken, vilket gjorde att vi redan hade ett kontaktnät som vi kunde bygga vidare på. 
Vi är dock medvetna om risken att vi är mindre kritiska till Handelsbanken än till andra 
banker, men å andra sidan kan vi få en djupare förståelse för deras resonemang tack vare 
insikt i organisationen. Även vid intervjuerna på de andra bankerna ansåg vi oss ha nytta av 
våra branschkunskaper. En nackdel kan dock vara att en del av de intervjuade av ren vana 
omedvetet marknadsför råvaruobligationen och bortser från att resonera kritiskt. Däremot 
anser vi att flera av de intervjuade även hade förmågan att resonera kring eventuella nackdelar 
och problem.  
 

Sekundärdata 
Den teori och fakta som har använts, men som inte har samlats in från grunden av författaren 
själv kallas sekundärdata (Bryman & Bell, 2003). I vår uppsats har vi använt oss av 
sekundärdata framför allt i form av artiklar. Det beror på att vi inte har funnit några andra 
sekundärdata utöver bankernas marknadsmaterial som behandlar råvaruobligationer. Vi har 
använt marknadsmaterialet främst för att få kunskap om hur produkterna framställs. 
Angående tidigare utförda undersökningar och avhandlingar fann vi inte några sådana om 
råvaruobligationer. Däremot har vi funnit viss litteratur om råvaruhandel respektive 
finansiella instrument, vilket vi har använt oss av. Den litteratur vi hittat finner vi dock 
relevant. Artiklarna var både utredande och kritiska vilket gav sekundärdata en annan 
dimension än om vi enbart hade använt oss av marknadsmaterial. Vi tror oss ha fått fram 
större delen av sekundärdata som överhuvudtaget finns att tillgå när det gäller 
råvaruobligationer. Det grundar vi på att vi har känt en mättnad i informationssökningen 
genom att samma åsikter och aktörer återkommer.  
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2.6. Nyckelord 
 
Som utgångspunkten för uppsatsens uppbyggnad var som tidigare beskrivits primärdata 
framtagen genom intervjuer. Intervjuerna gav oss nedanstående nyckelord, vilka användes 
som utgångspunkt vid framtagandet av sekundärdata.  
 

- Strukturerade produkter 
- Kapitalskyddade placeringar 
- Råvaruobligationer 
- Råvaruhandel 
- Option 
- Obligation  
- Råvarubörs 
- Råvarumarknad 
- Portföljteori 
- Commodities 
- Aktieobligation 
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3. ”Fega och vinn”  

 

Här presenterar vi vad en råvaruobligation och dess delar är. Vi kommer att förklara 
råvaruobligationens sammansättning av obligation och option, hur kapitalskyddet fungerar 
samt hur avkastningen beräknas.  
 

 
 

3.1. Vad är en strukturerad produkt? 
 
Strukturerade produkter är en relativt ny form av finansiellt instrument. De är skapade av 
aktörerna på finansmarknaden i syfte att tillgodose olika kunders behov. I själva verket är de 
strukturerade produkterna olika slags skräddarsydda sparprodukter (Oxenstierna, 2008). 
Intresset för de strukturerade produkterna har ökat markant de senaste åren. År 2007 hade 
svenskarna 160 miljarder kronor satsade i olika strukturerade produkter, vilket kan jämföras 
med år 2004 då motsvarande belopp var 30 miljarder kronor (Eriksson, Dagens Nyheter). I 
Sverige erbjuds den här placeringsformen av bland annat samtliga storbanker; 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Handelsbanken och Swedbank är 
marknadsledande, berättar Lars Persson. Att svenskarnas sparande i de strukturerade 
produkterna har ökat kraftigt borde betyda att de här produkterna är mycket förmånliga anser 
vi. Det är dock allmänt känt att bankerna är vinstdrivande företag som vill göra så stora 
förtjänster som möjligt, vilket vi tror kan medföra att placerare styrs mot investeringar som är 
lönsamma för banken.  
 
En kategori bland de strukturerade produkterna som marknadsförs hårt av bankerna idag är de 
så kallade kapitalskyddade produkterna, även kallade garanterade produkter. De 
kapitalskyddade produkterna består av obligationer i kombination med optioner som har en 
koppling till någon underliggande tillgång. Kortfattat kan produkten beskrivas som att 
obligationen garanterar det insatta kapitalet, och att den underliggande tillgången ger 
placeraren möjlighet att ta del av en uppgång i en viss marknad, beskriver Hans Backne. 
Därav försöker bankerna i sin marknadsföring få ut budskapet att kapitalet som investeras är 
skyddat, vilket dock enbart gäller när obligationen förfaller. En av Handelsbankens slogans 
som syftar på just detta är:  
  

”Fega och vinn” 
(www.handelsbanken.se) 

 
Det här citatet som är hämtat från Handelsbankens marknadsföring av kapitalskyddade 
placeringar tror vi fångar relativt många sparares uppmärksamhet. Det grundar vi på att 
generellt sett alla har intresse av att vinna, men att det är långt ifrån alla som har modet att 
satsa fullt ut. ”Fega och vinn” ger en kort men koncis poäng över vad strukturerade produkter 
står för. Beståndsdelarna är, som vi nämnde ovan, obligationsdelen som gör det möjligt att 
fega, och optionsdelen som ger chansen att vinna, vilket beskrivs utförligare nedan. Många 
nappar uppenbarligen på den här möjligheten, men vi tror även att många tycker att det låter 
som att det är för bra för att vara sant. Vi kommer i det här och följande kapitel att föra ett 
resonemang kring huruvida så är fallet eller inte. 
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3.2. Hur kommer råvarorna in i bilden? 
 
Sedan början av 90-talet har den vanligaste formen av kapitalskyddade produkter varit 
aktieindexobligationer. Då utgörs den underliggande tillgången av ett aktieindex, men en 
strukturerad produkt kan även ha sin bas i till exempel en aktiekorg, en warrantkorg eller ett 
ränteindex (Oxenstierna, 2008). Aktieindexobligationerna har den senaste tiden fått kliva åt 
sidan till förmån för olika slags råvarurelaterade obligationer. Då utgörs den underliggande 
tillgången i obligationen av prisutvecklingen på råvaror. Traditionellt har råvarumarknaden 
varit otillgänglig för småsparare, men Magnus Johansson berättar att allt som går att sätta ett 
värde på kan ligga till grund för en strukturerad produkt. Därmed har råvaruobligationerna 
uppstått. Samtidigt har intresset för råvarorna ökat, vilket diskuteras utförligare i kapitel fyra.  
 
Johansson menar att prisförändringar i råvaror är väldigt tydliga eftersom placerare ser det 
konkret på priset på en matkasse. Råvarorna som tillgångsklass är dock nytt för de flesta, 
vilket skapar osäkerhet hos placerarna. Det är troligt att steget till råvarumarknaden blir lättare 
för många konsumenter att ta om placeringen är kapitalskyddad, spekulerar Jonas Rönqvist. 
Det här har storbankerna tagit fasta på, och de erbjuder därför i dagsläget flera olika varianter 
av råvarurelaterade obligationer. Ytterligare en slogan från Handelsbanken presenteras nedan, 
vilken anspelar på kapitalskyddet i kombination med spararens nyfikenhet för nya 
tillgångsslag. 
 

”Placera i spännande marknader utan fjärilar i magen” 
(www.handelsbanken.se) 

 
Det här visar att marknadsföringen ännu en gång anspelar på att våga, att placeraren ska få 
modet att ta steget till att prova nya placeringsformer. Självklart torde fler som är nyfikna på 
nya placeringsalternativ våga ta steget till dessa, om banken påstår att placeraren inte behöver 
oroa sig för en kapitalminskning. Samtidigt är vi medvetna om konkurrensen om kunderna, 
som är mycket hård mellan bankerna. Många placerare tror vi i dagsläget ställer högre krav på 
bankerna i jämförelse med vad man kanske gjorde förr. Bankerna måste därför ständigt hitta 
nya konkurrensmedel och vara steget före för att bibehålla placerarnas intresse. Att skapa 
produkter som bokstavligen utlovar guld och gröna skogar, men utan någon större risk, tror vi 
är ett utmärkt sätt för att lyckas med det.  
 

3.3. Bankernas utbud 
 
Bankerna väljer ofta att använda olika, eller till och med egna, begrepp och namn på 
produkterna i sin marknadsföring (Konsumenternas bank- och finansbyrå). Swedbanks 
uttryck för strukturerade produkter i form av olika obligationer är SPAX (www.swedbank.se). 
Handelsbanken i sin tur samlar produkterna under namnet kapitalskyddade placeringar och 
kategoriserar de olika varianterna av obligationer under det begreppet 
(www.handelsbanken.se). Både SEB och Nordea samlar alla obligationer under namnet 
aktieobligation, oavsett vilken underliggande tillgång obligationen är sammansatt med 
(www.seb.se). Även om produktnamnen mer eller mindre skiljer sig åt, har vi genom att 
undersöka flertalet prospekt och broschyrer för de kapitalskyddade placeringarna samt genom 
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intervjuer med storbankerna, kommit fram till att utformningen av produkterna är tämligen 
lika. 
 
Som exempel på bankernas utbud kan nämnas att Handelsbanken i mars 2008 emitterade 
Råvaruobligation 837 med majs, sojabönor, sojamjöl och vete som underliggande tillgångar 
(www.handelsbanken.se). Nordea erbjöd i september 2006 Råvaruobligation nr 94 vars 
råvarukorg består av aluminium, koppar, råolja och zink. I april 2007 emitterade samma bank 
Elobligation nr 98 med underliggande tillgång i tre så kallade elterminskontrakt 
(www.nordea.se). Även Swedbank och SEB erbjuder periodvis olika slags råvaruobligationer. 
Hos SEB kunde man till exempel fram till i maj 2008 teckna sig för Råvaruobligation 805P 
vars underliggande råvarukorg består av hela åtta olika råvaror (www.seb.se). Samtliga av de 
här kapitalskyddade placeringarna är knutna till prisutvecklingen på olika råvaror eller 
utvecklingen i olika råvaruindex (www.lkc.se). Enligt både Fredrik Fyring och Jonas 
Rönqvist är det de råvarurelaterade kapitalskyddade placeringarna som säljer bäst i dagsläget.  
 
Oavsett hur stor vikt som läggs ned på kopplingen till råvarumarknaden hos de 
kapitalskyddade placeringarna är samtliga banker noga med att poängtera produkternas 
kapitalskydd. En beskrivning av kapitalskyddet finns i följande avsnitt. 
 

3.4. Hur fungerar kapitalskyddet? 
 
Egentligen innebär ett köp av en obligation att köparen lånar ut pengar till emittenten av 
obligationen, som är staten eller ett företag. I utbyte får köparen löfte om garanterad ränta 
under en viss tid. Backne berättar att de kapitalskyddade placeringarna och däribland 
råvaruobligationerna alltid utgörs av en så kallad nollkupongare. När obligationen är en 
nollkupongare betalas räntan ut först när obligationen förfaller (Oxenstierna, 2008). I det här 
fallet ges dock ingen ränta till placeraren, utan dessa pengar investeras istället i en 
råvarurelaterad produkt för att ge chans till ännu högre avkastning än vad räntan normalt ger, 
förklarar Karl Lindqvist.  

Figur 1 (www.handelsbanken.se) 
 
Backne förklarar med ett exempel att en placerare köper en råvaruobligation för 100 000 kr. 
När råvaruobligationen förfaller är placeraren garanterad dessa 100 000 kr. Är den 
förutbestämda räntan på obligationen exempelvis tio procent, betyder det att 10 000 kr av det 
satsade kapitalet på 100 000 kr fungerar som ett spelutrymme, vilket satsas i optioner. I en 
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råvaruobligation investeras optionsdelen i råvarurelaterade tillgångar. Gemensamt för alla 
råvaruobligationer och övriga kapitalskyddade placeringar är att kapitalskyddet enbart gäller 
vid löptidens slut, det vill säga när råvaruobligationen förfaller, förklarar Backne. Löptiden på 
råvaruobligationerna är ofta tre till fem år, vilket kan utläsas från bankernas prospekt. 
 
Som placerare tror vi att det är lätt att missa att kapitalskyddet enbart gäller vid löptidens slut 
då det ofta enbart redovisas finstilt i marknadsföringsmaterialet. I själva verket är placeraren 
inte garanterad sitt nominella belopp förrän den dagen råvaruobligationen förfaller, vilket i 
regel är först efter flera år. Det är med andra ord av stor vikt att placeraren försäkrar sig om att 
det satsade kapitalet inte behövs förrän när råvaruobligationens löptid gått ut. Vi anser att det 
garanterade beloppet kan ses som bundet, trots att bankerna är noga med att poängtera att 
råvaruobligationen när som helst kan säljas på andrahandsmarknaden. Den försäljningen sker 
dock alltid till marknadsvärde, med andra ord utan kapitalskydd. Mer om 
andrahandsmarknaden finns att läsa i avsnitt 3.7. 
 

3.5. Hur stor blir avkastningen? 
 
Historiskt sett har avkastningen på en placering på råvarumarknaden varit ungefär lika hög 
som för aktier (www.handelsbanken.se). Råvaruexperten Torbjörn Iwarson (2007) skriver i 
sin bok Investering i råvaror att råvarumarknaden sedan år 1971 har gett en avkastning på 
15,1 procent. Det sätts lämpligen i relation till aktiemarknaden där motsvarande siffra är 17,3 
procent. Nedan förklaras hur avkastningen för råvaruobligationer beräknas.  
 

Hävstångseffekt 
Mellanskillnaden som uppstår mellan obligationens likvidbelopp och det nominella beloppet, 
vilket i ovanstående exempel blir 10 000 kr, investerar emittenten i optioner. En option ger 
innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett värdepapper eller en vara, till 
ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Backne förklarar att det med andra ord är 
optionen som kan ge möjlighet till avkastning, och att den kan vara kopplad till i stort sett 
vilken underliggande tillgång som helst som går att sätta ett värde på. En option kan dessutom 
ge en hävstångseffekt. Det är möjligt eftersom kostnaden för köprätten kan vara lägre än 
kostnaden för den underliggande tillgången. På det sättet ges chans till en större procentuell 
ökning än om placeraren inte hade investerat i köprätten, menar Backne. Generellt för råvaror 
gäller att avkastningen alltid kommer från någon form av derivatinstrument på råvaran, det 
vill säga ett finansiellt kontrakt med framtida leverans och betalning (Iwarson, 2007).  
 
Vi belyser hävstångseffekten med ett fiktivt exempel: 
 

- Person A investerar i ett fat olja vilket han betalar 100 dollar för. En månad senare är 
oljefatet värt 120 dollar, vilket ger person A en vinst på 20 procent.  

 
- Person B placerar däremot 5 dollar i en köprätt som ger rätten att om en månad köpa 

ett oljefat för 110 dollar. I person B:s fall blir skillnaden 10 dollar, vilket denne har 
betalat 5 dollar för. Vinsten blir därmed 5 dollar och den procentuella ökningen 100 
procent.   
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Matematiken i de kapitalskyddade produkterna blir med andra ord: ju högre ränta på 
obligationen, desto större utrymme att köpa optioner för, som i sin tur ger chans till 
avkastning med hävstångseffekt. Eftersom köparen är garanterad sitt insatta kapital vid 
löptidens slut, minus courtage, riskeras endast alternativräntan utöver courtaget, förklarar 
Backne. Mer om kostnader finns att läsa om i kapitel fem. Om köparen är beredd att ta en 
större risk finns ofta möjlighet att teckna en kapitalskyddad placering till överkurs. 
Överkursen är ofta ungefär en tiondel av det nominella beloppet och placeras i optionsdelen. 
Det ger bättre hävstångseffekt i produkten, men överkursbeloppet förloras om marknaden har 
gått dåligt (Eriksson, Dagens Nyheter).  
 
Det är tydligt att en köprätt kan vara mycket förmånlig om den underliggande tillgången 
utvecklas positivt. Samtidigt ser vi att risken blir mycket mindre om placeraren investerar i en 
köprätt istället för en ren råvarutillgång. I exemplet ovan kan person A förlora 100 dollar, 
medan person B endast kan förlora 5 dollar, vilket belyser riskminimeringen som sker vid 
investeringen i en köprätt. Exakt så fungerar även råvaruobligationens optionsdel.  
 
Optionen i råvaruobligationerna, tycker vi ofta beskrivs kortfattat och enkelt av bankerna som 
antingen ett råvaruindex eller som en korg av råvaror. Ofta är dessa finansiella instrument 
svårare än så att förstå. Eftersom den underliggande tillgången i allra högsta grad påverkar 
avkastningen anser vi att det är viktigt att placeraren förstår instrumenten som denne 
investerar i. En utförligare beskrivning av problemet med placerarens förståelse för 
råvaruobligationen och dess delar finns i kapitel sex. 
 

Uppräkningsfaktor 
Hur stor del av den eventuella uppgången i den underliggande tillgången som köparen får ta 
del av bestäms av uppräkningsfaktorn, även kallad deltagandegraden. Uppräkningsfaktorn är 
en procentsats som visar hur mycket av prisuppgången i exempelvis en korg av råvaror som 
köparen av råvaruobligationen får ta del av. Procentsatsen fastställs vid emissionen och 
ändras därefter inte alls under löptiden. Dess storlek bestäms utifrån bland annat löptid, 
volatilitet, ränteläge och givetvis huruvida placeraren väljer att betala överkurs eller ej 
(Oxenstierna, 2008). En uppräkningsfaktor på minst 100 procent ger en avkastning större än 
uppgången i den underliggande tillgången, vilket till exempel kan ske när optionerna är 
billiga, förklarar Backne.  
 
Vi tror att många placerare som inte har så stor kunskap lätt faller för frestelsen att investera i 
den råvaruobligation som har högst uppräkningsfaktor. Det kanske till och med gör att 
placeraren bortser från vilken underliggande tillgång denne från början har tänkt satsa i. En 
hög uppräkningsfaktor tror vi dock kan vara ett tecken på att chansen till en värdeökning i den 
underliggande tillgången i själva verket är mindre än när uppräkningsfaktorn sätts lägre.  
 
Avgörande för att påverka placeraren till att välja råvaruobligation utifrån uppräkningsfaktor 
tror vi är hur produkterna presenteras. Listar banken upp produkterna med namn och 
uppräkningsfaktor i en enda punktlista hamnar lätt fokus på att jämföra 
uppräkningsfaktorerna. Om produkterna presenteras var för sig istället, med utförlig 
information om och argument för och emot det underliggande tillgångsslaget, och där 
redovisar uppräkningsfaktorn, tror vi att större fokus istället riktas mot produktens 
underliggande tillgång. Valet av investering tror vi borde bli lyckosammast om placeraren 
verkligen väljer en investering som denne tror på, istället för att stirra sig blind på procenttal 
som placeraren kanske inte förstår bakgrunden till.   
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När löptiden på placeringen har gått ut fastställs slutligen återbetalningsbeloppet, det vill säga 
hur mycket köparen slutligen får tillbaka från placeringen. Det lägsta möjliga 
återbetalningsbeloppet vid den här tidpunkten är tack vare kapitalskyddet det nominella 
beloppet. Har den underliggande tillgången, till exempel råvarukorgen, gått upp i pris så 
tillfaller även ett tilläggsbelopp placeraren (Eriksson, Dagens Nyheter). Tilläggsbelopp och 
återbetalningsbelopp räknas ut på följande sätt: 
 
Tilläggsbelopp = Nominellt belopp x Uppgång i underliggande tillgång x Uppräkningsfaktor 

 
Återbetalningsbelopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp 

(www.handelsbanken.se) 
 

3.6. Hur stor kapitalinsats krävs? 
 
Persson berättar att Swedbank byter ut samtliga strukturerade produkter var tredje vecka. På 
liknande sätt arbetar samtliga storbanker, vilket medför nya emissioner av kapitalskyddade 
placeringar varje månad, året runt. Det här gör att marknaden för de kapitalskyddade 
placeringarna ständigt utvecklas. I regel är de olika produkterna skräddarsydda efter det 
aktuella marknadsläget samt olika investerares behov vid investeringstidpunkten. Det 
vanligaste är att råvaruobligationen tecknas i poster om 10 000 kr, och att köparen kan välja 
att betala en överkurs som ofta är på 1000 kr. Lindkvist påpekar att placeringar av det här 
slaget i övriga fall, det vill säga obligationer och optioner separerade, kräver enormt mycket 
större kapitalinsatser än vad som krävs för de kapitalskyddade placeringarna. Courtaget, som 
vi ovan nämnde ofta är på 0,5-3 procent av det nominella beloppet, betalas av placeraren i 
samband med köpet av den kapitalskyddade produkten. Det kan alltid utläsas från prospekten 
för respektive råvaruobligation. Att courtaget enbart betalas vid köpet av råvaruobligationen 
tror vi är viktigt för många placerare. För många känns det säkerligen tryggt att veta exakt vad 
produkten kostar och att inga oförutsedda utgifter kan uppkomma under löptiden. 
Kostnadsdiskussionen kan dock i vissa fall bli mer komplicerad än så här, vilket vi redogör 
för i kapitel fem. 
 
Obligationerna i ovan nämnda prisintervall kallas för publika obligationer, men flera banker 
erbjuder även icke-publika obligationer. Handelsbanken till exempel har emissioner som 
tecknas i poster om 50 000 kr med teckningstid på en vecka. På kundens begäran skapar 
Handelsbanken i stort sett vilken slags kapitalskyddad produkt som helst. Då krävs att kunden 
tecknar sig för minst 500 000 kr och att banken sedan hittar fler köpare så att emissionen 
kommer upp i minst 20 miljoner kr. Publika emissioner ställer bland annat krav på prospekt 
och börsnotering berättar Backne. Delvis är de publika emissionerna viktiga för att finansiera 
bankens utlåning, men ännu viktigare är de icke-publika för banken, menar Backne. Persson 
berättar att även Swedbank erbjuder skräddarsydda strukturerade produkter riktade mot främst 
företag och institutionella placerare.  
 
För de som vill göra stora kapitalplaceringar tycker vi att det är en enorm möjlighet att 
bankerna kan erbjuda investeringar i princip vilken tillgång som än önskas. Vi tror att det är 
en stor konkurrensfördel för bankerna att kunna erbjuda olika former av råvaruobligationer till 
både små och stora placerare. Ytterligare en konkurrensfördel med råvaruobligationerna är att 
banken får möjlighet att erbjuda vinstsäkring av köparens kapital, vilket vi redogör för i 
avsnittet som följer härnäst. 
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3.7. Andrahandsmarknad och vinstsäkring 
 
Som vi tidigare nämnt ger kapitalskyddade placeringar tillbaka minst det satsade kapitalet vid 
löptidens slut. Det finns dock en möjlighet att få tillgång till värdet tidigare. Johansson 
berättar att Handelsbanken garanterar att de köper tillbaka råvaruobligationen till 
marknadspris den dagen som kunden vill sälja, även om löptiden inte har gått ut. Det måste 
alltså inte finnas en fysisk köpare, vilket gör att placeraren när som helst kan realisera värdet 
på den kapitalskyddade placeringen, tack vare att banken tillhandahåller en 
andrahandsmarknad. Det här ger placeraren en trygghet, och Johansson rekommenderar 
dessutom placerare att utnyttja andrahandsmarknaden till att vinstsäkra sin kapitalskyddade 
produkt. Johansson menar att om exempelvis råvaruobligationen har stigit i värde från 
100 000 kr till 150 000 kr så har faktiskt den placeringen en risk på 50 000 kr, det vill säga 
motsvarande värdeökningen. 
 
Även Backne menar att placeraren som innehar en råvaruobligation aktivt bör jobba med 
vinstsäkring. När värdet på råvaruobligationen har stigit ska den säljas för att teckna en ny till 
högre nominellt belopp så att kapitalskyddet ökar. Om även den nya råvaruobligationen ger 
en betydande värdeökning bör även den säljas, för att därefter teckna en ny, och så vidare. På 
så sätt vinstsäkras kapitalet regelbundet, menar Backne. Även de andra storbankerna 
tillhandahåller andrahandsmarknader för råvaruobligationerna, och resonerar i stort sett 
likadant som Johansson och Backne uttrycker ovan. SEB skriver till exempel att 
”Grundtanken med en aktieobligation är att du behåller den till återbetalningsdagen, men du 
kan sälja under pågående löptid, till exempel om aktieobligationen stigit i värde och du vill 
göra en vinstsäkring” (SEB Aktieobligation 804).  
 
Möjligheten att vinstsäkra sitt kapital marknadsförs av de flesta bankerna som en stor fördel. 
Vi anser dock att bankerna borde vara tydligare med att kapitalskyddet inte gäller under 
löptiden, utan enbart när löptiden har gått ut. I marknadsföringen tycker vi att det föreligger 
stor risk för att göra tolkningen att placeraren när som helst kan ”ta ut” sitt investerade kapital 
och då få tillbaka minst det nominella beloppet. I övrigt anser vi att det är en bra service att 
placerarna erbjuds att vinstsäkra sitt kapital, oavsett om de har fortsatt tro på marknaden och 
vill återinvestera placeringen, eller om de vill kliva av placeringen helt och hållet.  
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4. Råvaruboomen  

 
Vi behandlar i detta kapitel orsakerna till det ökade fokus på råvaruobligationer. De centrala 
delarna i det ökade intresset är råvarornas prisstegringar samt de unika egenskaper som 
råvaruobligationerna besitter.  
 
  

4.1. Varför ökat fokus? 
 
Som vi nämnde tidigare har fokus på råvaror ökat det senaste decenniet. Det här bekräftas av 
samtliga respondenter vi har intervjuat. Många placerare efterfrågar råvaruobligationer, och 
Backne anser att det har varit en ”lavinartad utveckling överhuvudtaget på kapitalgaranterade 
produkter”. Både Iwarson och Persson påpekar det ökade fokus som riktats mot råvaror och 
anger prishöjningar och diversifiering av portföljen som anledningar till detta.  
 
Johansson nämner precis som Rönqvist och Lindqvist att man med råvaror förut främst syftat 
på hårda råvaror, som bland annat metaller och olja. På senare tid har intresset istället inriktats 
mer mot mjuka råvaror, som olika slags jordbruksprodukter. Lindqvist anser att det bland 
annat beror på högkonjunkturen och att prisökningarna överlag har gjort att intresset för 
råvaror ökat. Elisabeth Blennow på Aktiespararna menar även hon att mjuka råvaror har blivit 
populära bland placerare (www.aktiespararna.se). För att producera energi används nu inte 
bara vind och vatten, utan sojabönor, majs och andra mjuka råvaror har blivit intressanta, 
förklarar Blennow. Även vi har reagerat över att det i media talas mer om till exempel vete- 
och majspriserna. Samtidigt anser vi att det fortfarande förs mycket diskussioner om den 
hårda råvaran olja, eftersom dess pris har ökat oerhört kraftigt det senaste decenniet. 
Oljepriset har därigenom varit i ständigt fokus i många år. Därav anser vi inte att hårda 
råvaror diskuteras mindre än förut, utan snarare att diskussionerna har utökats till att även 
omfatta mjuka råvaror. 
  

Prisstegringar 
Det ökade fokus beror som vi nämnde i kapitel tre till stor del på att priserna på många 
råvaror har stigit. Det har pågått under hela 2000-talet, berättar Iwarson. Ökningarna har gjort 
placerare mer medvetna om råvaror, menar Johansson. Han fortsätter med att råvarupriserna 
är något som är lätt att följa med i, då det tydligt märks när maten blir dyrare i affären. De 
kraftiga prishöjningarna har dock orsakat vissa problem, berättar Fyring. Det i sin tur gör 
givetvis att fokus på råvaruinvesteringar ökar. Råvaruprisernas påverkan på omvärlden 
diskuteras utförligare i kapitel sju. Iwarson menar att intresset för råvaror först och främst 
grundar sig i att priserna har ökat, men också för att placerare vill minska sina risker i 
placeringsportföljerna.   
 

Diversifiering 
Iwarson menar att det ökade intresset för råvaror också beror på att placerare vill ha en 
tillgång som diversifierar aktier, det vill säga som inte rör sig likadant som aktier, men som 
har ungefär samma avkastning. Han påpekar att råvaror minskar den totala risken i en portfölj 
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som till stor består av aktierelaterade produkter, eftersom osäkerheten minskar då 
portföljinnehavet fördelas på olika slags objekt. Enligt både Lindqvist och Rönqvist är det en 
viktig aspekt att råvaror rör sig på ett annat sätt än aktiemarknaden. De menar att placerare 
vill investera i något som inte är aktierelaterat då vi har förts in i en orolig tid. Även Persson 
ser det ökade intresset för råvaruprodukter som ett resultat av den något oroliga marknaden. 
Han anser att allt som är alternativa tillgångsslag till aktiemarknaden har fått ökat fokus. 
Dessutom är det positivt att den historiska avkastningen och risken har varit god för råvaror. 
Backne tror att placerare har insett möjligheten att inte behöva ta så stor risk men ändå ha 
möjlighet att tjäna pengar.  
 
I en artikel i Dagens Nyheter menar SEB att sparare, efter börsnedgången i början av 2000-
talet, började titta mer på risken i portföljen. Det har medfört att intresset för de strukturerade 
produkterna har ökat bland placerare (Eriksson, Dagens Nyheter). Iwarson är också inne på 
linjen att placerare lockas av råvarurelaterade produkter då börsen har gått dåligt, eftersom 
intresset för aktiemarknaden då har svalnat. Om råvarupriserna utvecklar sig väl, tenderar det 
att öka försäljningen av dessa. Pär Sjögemark på Handelsbanken styrker detta resonemang i 
en intervju för Dagens Nyheter, och menar att efterfrågan och intresset för råvaror är mycket 
stort, tack vare prishöjningarna (Ibid). Enligt honom är det en trend att ha flera olika slags 
produkter och tillgångsslag i placeringsportföljen. 
 

Tillgänglighet och media 
Niklas Åkerfelt på ABN Amro menar även att intresset för råvaruhandel har ökat eftersom det 
är mer tillgängligt för privatpersoner att investera i nu (Mauritzon, Dagens Industri). 
Fortsättningsvis menar han att medier och banker har uppmärksammat råvaror mer, samtidigt 
som informationen är mer lättillgänglig. Johansson diskuterar också det ökade mediala fokus 
på råvaror som enligt honom beror på prisförändringar, vilket han anser har ökat 
kundmedvetenheten om råvarorna som tillgångsslag. Samtidigt anser Johansson att det inte är 
något nytt fenomen med råvaror som tillgångsslag, utan påpekar att de har funnits i olika 
varianter tidigare.  
 
Det är möjligtvis inte något nytt fenomen med råvaror som Johansson anser, men vi tror att 
råvaror som tillgångsslag ändå kan ses som en nyhet av många placerare eftersom marknaden 
för råvaror som placeringsform har exploderat. Att en del av varianterna har funnits förr är 
självklart, däremot har råvarurelaterade instrument ökat i tillgänglighet i mycket stor 
utsträckning. Framförallt är skillnaden stor för småspararna, vilket vi tycker kan ses som en 
nystart.   
 

4.2. Vad beror på prisökningarna på? 
 
De höjda råvarupriserna har onekligen ökat intresset för råvaror som tillgångsslag. Orsakerna 
till 2000-talets prisökningar är flera, varav de mest centrala anledningarna presenteras nedan. 
 

Utbud och efterfrågan  
Priset på råvaror följer de nationalekonomiska lagarna om utbud och efterfrågan. Priset går 
upp när efterfrågan är större än utbudet och priset sjunker när utbudet är större än efterfrågan. 
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Fyring menar att det definitivt har blivit mer fokus på råvaror eftersom det råder en liten kris i 
utbudet. Att råvarorna därmed har varit med om en ”prisexplosion” är ett stort problem, 
menar Fyring. Råvarupriserna kan lika snabbt vända nedåt, fortsätter Fyring. Iwarson i sin tur 
menar att ”det bästa botemedlet mot höga priser är just höga priser” (Carlberg, Affärsvärlden). 
Med det syftar Iwarson på att då en råvara stiger i pris börjar det att produceras allt mer av 
råvaran, eftersom fler vill tjäna pengar på det. Historisk sett har producenter snabbt kunnat 
ställa om produktionen till de råvaror som stiger i pris (Ibid). Det ger dock motsatt effekt för 
jordbrukarna, eftersom priserna återigen sjunker när utbudet ökar och kommer ifatt 
efterfrågan.  
 
Ovan förda resonemang tyder på att en del av råvarupriserna snabbt kan skifta både upp och 
ned. Det gör att det kanske inte alltid är bra att satsa och producera i sådant som för stunden 
går bra när det gäller råvaror. Denna kunskap tycker vi är viktig att vara medveten om då man 
handlar med råvaror. Det gäller även när man som placerare investerar i råvaruobligationer, 
att ha insikten att inte enbart placera i det som har gått bra mycket länge, anser vi. Oljepriset 
är dock en sådan råvara som har stigit mycket i pris under en längre period. Det har lett oss till 
insikten att det ändå finns några få råvaror som kan stiga kontinuerligt i pris under en längre 
tid än vad som allmänt sett är normalt för råvaror. Backne förklarar att oljeprisets stegringar 
och aktualitet bland annat beror på att begränsade resurser generellt alltid blir dyra.  
 
Johansson anser att ytterligare en viktig orsak till prisökningarna på råvaror beror på att 
råvaror tidigare inte varit intressanta att utveckla, vilket lett till eftersläpning i 
råvaruproduktionen. Eftersom råvaruobligationerna följer priset på råvaror, ser vi härmed 
tecken på att råvaruobligationerna kommer att visa positiva resultat. Flera röster i debatten 
talar för att efterfrågan på råvaror som råvaruobligationerna innehåller, är och kommer att 
förbli större än utbudet, åtminstone de närmaste åren. Påverkande faktorer är bland annat de 
nya tillväxtmarknaderna och flertalet omvärldsförändringar.  
 

Tillväxtmarknaderna 
En anledning till brist på råvaror är, enligt Rönqvist och Iwarson, att tillväxtländer i Asien, så 
som Kina och Indien, i och med ökat välstånd har fått förändrade matvanor. Samma fenomen 
beskrivs även av Johansson och Backne, och ämnet har även diskuterats i media i allra högsta 
grad. Att det råder en snabb ekonomisk tillväxt i sådana länder som tidigare varit fattiga, har 
gjort att efterfrågan på annan mat än exempelvis ris har ökat. I Kina börjar en växande 
medelklass ha råd att konsumera i större utsträckning än tidigare (Arnell, Svenska Dagbladet). 
Befolkningen efterfrågar därigenom alltmer kött och mejerivaror, och det gör att även 
efterfrågan på djurfoder som består av sojabönor, majs och vete ökar (Handelsbanken 
Råvaruobligation 837). Backne förklarar även att tillväxten i Asien gör att de här länderna 
tillverkar mer och mer saker som kräver större resurser, vilket också bidrar till den ökade 
efterfrågan. Johansson tror att eftersläpningen i råvaruutbudet kommer att fortsätta en relativt 
lång tid framöver, fem till tio år, och menar att låga råvarulager talar ytterligare för det. Fyring 
förstärker resonemanget genom att diskutera att om man som placerare tror på ökad tillväxt 
och välmående i världen, i kombination med att befolkningen växer och att konsumtionen på 
matråvaror ökar, så kan råvarupriserna förväntas stiga även framöver. 
 
Radetzki (2007) förtydligar att outvecklade länder producerar råmaterial och konsumerar dem 
direkt utan omfattande förädling. När ekonomierna sedan utvecklas, som Kina och Indien i 
dagsläget gör, förädlas råvaror i allt större utsträckning. Det i sin tur skapar möjlighet till 
aktiviteter, enligt Radetzki. Med det menar han att exempelvis servicesektorn kan utvecklas, 
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vilket i nästa steg egentligen inte kräver råvaruresurser i samma utsträckning. När 
servicesektorn utvecklas så sjunker vanligtvis råvarusektorns andel av 
bruttonationalprodukten. Trots det menar Radetzki att inget land kan överleva utan säker 
tillgång på råvaror, även om det är väldigt väl utvecklat. 
 
Vi tycker oss enligt detta resonemang se att tillväxtländernas framfart bidrar till efterfrågan 
och prishöjningar på råvaror. Då alltfler efterfrågar något så primärt och användbart som 
många råvaror är, så stiger priserna enligt nationalekonomiska lagar. Den största bidragande 
faktorn är att befolkningsmassan är enorm, vilket gör att den ökade efterfrågan blir så 
märkbar. Vi tror att den växande efterfrågan från länder som Kina och Indien kommer att 
fortsätta i flera år framöver. Däremot kan konsumtionen och efterfrågan komma att balanseras 
på en jämnare nivå, vilket innebär att utbudet kan ha chans att komma ifatt efterfrågan. Det 
förstärks av Radetzkis (2007) resonemang som vi beskrev ovan. Utjämningen tror vi dock 
ligger långt fram i tiden eftersom en så stor eftersläpning som råder tar lång tid att komma 
ikapp.  
 

Omvärldsförändringar 
Persson diskuterar råvaruprisernas höga volatilitet. Så fort något händer i omvärlden som 
påverkar råvarupriset, till exempel att ett krig utbryter vilket begränsar utbudet, så stiger priset 
mycket kraftigt. Om det sedan visar sig att kriget kanske inte påverkade utbudet särskilt 
mycket så tickar priset sakta nedåt igen. Persson menar att det här går tvärtemot 
aktiemarknadens prisförändringar. Aktiepriser tickar istället upp sakta, men kan å andra sidan 
rasa snabbt, generellt sett. Råvarupriser, som till exempel oljepriset, stiger istället snabbt vid 
en efterfråge- eller utbudschock orsakad av exempelvis ett krig, men tickar sedan sakta ned. 
Som placerare i instrument som råvaruobligationer tror vi att det är viktigt att vara medveten 
om den höga volatiliteten i råvaror. Det anser vi bland annat därför att vi här ser en koppling 
till vinstsäkringen. Medvetenheten anser vi i stor utsträckning handlar om att försöka sätta sig 
in i vilka risker som föreligger i och med de omvärldsförändringar som kan påverka 
råvarupriserna. Priserna kan vid negativa företeelser som krig och naturkatastrofer stiga, 
vilket leder till värdeökningar för placeraren.  
 
En annan orsak till att råvarupriserna stiger på världsmarknaden är att flera stora länder i 
världen har ett högt välstånd, vilket ger en hög konsumtionen av råvaror. Analytikern Magnus 
Ericsson på Raw Material Group berättar för Aktiespararna att Europa och världen var i 
liknande lägen med avseende på den höga konsumtionen under tiden före och efter andra 
världskriget, då Europa skulle byggas upp igen (www.aktiespararna.se). När det var klart och 
välståndet hade ökat, sköt oljepriset och metallpriserna i höjden, vilket ledde till att man 
återigen försökte dra ned på användandet av råvaror. Då fördes mycket diskussioner om att 
råvarorna skulle ta slut, vilket Ericsson menar att det inte talas särskilt mycket om längre, 
trots att efterfrågan är större än utbudet. Det beror på att flera länder i Asien, som vi diskuterat 
ovan, runt år 2002-2003 kom in i den fas som Europa var i efter andra världskriget. Utbudet 
av råvaror har inte följt den växande efterfrågan. Det beror delvis på Sovjets fall, vilket 
påverkade metallproduktionen i världen under lång tid eftersom Sovjet tidigare stod för en 
stor del av metallproduktionen. Ericsson menar att det tar ungefär tio år för gruvindustrin att 
komma i fatt en sådan eftersläpning (Ibid). På grund av ytterligare störningar sedan dess, 
borde utbudet ha kommit ifatt och balanserats med efterfrågan runt år 2013. Det bekräftas 
även av Iwarson som ett möjligt skede då råvarupriserna kan komma att vända.  
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Vi ser den här diskussionen som relevant då det kan vara av stor vikt att ha en riktlinje på hur 
länge råvaruboomen kommer att fortsätta. Ingen kan dock veta vad som händer i framtiden, 
och det nyss förda resonemanget med andra världskriget visar exempel på en väldigt kraftig 
omvärldsförändring. Idag tycker vi dock att det verkar som att råvarumarknaden är i ett så 
känsligt läge att mindre omfattande störningar borde kunna påverka råvarupriserna i lika stor 
utsträckning som kraftigare störningar tidigare gjorde. Framtidsdiskussionen förs vidare i 
kapitel åtta. 
 

Konkurrens om den odlade marken 
En annan anledning till att råvarupriser förväntas fortsätta stiga är att efterfrågan på 
biobränslen har ökat starkt, vilket gör att spannmålspriserna stiger (Handelsbanken 
Råvaruobligation 837). Eftersom biobränslen minskar koldioxidutsläppen är den ökade 
efterfrågan ekonomiskt lönsamt ur investeringssynpunkt. Rönqvist menar att man utifrån den 
ökade efterfrågan på biobränslen kan se att jordbrukspriserna kommer att stiga i framtiden, 
och att odlarna tvingas att konkurrera om den mark som finns. Samtidigt skapas en 
konkurrens mellan råvarorna, eftersom marken nu ska räcka till produktion av både mat och 
bränsle. Rönqvist ger som exempel att om vete slutar odlas till förmån för energiråvaror så 
stiger vetepriset kraftigt. Förr var det endast människor och djur som efterfrågade spannmål 
och mark, men nu kräver även biobränslen de här råvarorna, vilket ökar såväl efterfrågan som 
priserna. Skördarna av spannmål har under de senaste 15 åren haft en ökningstakt som är 
långsammare än tidigare. Efterfrågan är som sagt däremot stor både på biobränslen och 
djurfoder (Ibid). 
 
Radetzki (2007) styrker detta resonemang och menar att en faktor till prishöjningarna den 
senaste tiden har varit den enorma efterfrågeökningen på biobränslet etanol, vilket även 
Backne och Fyring påpekar. Till stor del beror efterfrågeökningen på biobränslen på ökat 
miljömedvetande (Arnell, Svenska Dagbladet).  
 
Vi tycker oss inte heller se någon minskning i miljömedvetande framöver. Fokus ökar 
ständigt på miljövänligare alternativ, vilket ökar efterfrågan och produktionen av detta. Vi tror 
att alla kan skriva under på att mat alltid kommer att behövas, och ska vi använda 
matråvarorna även till bränslen borde råvaruinvesteringar bli mycket lönsamma för en 
placerare. 
 
Backne menar att råvarorna är speciella just eftersom de alltid behövs till mat. Andra 
produkter går att åsidosätta vid sämre tider, förklarar han. Resonemanget styrker råvaror som 
tillgångsslag, vilket flera av de intervjuade poängterar. Om matvanorna sedan förändras kan 
samma råvara användas till produktion av energi istället. Att efterfrågan på råvaran består 
samtidigt som utbudet begränsas då allt mer ska odlas, medför prishöjningar. Om vi tittar på 
denna aspekt tror vi att prishöjningarna kommer att fortsätta.  
 
Råvaror kommer med andra ord alltid att behövas, anser vi. Frågan blir istället vilka råvaror 
som kommer att efterfrågas mest och vilka som kommer att kunna ersättas, men det är en helt 
annan diskussion som vi inte tänker gå in på här. Vi kan dock konstatera att efterfrågan på 
miljövänligare energi och ekologiska råvaror kräver mer och bättre skördar, vilket det är ont 
om. Miljömedvetandet har ökat bland annat på grund av att jorden har påvisat flera 
klimatförändringar som medför negativa konsekvenser för alla. 
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Klimatförändringarnas effekter 
Klimatförändringarnas effekter nämner även Rönqvist som en orsak till prishöjningarna. 
Klimatförändringarna har tydligt resulterat i bland annat översvämningar, stormar och torka, 
vilket medfört att vi inte längre kan räkna med att alla odlingsmarker alltid går att bruka. Det 
leder till att skördarna blir osäkra och att produktionen av jordbruksråvaror blir lägre och 
instabilare. Klimatförändringarna bidrar därigenom till att utbudet blir begränsat. Det leder till 
högre livsmedelspriser (Handelsbanken Råvaruobligation 837). Backne nämner också dessa 
miljöaspekter och menar att missväxten har tilltagit.  
 
Klimatdebatten ökar hela tiden och vi hör ständigt om missöden som det förändrade klimatet 
har orsakat. Förstörd mark minskar skördarna markant vilket vi tyvärr tror är något som 
kommer att fortsätta. Klimatet på jorden fortsätter att förändras och det tror vi kommer att 
innebära ännu fler förstörda skördar, vilket gör att utbudet minskar och priserna stiger. 
Skiftningarna är dock stora från år till år. Vissa år är skördarna mycket bra, medan det andra 
år är sämre. Återigen konstaterar vi att det är oerhört viktigt att som placerare vara medveten 
om råvarornas volatilitet. Likaväl som priserna kraftigt kan stiga, likaväl kan de sjunka. 
 

Inflation 
Analyschefen Maria Malmqvist vid CMC Markets menar att de höga prisstegringarna på 
jordbruksprodukter bland annat beror på de väldigt låga lagren av råvaror. Efterfrågan 
förväntas fortsätta vara stark och lagernivåerna kommer att hållas på relativt låga nivåer trots 
att produktionen har ökat något (Carlberg, Affärsvärlden). Samtidigt har inflationsoron 
bidragit till ökad efterfrågan på råvaror. Placerare väljer ofta att investera i råvaror istället för 
aktier eftersom råvaror är mer inflationsskyddade. Under inflationshot ses nämligen aktier 
som sämre placeringsformer. Ökad spekulation i råvaror leder i sin tur till prishöjningar 
(Arnell, Svenska Dagbladet). 
 
Angående inflationsdiskussion poängterar Fyring att råvaruobligationer ofta ger en säkerhet 
mot inflationen. Ökar inflationen så stiger antagligen även priset på råvaror. Råvaror kan 
behålla värdet bättre än aktierelaterade produkter i oroliga tider vilket placerare bör beakta 
under sådana förhållanden (Arnell, Svenska Dagbladet). Rönqvist anser att mycket av 
råvaruobligationernas framgång beror på de oroliga börstiderna, och diskuterar även han 
inflationsskyddet. När inflationen är hög, som på 70-talet, tenderar råvaror att stiga i pris. På 
det sättet menar Handelsbanken att det finns ett inflationsskydd i dem (Handelsbanken 
Råvaruobligation 837). 
 
Vi tror att det kommer bli svårt att bygga upp lager då efterfrågan ökar och är så pass mycket 
större än utbudet. Därigenom tror vi att priserna kommer att hålla sig på en relativt hög nivå 
ytterligare några år, samtidigt som marknaden blir extremt mycket mer känslig när säkerheter 
i form av reservlager saknas. Det tror vi gör råvarupriserna ännu mer volatila än vad de i 
vanliga fall är. Volatiliteten i sin tur talar för fortsatt spekulation i råvaruinstrument från 
investerare, vilket vi tror leder till en form av spiraleffekt, eftersom det återigen påverkar 
priserna. 
 
Beroende på hur länge börsklimatet kommer att fortsätta vara oroligt tror vi att 
råvaruobligationerna kommer att fortsätta vara i fokus. Mycket tyder på fortsatta finansiella 
oroligheter anser vi, vilket talar för att placerarna bör diversifiera portföljerna med 
råvaruprodukter. Att råvarorna dessutom klassificeras som inflationsskyddade av många 
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tycker vi är positivt, eftersom ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid val av investering kan 
försvåra för placeraren. En produkt som diversifierar, är kapitalskyddad och samtidigt 
inflationssäkrad tror vi därför passar många. Samtidigt anser vi att placerarna inte ska glömma 
bort råvarorna även om börsen återigen skulle bli stabilare och till och med gå bra. En så 
diversifierad portfölj som möjligt är viktigt för alla som bryr sig om risk anser vi, vilket gör 
råvarorna till en självklar del av denna. Vi tror också att fler och fler beaktar det här tack vare 
den senaste tidens finansoroligheter.  
 

4.3. Korrelation 
 
Efter att ha diskuterat orsakerna till råvaruprisernas upp- och nedgångar kan vi konstatera att 
råvarumarknaden påverkas av andra faktorer än aktiemarknaden. Fram till och med hösten 
2007 har det varit högkonjunktur och börsen har gått bra. Sedan dess har börsen sjunkit och vi 
har gått in i en oroligare tid. Rönqvist menar att ”ju oroligare det blir, desto lättare blir det att 
sälja saker som inte är aktierelaterade och desto mer tenderar man att röra sig mot sådant som 
inte har gått ned”.  Rönqvist menar att portföljteori handlar om att hitta delar som inte rör sig 
på samma sätt. Han menar att det finns flera tillgångsslag som inte rör sig likadant som aktier. 
Däribland finns fastigheter, obligationer, valutor och råvaror att investera i. Råvaror ser han 
som ett etablerat tillgångsslag vars priser drivs av andra faktorer än aktier. Fyring diskuterar 
på samma sätt att placerare får en diversifieringseffekt vid placering i råvaror. Råvarorna är 
nämligen lågt korrelerade till aktiemarknaden, vilket gör att portföljen blir säkrare.  
 
Vid en mycket dålig utveckling av aktier har råvaror haft en positiv utveckling. Genom att 
placera i råvarumarknaden diversifieras portföljen och på det sättet höjs den riskjusterade 
avkastningen (www.handelsbanken.se). Iwarson förklarar att råvarumarknaden har fått ökat 
fokus genom dessa egenskaper. Den totala risken minskas därmed. Iwarson poängterar också 
att då råvaror kan utveckla sig väl i även sämre tider ökar efterfrågan på dessa.  
 

Konjunkturcykler  
Backne beskriver att råvarupriserna generellt höjs när börsen går ned, även om de sjunker 
något efter en tids lågkonjunktur. Det belyses även av Radetzki som förklarar för Svenska 
Dagbladet att efterfrågan på jordbruksprodukter troligtvis kommer att minska om det blir 
lågkonjunktur i världen, vilket i sådana fall leder till ett tydligt prisfall (Arnell, Svenska 
Dagbladet). Råvarorna behöver dock inte alltid röra sig på det sätt som vi beskrivit här, utan 
de kan gå åt olika håll. Blir det lågkonjunktur är det därigenom möjligt att priset på råvaror 
kommer att falla. Vi tror att de stora prisuppgångarna kan bero på högkonjunkturen som har 
pågått under lång tid. En lågkonjunktur, tror vi, kan minska priset på råvaror då man inte har 
råd att konsumera och producera i samma utsträckning, vilket minskar efterfrågan. 
Råvaruobligationerna kan dock stå sig relativt bra jämfört med andra placeringsformer tack 
vare kapitalskyddet, vilket gör att riskerna ändå blir mindre än i många andra finansiella 
instrument.  
 
Iwarson berättar att korrelationen mellan aktier och råvaror är olika beroende på vilken råvara 
som avses. Det här utvecklar Iwarson (2007) ytterligare i sin bok Investering i råvaror där 
han förklarar att basmetaller har en viss samvariation med aktiemarknaden, medan 
prisutvecklingen på jordbruksprodukter som majs och vete är oberoende av aktiemarknaden. 
Råvaror som olja och guld har en negativ samvariation, det vill säga att de sänker risken i 
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portföljen väldigt mycket. Det betyder att konjunkturen tenderar att mattas av och få 
aktiekurser som sjunker då oljepriset stiger. På liknande sätt går guldpriset bra vid oroliga 
tider då det inte korrelerar alls med aktiemarknaden. Kapital söker sig då till en säker 
placering som guld, vilket dessutom ses som säkert under inflationshot. Guld är en råvara som 
handlas flitigt trots att den inte förbrukas. Iwarson förklarar att 90 procent av allt guld som 
brutits finns kvar (Ibid). De råvaror som ändå följer aktiemarknaden mer än andra råvaror är 
basmetaller som zink, koppar och nickel, vilket beror på att de följer industrikonjunkturen 
(Jönsson, Privata Affärer).  
 
Korrelationsresonemanget bekräftas i artikeln Råvaruboomen tar en tillfällig paus (Isaksson, 
Affärsvärlden). Sterner beskriver i en artikel i Veckans Affärer att aktier ligger tidigt i 
konjunkturcykeln. Det beror på att då konjunkturen når sin topp har börsen redan börjat falla, 
eftersom börsen styrs av placerarnas förväntningar. Dessa förväntningar ligger ungefär ett 
halvår före konjunkturen. Råvarupriserna däremot är generellt som högst när konjunkturen är 
på sin topp, eftersom råvarupriserna främst styrs av efterfrågan (Sterner, Veckans affärer). 
Jönsson bekräftar det här i en artikel i Privata Affärer och menar råvarorna därför ger en god 
riskspridning i portföljen. 
 
Fenomenet med råvarornas låga korrelation med aktiemarknaden tycker vi är viktigt för 
placerare att känna till. Placerare bör ha koll på vilka råvaror som korrelerar och inte 
korrelerar med aktier, för att få den effekt som man önskar från sin placering. Det kan givetvis 
vara svårt att uttala sig om hur råvaror kommer att gå generellt sett, då de rör sig olika och för 
att man aldrig vet vad som händer i framtiden. Vi anser trots det att placeraren i sämre tider 
bör omfördela sin portfölj med andra råvaror än vad man innehar vid goda tider. Det finns, 
som vi nämnde i kapitel tre, råvaruobligationer som innehar korgar med råvaror vilket gör att 
placeraren får ta del av flera olika råvaruegenskaper. Vi tror att det kan vara ett bra alternativ 
för placerare som är osäkra över sitt val av investering. 
 

4.4. Placeringsportföljen 
 
Fyring anser att placeringsportföljen bör innehålla en del råvaror eftersom investerare inte bör 
”lägga alla ägg i samma korg”. Även Rönqvist förespråkar att låta råvarorna få en plats i 
portföljen. Han säger dock att ”man kan säga generellt att allt som har gått väldigt bra under 
en väldigt kort tid ska man vara försiktig kring”. Med det menar han att råvaror kan sjunka 
efter en snabb prisstegring, då höga priser gör att utbudet ökar och priserna sjunker. Detta kan 
vi lätt koppla samman med Iwarsons resonemang att det bästa botemedlet mot höga priser är 
just höga priser.  
 
Persson vidareutvecklar resonemanget till att även diskutera ”löpande förfallostruktur”, vilket 
betyder att de olika produkterna i portföljen löper ut vid olika tidpunkter. Persson menar att 
det svåra med placeringar är tajmingen. Persson och Backne menar båda att det går att minska 
risken med tajmingen genom att placera i produkter med olika underliggande tillgångsslag 
och med olika löptider.  
 
Johansson menar att man som placerare får en bättre riskspridning i sin placeringsportfölj då 
råvaruobligation införs. Han menar att de flesta har sparande i form av aktierelaterade 
produkter så som aktier, fonder och aktieindexobligationer. Går börsen dåligt, så faller allt 
sparande. Råvaruobligationen kan ge bättre avkastning än vanlig sparränta, samtidigt som den 
rör sig på ett annat sätt än de aktierelaterade produkterna, berättar Johansson.  
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Flera av de intervjuade anser att det viktiga är att se portföljens helhet och placera vid olika 
tillfällen istället för att bara titta på själva produkterna. Genom att byta ut en del av sin 
portfölj mot råvaruobligationer kan placeraren minska risken och samtidigt behålla eller öka 
den förväntade avkastningen. På mycket lång sikt borde aktier vara bättre än råvaror menar 
Rönqvist. Han anser att ”det är ett mer naturligt driv i företagsamhet, vinster och så vidare”. 
Persson förklarar att aktier tenderar att alltid stiga över en lång tidsperiod, trots att de på kort 
sikt kan gå både upp och ned. Den positiva trenden blir ändå att företag utvecklas och skapar 
värde. Råvaror däremot ger inte samma positiva linje. Råvarupriserna skiftar istället upp och 
ned väldigt mycket, samtidigt som vissa råvaror kan komma att gå tvärtemot varandra. Fyring 
menar att det historiskt har varit så att kraftiga uppgångar har följts av kraftiga nedgångar.  
 
Iwarsson (2007) ser råvarorna som en självklarhet i placerarnas portföljer i syfte att minska 
den totala risken. Han har noggrant räknat ut de optimala vikterna. Iwarson förklarar att 
diversifieringseffekten är mycket stor och säger att 30 procent råvaror är ett riktmärke för att 
uppnå optimal diversifieringseffekt (Ibid). Dock spelar mer än diversifieringen roll när 
placeraren ska välja investeringar. Iwarson menar att om man tittar på den historiska 
avkastningen så kan man se att det blir en bättre avkastning med lite råvaror i portföljen, trots 
att det ger en lägre eller oförändrad risknivå (Sterner, Veckans Affärer). Det bekräftas av 
Persson som menar att införande av råvaruobligationer i portföljen ger möjligheten att ha mer 
riskfyllda tillgångsslag i portföljen, men ändå med en lägre risk totalt sett.  
 
Bankernas bud om hur mycket råvaror portföljen bör innehålla varierar, men självklart skiljer 
det sig även mellan olika placerares portföljer. Rönqvist anser att portföljen bör bestå av 
ungefär tio till femton procent råvaror, medan Lindqvist ser råvaror mer som en krydda i 
portföljen och råder ingen att överstiga 20 procent. En tumregel brukar vara att placera 
omkring 10 och 15 procent i råvaror (Arnell, Svenska Dagbladet). Rönqvist påpekar dock att 
portföljen inte bör bestå av bara råvaruobligationer utan att man bör tänka på portföljens 
helhet och inte enbart enstaka produkter. 
 
Vi kan här konstatera att råvaruobligationer rekommenderas för de placerare som vill 
optimera sin placeringsportfölj av samtliga intervjuade. Vi ser en risk med att experter på 
området talar alltför positivt om produkterna, vilket kan få placerare att tro att hela portföljen 
bör bestå av råvaror och råvaruobligationer. För att nyttja råvaruobligationernas positiva 
egenskaper i så stor utsträckning som möjligt ska bara en viss del av portföljen investeras i 
dessa instrument. Kostnader och konsekvenser av placeringar i råvaruobligationer diskuteras i 
nästkommande kapitel. 
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5. Råvaruobligationernas prislapp  

 

Vi diskuterar i detta kapitel vilka kostnader som råvaruobligationen medför för kunden. 
Courtaget redovisas generellt sett tydligt från bankernas sida, men kostnaderna blir i regel 
större än så.   
 

 

5.1. Courtage 
 
Som vi beskrev i kapitel tre utgår courtage på i regel 0,5-3 procent vid köp av en 
råvaruobligation. Iwarson menar att när banken designar en option för en strukturerad produkt 
så designas den för att avgifts- och villkorsmässigt konkurrera med fonder, även om de 
strukturerade produkterna är något billigare. Marginalerna är lägre för banken när de designar 
en strukturerad produkt för större institutioner, det vill säga icke-publika emissioner, men då 
är emissionerna väldigt mycket större, berättar Iwarson. Riktigt stora institutioner går däremot 
inte via banken, utan köper istället terminskontrakt direkt själva, enligt Iwarson. 
 
Johansson har inte upplevt att kunderna ifrågasätter courtaget på råvaruobligationer eller 
någon annan kapitalskyddad produkt. Att det inte är någon förvaltningsavgift på de 
kapitalskyddade placeringarna anser Johansson gör det tydligt för kunderna. Låter man 
råvaruobligationen ligga löptiden ut tillkommer inte heller något courtage vid försäljning, 
berättar Johansson.  
 
Bankerna redovisar tydligt gällande courtage för köp av respektive råvaruobligation. Generellt 
är de dock mindre tydliga med att courtage även utgår vid förtida försäljning av 
råvaruobligationen, då denna kostnad endast finns att utläsa i de finstilta texterna. Ingen av 
bankerna redovisar hur stort det här courtaget är utan hänvisar i regel till bankens gällande 
prislista. Vi tycker att bankerna borde redovisa åtminstone indikativa siffror på courtaget så 
att placeraren får någon slags uppfattning om hur stor den eventuella kostnaden kan tänkas 
bli. Detta tror vi kan komma att kritiseras annars, vilket kan leda till en mindre försäljning av 
dessa produkter. 
 
Den senaste tiden har vi kunnat följa diskussioner och kritik mot avgifter på fonder i media. 
Trots att courtaget på kapitalskyddade placeringar inte ifrågasätts i dagsläget tror vi att det 
mycket väl kan komma att bli en diskussion om det här i framtiden. Förr eller senare har 
sådana diskussioner tendenser att komma på tal. Vi tror dock att kapitalskyddade produkter är 
något skyddade vid diskussionen, eftersom de inte innehar någon förvaltningsavgift att 
diskutera kring. Det är på det sättet lättare att konkret visa vad courtaget används till.   
 

5.2. Kapitalskyddskostnad  
 
”Tack vare att du får pengarna tillbaka så kan du inte få 100 procent som deltagandegrad på 

aktieindex, för då kan du ju både ha och äta kakan.” 
Lars Persson om uppräkningsfaktorer på kapitalskyddade placeringar 
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Persson menar med ovanstående citat att kapitalskyddet givetvis kostar placeraren något. 
Trots det förklarar Persson att höga deltagandegrader ändå kan erbjudas tack vare stora 
emissioner. Han berättar att det till och med har hänt att deltagandegraden i slutändan blivit 
större än vad bankerna först räknat med och marknadsfört mot kunderna. Detta tack vare 
”storpacksfenomenet” som Persson beskriver det som. Persson poängterar att gynnsamma 
villkor som uppkommer under teckningsperioden alltid går raka vägen till att förbättra 
villkoren för spararna. Persson påvisar att i marknadsmaterialet som görs under tiden som den 
kapitalskyddade placeringen säljs, visas ett intervall av indikativa deltagandegrader, och att 
utfallet sedan redovisas i ett faktablad. 
 
Backne menar att trots att produkten självklart kostar så är den ändå förmånlig. Han menar att 
om en aktie, råvara eller annan form av underliggande tillgång tappar i värde kan placeraren 
förlora relativt mycket kapital. Har placeraren istället tillgång till instrumentet via en 
kapitalskyddad produkt så tar obligationen över vid ett eventuellt värderas. Det här gör att 
placeraren inte förlorar sitt kapital, förklarar Backne vidare. Skyddet gäller inte för en 
eventuell överkurs, men den utgör ofta enbart tio procent av det satsade kapitalet. Backne 
menar att genom att riskera endast tio procent av sitt satsade kapital är det förmånligt att få 
chans till stor del av en eventuell uppgång i den underliggande tillgången. Detta skydd får 
aldrig en aktieinnehavare som äger aktierna eller råvarorna direkt, förklarar Backne. 
 
Jönsson diskuterar i Affärsvärlden (2008) att det är svårt att se vad kapitalskyddet kostar i 
form av utebliven avkastning. Det beror till stor del på att de kapitalskyddade produkterna är 
så komplexa, menar han.  
 
Priset som placeraren betalar för att få hela sitt kapital skyddat beror på hur stor 
deltagandegraden på produkten är. Utan någon överkurs satsad, kan deltagandegraden vara 
exempelvis 80 procent. Det betyder att placeraren i detta fall indirekt betalar 20 procent av 
värdeuppgången för att få sitt kapital skyddat. Innan löptidens slut är det därigenom svårt för 
både bank och placerare att veta vad den här kostnaden egentligen uppgår till, anser vi. 
Däremot tycker vi att bankerna kan redovisa utfallet efteråt för att placeraren ska ha chans till 
uppfattning om kapitalskyddskostnadens storlek. För att så många placerare som möjligt ska 
våga satsa i råvaruobligationer tror vi att det krävs ytterligare transparens, det vill säga att 
kostnader tydliggörs så mycket som möjligt. Annars tror vi att det finns risk att placerare kan 
bli avskräckta eftersom det kan tolkas som att banken försöker att undanhålla kostnaderna.  
 

5.3. Arrangörsarvoden 
 
Backne menar att utöver courtaget är kostnaden för råvaruobligationen den förlorade 
alternativräntan. Trots det menar Backne att råvaruobligationen är förmånlig, vilket han 
förklarar med ett exempel. Med fyra procents förlorad alternativränta från ett sparkonto, vilket 
ändå är generöst beräknat enligt Backne, och med en inflation på tre procent, så krävs det inte 
en speciellt stor uppgång i råvaruobligationen för att slå sparräntan varje år. Det beror på att 
råvaruobligationerna ofta ses som inflationsskyddade.  
 
Kritik har riktats från bland annat Finansinspektionen angående att kostnadsinformationen 
påstås vara otydlig gällande de kapitalskyddade produkterna. Rönqvist ser positivt på att det 
här kritiseras och tycker att det är mycket bra att kostnader redovisas tydligt. Han berättar att 
Handelsbankens courtage i regel är en till två procent för råvaruobligationerna. Utöver det 
tillkommer ett arrangörsarvode förklarar Rönqvist vidare, och det är främst det som har 
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diskuterats i bland annat media. Rönqvist visar prospektet för Råvaruobligation 837 och 
citerar: ”Arrangörsarvode: Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande 
cirka 0,4 till 0,8 procent per år av råvaruobligationens pris”. Nordea kalkylerar motsvarande 
kostnad för sin Råvaruobligation med 0,3-0,6 procent (www.nordea.se). 
 
Rönqvist menar att råvaruobligationen är priseffektiv ur kundens synvinkel eftersom banken 
lägger mycket energi på att ta fram produkten och att analysera vad man tror på i framtiden. 
När det har skett krävs ingen förvaltning, vilket ofta kostar 1,5-2 procent per år för 
exempelvis fonder, påpekar Rönqvist. Han ser en framtida kostnadsdiskussion som självklar, 
men han menar att Handelsbanken som har sysslat med kapitalskyddade placeringar sedan 
1994 känner sig bekväma med det. Rönqvist menar att det bästa sättet för banken att uppnå 
god lönsamhet är genom att ge kunden så goda villkor som möjligt,. På så vis tjänar banken 
lagom mycket pengar, men får återkommande kunder.  
 
I linje med Rönqvist håller vi med om att tydligheten mot kunderna ökar när ingen 
förvaltningsavgift behöver tas ut för råvaruobligationerna. Dock tycker vi att villkoren för 
arrangörsarvoden är mycket otydliga då de enbart redovisas finstilt och i regel utan vidare 
förklaringar. Det är omöjligt för kunden att veta hur stor andel av kapitalet som kommer att 
hamna i bankens ficka istället för i själva investeringen. Vi anser därmed att 
Finansinspektionens kritik är befogad, men tycker att det åligger dem att markera det 
ordentligt och se till att bankerna förtydligar informationen. 
 

5.4. Möjlighet till jämförelse av kostnader 
 
Persson berättar att en placerare hos Swedbank kan teckna sig för en emission för som lägst 
5000 kr. Det gör att fler placerare kan ta del av råvarumarknaden genom en sådan 
färdigpaketerad produkt, menar Persson. Grönberg förklarar för Aktiespararna att han ser 
både fördelar och nackdelar med de kapitalskyddade produkterna och råvaruobligationerna  
(www.aktiespararna.se). Han menar att exponering mot tillgångar som inte kan handlas på 
börsen i annat fall är positiv, men eftersom produkterna innehåller derivat som inte är 
börshandlade blir det svårt att prissätta de. På så vis kan inte heller placerarna se hur mycket 
de borde kosta, och då inte heller veta hur mycket av det investerade kapitalet som går till 
själva produkten respektive till utgivaren. Även Grönberg menar att det viktigaste gällande 
kapitalskyddade produkter är att förstå vad man som placerare köper (Ibid). 
 
Dagens Nyheter bad i april Helena Pajander, försäljningschef för strukturerade produkter på 
SEB, att bemöta den kritik som har riktats mot att det är svårt för kunder att se vilka avgifter 
man får betala för en kapitalskyddad placering. Pajander menar att SEB alltid informerar om 
maximalt kostnadsuttag för produkten. Däremot anser Pajander att det skulle hjälpa kunderna 
om terminologin blev mer likformig hos samtliga aktörer, eftersom det i dagsläget är svårt att 
jämföra produkterna i olika erbjudanden (Eriksson, Dagens Nyheter). 
 
Åsikterna kring råvaruobligationerna är med andra ord många. Vi anser att det är positivt att 
placerare som i andra fall inte har tillgång till råvarumarknaden ges möjlighet att ta del av 
denna. Samtidigt är det inte bra om produkterna, som detta sker igenom, är så komplexa att 
placeraren inte vet vad denne betalar för, och än mindre vad placeraren får ut av det. 
Pajanders synpunkt om att standardisera terminologin är oerhört central i det här 
resonemanget anser vi. Eftersom finansiella instrument i regel är väldigt abstrakta borde 
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kraven vara höga på rättvisande och tydliga beskrivningar och förklaringar av dem, vilket 
kräver en gemensam begreppsapparat anser vi.  
 

5.5. Kostnaden för vinstsäkring 
 
Som vi beskrev i kapitel tre informerar samtliga storbanker om att de tillhandahåller en 
andrahandsmarknad för sina kapitalskyddade placeringar. Viktigt att tänka på är dock att 
courtage tillkommer vid en eventuell förtida försäljning av den kapitalskyddade produkten, 
vilket framgår i de finstilta texterna i prospekten för respektive råvaruobligation. Rönqvist 
menar att vinstsäkringen innebär fördelar främst för placeraren, men medger att banken får 
intjäning på omsättningen som skapas via andrahandsmarknaden. Även Persson anser att 
placeraren bör jobba aktivt med vinstsäkring, och berättar också att Swedbank går ut med 
säljrekommendationer till kunderna i vissa fall. 
 
Fyring visar börsstatistik för vecka 17, år 2008, då SEB:s Råvaruobligation 706B var den 
mest omsatta obligationen, i och med att SEB gått ut och föreslagit vinstsäkring av denna på 
grund av stor värdeökning. Fyring menar att konceptet är enkelt då det handlar om att hela 
tiden försöka ligga så nära index som möjligt med kapitalskyddet. Just för råvaruobligationer 
är vinstsäkringen extra viktig menar Fyring, eftersom råvarumarknaden är mer volatil än 
många andra marknader. Då är det viktigt att placerarna inser risken trots att marknaden ser 
stark ut för tillfället. Fyring berättar även att säljrekommendationer kan utfärdas om ett index 
har gått ned väldigt mycket och det ges små chanser för indexet att återhämta sig.  
 

”Då tycker vi att det är bättre att kunderna kanske säljer och tar förlusten och  
går in i en ny. För att då får kunden ett väldigt liten deltagande i en eventuell  

uppgång också, eftersom det sker först när indexet går över 100 igen.” 
Fredrik Fyring om rekommendationer för vinstsäkring 

 
Fyring medger att andrahandsmarknaden och vinstsäkringen är en medveten strategi från 
banken för att tjäna extra pengar, men även ett sätt för att få kunderna nöjda. 
Säljrekommendationerna beskriver Fyring som proaktiv kundbearbetning genom att 
rådgivarna diskuterar med sina kunder så att kunderna blir nöjda och känner att banken är 
aktiva och har kontroll över deras affärer. Fyring poängterar att om en rådgivare ringer upp en 
kund och föreslår denne att sälja en produkt, så beror inte det främst på att banken ska tjäna 
pengar utan framförallt för placerarens nytta.  
 
Pajander påpekar för Dagens Nyheter att köparen av en strukturerad produkt alltid bör 
kontrollera att det finns en fungerande andrahandsmarknad (Eriksson, Dagens Nyheter). 
Grönberg redogör dock för Aktiespararna att man bör ha som mål att inte sälja produkten 
under löptidens gång, eftersom det i de allra flesta fall är mest fördelaktigt att behålla den 
kapitalskyddade placeringen löptiden ut. Detta påstående baserar Grönberg på en ganska 
invecklad process av prissättningsteorier som Söderberg & Partners tar fram 
(www.aktiespararna.se).  
 
Så länge bankerna är tydliga med att courtage utgår vid förtida försäljning ser vi enbart 
positiva sidor med andrahandsmarknaden och möjligheten för placeraren att vinstsäkra 
kapitalet. Som vi diskuterade i kapitel tre är det viktigt att vara medveten om att 
kapitalskyddet enbart gäller när råvaruobligationen förfaller, och inte under själva löptiden. 
Servicen att rekommendera vinstsäkringar som flera av bankerna gör, tycker vi också är 
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positiv, så till vida att det sker i lägen då det verkligen är till fördel för placeraren. I och med 
den stora intjäning som andrahandsmarknaden ger bankerna ser vi risker med att det inte alltid 
skulle vara fallet. Dock tyder de intervjuades resonemang på att bankerna beaktar kundnyttan 
i de här lägena, och vi ser ingen anledning till att misstro det. Vi anser ändå att vinstsäkringen 
talar för att viss övervakning av råvaruobligationerna krävs från en statlig myndighet som till 
exempel Finansinspektionen.  
 
För att förstå vilka kostnader som egentligen tas ut för råvaruobligationerna krävs 
genomarbetad information från bankernas sida, men även viss beläsenhet från placerarnas 
sida. Ett utförligare resonemang om information och kundförståelse förs i nästkommande 
kapitel. 
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6. Att förstå råvaruobligationerna  

 

I detta kapitel diskuterar vi informationen som ges om råvaruobligationer till placerare. Vi 
konstaterar att kundförståelsen är mycket central i denna produkt och belyser några av 
riskerna som bör beaktas gällande råvaruobligationer.  
 

 

6.1. Produktinformation om råvaruobligationernas eg enskaper 
 
Kundförståelse 
Johansson menar att man som privatperson inte alltid har så stor kunskap om 
råvarumarknaden, vilket kan göra råvarors höga volatilitet till en nackdel. Dock menar han att 
kapitalskyddet i råvaruobligationen gör att privatpersoner ändå kan delta på råvarumarknaden 
och vara garderade mot eventuella prisras. Det här tolkar vi som att kunderna inte behöver ha 
speciellt stor kunskap om råvarumarknaden för att ha en chans att lyckas med sina 
råvaruobligationer. Vi tror dock att det är viktigt att placerarna är medvetna om exempelvis de 
stora prisförändringarna som ofta sker, i både negativ och positiv riktning, så att de inser att 
avkastning absolut inte är att ta för given. Rönqvist anser att diskussionen om stigande 
jordbrukspriser är lätt att kommunicera mot kunder.  
 

”Det är ganska tacksam argumentation, speciellt i lite oroligare börstider” 
Jonas Rönqvist om kundförståelsen gällande råvarupriser 

 
Han berättar vidare att det även är en enkel diskussion angående hur mycket råvaror man i 
själva verket bör ha i sin portfölj. Det beror på att de flesta sparare är i det läget att de ska gå 
från noll procent råvaror i portföljen till att åtminstone ha några få procent, påstår Rönqvist. 
Rönqvist poängterar dock vikten av att kunden tar sina beslut själv och att det absolut inte ska 
ske en översäljning av råvaruobligationer från bankens sida, eftersom det då finns risk att 
sparare tror att produkten är hur bra som helst och satsar alltför stor andel i den. Varje 
rådgivare har ett stort ansvar, påpekar Rönqvist.  
 
Med andra ord verkar det inte vara särskilt svårt att sälja in råvaruobligationerna till placerare. 
Nyfikenheten kring råvaruobligationerna och råvaruhandel finns uppenbarligen, med tanke på 
de diskussioner som pågår i media och framförallt i olika branschmagasin. Vi ser dock, i 
likhet med bland andra Rönqvist, risker med det stora intresse som finns. Om rådgivarna från 
de olika bankerna anser att placerarna inte behöver ha speciellt stor kunskap om produkterna 
de erbjuds och köper, är risken för missförstånd väldigt stor. Vi ställer oss frågande till hur 
mycket information som egentligen ges vid varje rådgivnings- och försäljningstillfälle, och 
huruvida placerarna har förmågan att ta till sig informationen. Samtliga intervjuade från 
bankernas huvudkontor diskuterade frågan om placerarnas förståelse, vilket ändå tyder på en 
medvetenhet om problemet. Vi är dock skeptiska till att det här når fram till alla som möter 
placerare och säljer produkten.   
 
Ovanstående resonemang förstärks av Fyrings diskussion. Han tar upp ett exempel på ett 
vanligt missförstånd gällande råvaruobligationer. Det är att många kunder inte förstår att de 
via råvaruobligationen har investerat i en futuremarknad, det vill säga rättigheten att få 
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leverans vid ett framtida tillfälle. Fyring förklarar att när en råvaruobligation köps är det inte 
en fysisk råvara som handlas utan enbart ett kontrakt. I media kan kunderna sedan höra att 
priserna har gått upp och tror då att de tjänat pengar på investeringen, men i media är det i 
regel spotpriset, det vill säga priset för att köpa råvaran idag, som rapporteras. Samtidigt kan 
futurepriserna ha gått åt motsatt håll vilket kan vara svårt för kunder att förstå, förklarar 
Fyring. Det uppstår även diskussioner kring råvaruobligationer som följer bestämda index, då 
råvarumarknaden som helhet kan gå bra men det bestämda indexet kan gå dåligt, vilket 
kunderna också kan ha svårt att förstå, menar Fyring.  
 

”Hur kommer det sig att vår investering i råvarumarknaden har misslyckats, trots att 
råvarumarknaden har gått upp väldigt mycket?” 

Fyring exemplifierar placerarnas bristande förståelse för råvaruobligationer 
 
Fyring menar att den främsta orsaken till det här är att produktleverantörer och investerare 
handlar via futuremarknaden. Investering i råvarumarknaden fungerar således inte på samma 
sätt som aktiemarknaden och det anser vi är viktigt att placerarna är medvetna om. För att 
missförstånd inte ska uppstå och att kunderna ska förstå hur deras placering fungerar tycker vi 
att det bör läggas tyngd vid att informera hur futuremarknaden fungerar. Det tror vi skulle 
medföra större förtroende för placeringsformen eftersom placeraren får förståelse för 
råvaruobligationens värdeförändringar.  
 
 
Informationsarbetet 
Lindqvist berättar att Nordea arbetar för att göra det så tydligt som möjligt för kunderna 
genom att använda tre olika grupper vid framtagandet av informationen om den 
kapitalskyddade placeringen. Aspekter från experter på produkten, ansvariga för 
sparprodukter samt jurister vävs samman, berättar Lindkvist, för att öka kundförståelsen för 
produkten.   
 
Flera av bankerna menar således att råvaruobligationerna är komplexa. Vi tror inte att 
råvaruobligationen i sig, det vill säga kombinationen av obligation och option, är speciellt 
svår att förstå för placerarna. Samtliga banker anser vi förklarar det här på ett lättbegripligt 
sätt. Det verkar dock som att problem med förståelsen uppstår när optionens egenskaper ska 
förklaras, det vill säga själva råvaruinstrumentets funktioner. Vi har inte heller sett någon 
ansats hos någon av bankerna att försöka förklara dessa funktioner i samband med 
marknadsföringen för råvaruobligationerna. Gemensamt verkar vara att den diskussionen förs 
först när placeraren ställer ytterligare frågor eller eventuellt uttrycker sitt missnöje över 
placeringens utveckling. Vi anser att placerare bör vara medvetna om råvaruobligationens 
funktion för att förstå dess egenskaper och vad den kan bistå med i en placerares portfölj. 
Först då tror vi att placeraren blir nöjd och ser fördelarna med produkten.  
 
Både Fyring och Rönqvist ser stora risker med bristande kundförståelse för 
råvaruobligationerna, och anser att bankerna skulle kunna ge bättre information till kunderna. 
Fyring anser dock att det är svårt eftersom råvarumarknaden är så pass komplicerad, och 
menar att även om kunden har läst finansiell teori kan det vara svårt att förstå 
futuresmarknaden och begrepp så som contango, backwardation och roll-yield. Det gör det 
mycket svårt att beskriva produkten på ett bra sätt, trots att bättre information är önskvärd, 
menar Fyring. Fyring tror att samtliga emittenter av råvaruobligationer stöter på samma 
problem, vilket bekräftas av Rönqvist. Han påvisar att Handelsbanken har försökt förbättra 
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sitt kommunikationsmaterial gentemot kunderna genom att lägga mycket resurser på det. De 
framhäver numera för- och nackdelar med råvaruobligationen istället för tekniska egenskaper.  
 
Rönqvist tror att övriga banker jobbar på liknande sätt då han menar att det inte längre går att 
vara för teknisk i kommunikationen om bankerna vill nå fram med sina budskap. Trots det 
medger Rönqvist att det inte är alla köpare av kapitalskyddade placeringar som blir nöjda i 
slutändan. Som exempel tar Rönqvist korta aktieindexobligationer som gick ut i början av 
2008 och inte gav någon avkastning alls. Rönqvist menar dock att placerarna måste försöka se 
detta i relation till marknadsläget. Även om placeringen inte gett någon avkastning så har 
börsen i det här fallet gått ned med 25 procent.  
 

”Det handlar om att kommunicera totalavkastning och inte bara att prata produkter för oss” 
Rönqvist om att bankerna måste ge kunderna mer information 

 
För att placerare ska vara nöjda med investering i råvaruobligationer anser vi det vara viktigt 
att förmedla budskapet om att titta på hela portföljen. Att en kapitalskyddad produkt har 
samma värde på slutdagen som det som satsades, behöver inte ses som ett misslyckande. 
Kunder borde få information om att det tvärtom kan vara mycket lyckosamt att inte ha 
förlorat något vid börsras som vi nämnde ovan. 
 
Helena Pajander, försäljningschef för strukturerade produkter på SEB, påpekar också till 
Dagens Nyheter vikten av att placerare måste förstå vad de köper, så att de inte tror att de får 
en sak när de egentligen får något annat. Detta bland annat med tanke på att det finns så 
många olika varianter av kapitalskyddade placeringar (Eriksson, Dagens Nyheter). 
 
Råvaruanalytikern Niclas Lundkvist uttalade sig i en artikel i Affärsvärlden i oktober 2007 om 
råvarutrender. ”Råvaror i allmänhet är mer lättbegripliga än aktier. Här är det logiska 
samband om utbud och efterfrågan som gäller.” Lundqvist menar i likhet med råvarugurun 
Jim Rogers att om en investerare tror på högre oljepriser bör denne investera i olja, och inte i 
aktier i oljebolag. (Ekelund, Affärsvärlden).  
 

”Det är inte svårare att handla vete eller sojabönor än Ericsson” 
Niklas Åkerfelt om råvaruplaceringar (Arnell, Svenska Dagbladet) 

 
Råvaruexperten Marian Radetzki uttrycker raka motsatsen mot Lundkvist, Rogers och 
Åkerfelt, och avrådde till och med småsparare från att hoppa på råvarutrenden, i samma 
artikel som Åkerfelt uttalade sig i ovan. Även Claes Hemberg, sparekonom vid Avanza, 
menade att småsparare bör tänka sig för eftersom många av de råvarurelaterade produkterna 
är väldigt krångliga (Ibid). 
 
I teorin går därmed meningarna isär huruvida produkterna är komplexa eller inte, samt hur 
stor kunskap som krävs från placerarna. Vi anser dock att mycket tyder på att informationen 
och placerarnas kunskap behöver förbättras. Rådgivarna har ett stort ansvar precis som 
Rönqvist påpekar, men de behöver få ännu större uppbackning från de funktioner som 
konstruerar produkterna samt från det informationsmaterial som erbjuds till kunderna. Vi tror 
att bankerna kan bli ännu tydligare och att både kunderna och bankerna skulle tjäna på det. 
Om placerarna blir nöjda och kommunikationen fungerar mellan bank och placerare ökar 
chanserna för ytterligare placeringar som båda parter kan tjäna pengar på. 
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Trots att Rönqvist å ena sidan hävdar att råvarudiskussionen är lätt att föra med kunden, 
menar han att det å andra sidan kan vara svårt att handskas med produkten inom banken. 
Rönqvist menar att det första steget efter att ha konstruerat råvaruobligationen är att utbilda 
rådgivarna på bankkontoren så att de förstår produkten, för att sedan kunna förmedla det 
vidare till placerarna. Enligt Rönqvist kan väldigt komplicerade produkter tas fram, men då 
blir de svårare att förmedla på ett tydligt sätt till rådgivarna vilket i sin tur gör att färre 
placerar i produkten. Även Lindkvist ser det som en utmaning att kunna hantera produkten 
internt inom banken. Fenomenet med råvaruobligationer är relativt nytt menar Lindkvist, trots 
att de flesta banker har det.  
 
Det här ser vi givetvis som en stor bakomliggande orsak till problemet med kundförståelsen. 
Har inte rådgivarna förmåga att hantera råvaruobligationerna ordentligt föreligger självklart 
stora risker för missförstånd gentemot placerarna. Däri ligger ett stort ansvar hos de som 
konstruerar produkten anser vi. Det är positivt att instrumenten erbjuds så att fler får ta del 
råvarornas positiva portföljegenskaper, men görs produkterna alldeles för komplexa förloras 
troligtvis mycket dess nytta.  
 

6.2. Kreditrisken 
 
Backne förklarar att den risk en köpare av en obligation utgiven av ett företag, en bank eller 
staten tar, är att utgivaren går i konkurs så att de utlånade pengarna och den utlovade räntan 
aldrig betalas tillbaka till köparen. Backne påpekar dock att obligationsägare får sina pengar 
före aktieägare vid en eventuell konkurs. Som ett exempel på risken med obligationer berättar 
Backne om bankkrisen i USA, där banken Bear Stearns hade gett ut obligationer och sedan 
var nära att gå i konkurs i början av år 2008. Kreditvärdet på Bear Stearns försämrades 
givetvis radikalt, och med det även värdet på obligationerna, fortsätter Backne. Diskussioner 
har även förts om kapitalskyddade placeringar angående vem som är emittent av dessa samt 
konkursrisker för investmentbankerna. Backne tror att det kan kännas tryggare för kunderna 
att handla av en storbank som Handelsbanken än av många andra då han menar att denna ses 
som en stabil bank. Även Lindkvist poängterar att kapitalskyddet gäller under förutsättning att 
banken inte går i konkurs. Lindkvist påstår dock att många kunder är omedvetna om att de tar 
en kreditrisk hos emittenten av produkten, vilket han menar är enormt viktigt att vara 
medveten om. Fyring är skeptisk till att använda mindre investmentbanker som emittenter och 
påpekar att SEB nästan bara står som emittenter själva. Fyring tror inte att kunder förstår 
vilken risk de tar när de använder sig av en annan emittent, och menar att SEB enbart 
förmedlar åt andra emittenter om det efterfrågas specifikt av kunden, som i sådana fall alltid 
är en institutionell kund.  
 
Både Backne och Rönqvist nämner medias diskussioner kring huruvida de kapitalskyddade 
produkterna är kapitalskyddade eller inte. Backne menar att Handelsbanken är en trygg och 
stabil bank som har den högsta ratingen, AAA, men han påpekar att även Bear Stearns hade 
denna rating och trots det nästan gick i konkurs. Rönqvist tror också att Handelsbanken 
upplevs som en stabil bank tack var hög kreditrating och god historik, men han är medveten 
om att samtliga storbanker säkert framställer sig själva på samma sätt. Fyring menar att 
ratingen inte alls är lika pålitlig längre, vilket han ser som ett problem då många kunder 
enbart tittar på rating vid val av investering. Fyring nämner Standard & Poor som ratar 
obligationer och strukturerade produkter, där det har visat sig att flera AAA-ratade produkter 
har varit långt ifrån riskfria.  
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I mitten av april 2008 rapporterades till Internationella valutafonden, IMF, att finanskrisens 
förluster beräknas uppgå till närmare 1 000 miljarder dollar (Schück, Dagens Nyheter). IMF 
anser att faran ännu inte är över, och lägger stort ansvar på bland annat investmentbanker att 
inte konstruera alltför komplicerade värdepapper, där riskerna inte går att genomskåda. 
Särskilt riktas kritik mot de strukturerade produkterna där, som vi nämnde ovan, amerikanska 
bostadslån ingått. IMF menar att de ofta getts högsta kreditbetyg trots stora underliggande 
risker och att bankerna valt att placera dessa i enheter separerade från balansräkningarna. 
Därför efterfrågar IMF en högre grad av transparens gällande de strukturerade produkterna, 
för att förhindra att liknande situationer uppstår igen (Ibid). 
 
Finansinspektionens skarpa kritik mot branschens information om de strukturerade 
produkterna och däribland de kapitalskyddade placeringarna handlar till stor del om 
kundförståelsen. Saers, chef för marknadstillsyn vid Finansinspektionen, skrev i ett brev till 
Fondhandlareföreningen i början av 2008 att produkterna är svårbedömda eftersom de är 
förknippade med en rad risker, bland annat kredit-, marknads- och prissättningsrisk 
(Bohlander, Dagens Industri). Grönberg, obligationsexpert på Söderberg & Partners, förklarar 
också för Dagens Industri att kreditrisken dock inte är lika stor när det gäller de svenska 
storbankerna, som i regel emitterar produkterna själva. Han anser inte heller att de sparare 
som har investerat i obligationer med utländska investmentbanker som emittenter behöver 
vara oroliga över att deras kapitalskyddade placeringar ska bli värdelösa. Grönberg menar 
nämligen att den amerikanska centralbanken och även den brittiska staten har visat att de 
ställer upp som sistahandsgarant för låntagarna. Han råder dock köpare av kapitalskyddade 
placeringar att noggrant undersöka vem som är emittenten, och att undvika att ha alla 
sparpengar placerade hos en och samma emittent (Ibid). 
 
Ytterligare en konsekvens av finanskrisen som Grönberg poängterar är att 
upplåningskostnaderna har ökat kraftigt för olika emittenter (Bolander, Dagens Industri). Det 
här försämrar givetvis villkoren för köpare av strukturerade produkter. Grönberg menar dock 
att det inte berör de svenska storbankerna i lika stor utsträckning eftersom de i regel står som 
emittenter själva. Kraftigare påverkar oron mindre fondkommissionärer och banker som har 
använt investmentbanker som emittenter, berättar Grönberg, och nämner Erik Penser 
Fondkommission, Kaupthing, Garantum, Öhman Fondkommission och HQ Bank som 
exempel. Grönberg påpekar även att andrahandsvärderingen påverkar priset, då det till viss 
del återspeglar dagens kreditvärdering på emittenten. Denna effekt ger även nya 
kapitalskyddade produkter sämre villkor (Ibid). 
 
Kreditrisken som finns vid köp av råvaruobligationer och andra kapitalskyddade placeringar 
är något som behöver informeras om. Oftast upplyser emittenter om denna risk, men däremot 
tror vi inte att innebörden förklaras tillräckligt mycket. Det finns därmed en risk att placeraren 
inte förstår den risk som tas. I och med den stora finanskris som varit och möjligtvis 
fortfarande pågår i USA, anser vi att det har bevisats att placerarna i ännu större utsträckning 
behöver informeras om den kreditrisk som föreligger. Många placerare tror uppenbarligen att 
kreditrisken är minimal, det vill säga att banker omöjligt kan gå i konkurs eller råka ut för så 
pass stora kriser som drabbade Bear Stearns. Vi tycker inte att man blint ska förlita sig på 
ratingsystemet. Ratingen visar på stora brister, då en bank med högsta rating kan råka i svår 
ekonomisk kris. Angående ratingsystemet vill vi dock inte gå så långt att påstå att produkterna 
inte är kapitalskyddade, eftersom placeraren under normala omständigheter alltid får tillbaka 
det nominella beloppet. Vi anser däremot att ratingen bör införa andra kriterier för att uppfylla 
förväntningarna, eller att placerare tydligt bör informeras om att den högsta ratingen också 
innehar en risk. Däremot tror vi att de svenska storbankerna har relativt liten kreditrisk, men 
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den finns trots allt. Att köpa råvaruobligationer av någon storbank tror vi därigenom innebär 
en minimal risk. Självklart finns risken att även en av dessa banker går i konkurs, men vi tror 
att man framförallt bör vara uppmärksam vid mindre emittenters utgivande av 
råvaruobligationer.   
 
Att sparformer så som de kapitalskyddade placeringarna blir dyrare för placerarna är dock 
inget vi har upplevt att media har fokuserat på i någon större utsträckning. För bankerna är det 
givetvis inte förmånligt att kommunicera att det här är en orsak av deras ökade 
upplåningskostnader, men på samma sätt som banker avråder placerare från att investera i 
vissa aktier i olika lägen, bör de möjligtvis avråda placerare från att investera i en 
kapitalskyddad placering i ett sådant läge. 
 

6.3. Skyddsvärde 
 
I förra avsnittet skrev vi om att Finansinspektionen har kritiserat branschens information om 
de kapitalskyddade placeringarna, men Finansinspektionen i sin tur har även de kritiserats. I 
Privata Affärer har nämligen Finansinspektionens gränsdragningar mellan olika sparformer 
ifrågasätts, vilket är avgörande för vilka produkter som övervakas noggrannare i syfte att 
skydda konsumenterna (Creutzer, Privata Affärer). Högt skyddsvärde ges produkter som är 
komplexa och riskfyllda, men lägre skyddsvärde ges om det är ett fåtal som nyttjar 
sparformerna. Det har lett till att skyddsvärdet klassificeras som lågt för bland annat 
råvaruobligationer, eftersom Finansinspektionen anser att det är få sparare som investerar i 
kapitalskyddade placeringar. Däremot har högt skyddsvärde getts till bland annat fonder. För 
att råda bot på detta problem önskar kritikerna bland annat möjlighet att enkelt kunna jämföra 
olika erbjudanden om kapitalskyddade placeringar (Ibid).  
 
Vår åsikt är att de kapitalskyddade produkterna, och däribland råvaruobligationerna, absolut 
ska ges ett högt skyddsvärde. Dessa produkter är oerhört komplexa anser vi och placerarna 
själva har inte möjlighet att övervaka produkterna på ett sådant sätt som verkar behövas. 
Dessutom har marknaden växt till sig ordentligt för dessa på bara ett par år.  
 
Att råvaruobligationen är komplex anser vi förstärkas av Fyrings resonemang om kundens 
villkor. Han förklarar nämligen hur viktig råvarans priskurva är för kundens slutliga villkor. 
Som ett exempel tar Fyring råvaran ris, vars kurva är i backwardation. Med backwardation 
menas att terminspriset är lägre än spotpriset förklarar han, och det gör att optionerna blir 
billiga för banken att köpa om det görs via futures. Detta är positivt för placeraren som får ta 
del av det billiga priset genom att få en hög deltagandegrad, sammanfattar Fyring.   
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7. Råvaruobligationernas konsekvenser  

 

I detta kapitel diskuterar vi konsekvenser som råvaruobligationer bidrar till ur etiska och 
miljömässiga perspektiv. Vi behandlar även den interna konkurrens som har uppstått mellan 
råvaror på grund av begränsade produktionsmöjligheter. 
 

 

7.1. Råvaruindex 
 
Att investera i råvaror och råvaruobligationer påtalas positivt av de personer vi har intervjuat. 
Kapitalskyddet och diversifieringen av portföljen är två egenskaper som marknadsförs väl av 
bankerna och dess anställda. De negativa egenskaperna framkommer inte lika väl, men förs 
ändå på tal av några av de intervjuade. Framförallt påtalas några negativa konsekvenser av att 
handla och investera i råvarurelaterade instrument.  
 
Fyring berättar att den vanligaste investeringen en placerare på råvarumarknaden gör är i 
råvaruindexet Standard & Poor GSCI (Goldman Sachs Commodity Index). I detta index har 
det de senaste fem åren strömmat in enormt mycket pengar vilket Fyring anser har påverkat 
råvarumarknaden. När en placerare köper ett futurekontrakt så kommer kontraktet att säljas 
innan förfall, för att det inte ska bli någon fysisk leverans. Istället köps ett nytt futurekontrakt 
som även det säljs innan förfall, och sedan köps ett nytt och så vidare. Det kallas för rullning, 
berättar Fyring. ”GSCI köper alltid två steg framåt och säljer nära” säger Fyring. Han menar 
att det har gjort att priserna på futurekontrakten har drivits upp i hela världen eftersom så 
många investerar i just detta index. En så kallad roll-yield (rullningskostnad) betalas när 
placeraren köper dyrt och säljer billigt, vilket kan ske i nyss nämnda sammanhang även om 
marknaden egentligen är oförändrad. Enligt Fyring resulterar det här i att GSCI går dåligt 
trots att råvarumarknaden går bra. Det betyder att råvarumarknadens spotpris stiger men att 
placeringen i futurekontraktet inte går lika väl. Fyring menar att SEB arbetar med att göra 
råvaruobligationer där roll-yield inte ska uppstå. 
  
Iwarson (2007) menar att GSCI är ett index som flest investerare använder för att utföra en 
passiv allokering till råvaror. Viktningen av råvaror grundas på de senaste fem årens 
råvaruproduktion i världen. Iwarson nämner att nackdelen med det är att råvarorna i indexet 
kan förändras från år till år.  Han fortsätter med att beskriva hur indexet GSCI:s fördelning ser 
ut, och påpekar att det innehåller mycket energi. Goldman Sachs har gjort en uppskattning av 
hur mycket kapital som är investerat passivt i råvarumarknaden genom indexviktningar. 
Investeringarna ökade drastiskt från 2003 då investeringarna var runt 15 miljarder dollar till år 
2005 då runt 70 miljarder dollar var investerade i olika råvaruindex. Iwarson menar dock att 
dessa investeringar fortfarande är långt ifrån så stora att underliggande marknad påverkas i 
någon större omfattning. 
 
Vi tror att råvaruhandeln kan vara svår att förstå för många placerare, vilket vi anser gör det 
extra viktigt att bankerna försöker utforma produkter där så kallad roll-yield undviks. Om de 
ser risker med att roll-yield kan uppstå bör de informera placerarna om det här, eftersom 
placerarna generellt inte har någon aning om fenomenet och dess konsekvenser. Valet av 
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sparform är generellt komplicerat för en sparare anser vi. I och med ovanstående diskussion 
kan till och med en investering i en tillgång som ökar i värde, ändå göra att spararen förlorar 
pengar, vilket givetvis är förvirrande.  
 

7.2. Etiska aspekter 
 
Fyring ser ett antal olika problem med råvaruhandel. En etisk aspekt som han reflekterar över 
är att det kan tyckas omoraliskt att investera i matråvaror när det finns människor i världen 
som svälter på grund av de ökade matpriserna. I u-länderna lägger människorna en stor del av 
sin disponibla inkomst på mat, vilket gör prisökningarna mycket mer märkbara än i i-
länderna. Fyring menar att kritik har framkommit om att spekulationer och investeringar i 
råvaror gör att de fattiga länderna inte har råd med mat. Det besvarar han genom att påpeka att 
råvaror köps som futurekontrakt och att de därför inte fysiskt tas bort från marknaden och 
konsumenterna. Priserna som drivs upp är priserna på futuremarknaden, vilket inte påverkar 
befolkningen i fattiga länder eftersom de handlar på spotmarknaden. Tvärtemot den moraliska 
kritiken anser Fyring att det istället kan vara något positivt med att priserna på 
futuremarknaden stiger. Han menar att det kan göra att utbudet ökar eftersom höga priser 
alltid får fler att börja producera mer. Eftersom Fyring anser att prisstegringar ökar utbudet 
anser han att det istället kan ses som en indirekt hjälp, då han tror att det kan få utbudet att 
öka. Fyring ser dock att en konsekvens av den här diskussionen kan bli rykten om ett 
omoraliskt beteende av banker och placerare, om att de försöker tjäna pengar på bekostnad av 
fattiga människor. Johansson anser däremot inte att råvarumarknaden kan påverkas av den 
ökade handeln med råvaruobligationer, och Iwarson håller med honom om att volymerna är 
för små för att påverka råvarumarknaden.  
 
Vi tror inte att råvaror i form av råvaruobligationer påverkar fattiga länder negativt, då den 
underliggande tillgången enbart handlas med finansiella instrument. Bankerna bör vara 
beredda på att kunna förklara att råvaruobligationerna handlas på futuremarknaden och i och 
med det kunna argumentera för att priserna inte påverkar u-länderna negativt. Allra bäst torde 
vara att preventivt försvara kritiken så att minimal skada uppstår. Däremot kan vi förstå att 
placerare inte alltid greppar resonemanget med future- och spotpriser då det är komplicerat. 
Vi tror att det är viktigt att förtydliga hur råvaruobligationerna fungerar för att inte 
missförstånd ska uppstå. Det här problemet nämns dock enbart av Fyring, men vi anser det 
ändå vara av stor relevans. Allt fler tar hänsyn till etik i fler avseenden. Placerare vill 
självklart tjäna pengar, men allt fler tar generellt sett större hänsyn till att bidra till världens 
välstånd. Intresset för det finns uppenbarligen även i placeringssammanhang, med tanke på 
bland annat etiska fonder. Därför anser vi att den etiska aspekten är viktig att tydliggöra från 
bankernas sida så att tveksamheter inte uppstår.  
 
Vid investering i till exempel sojabönor genom råvaruobligationer tror vi i likhet med Fyring 
att efterfrågan kan driva upp priserna, vilket gör att fler börjar producera sojabönor och priset 
sjunker. Däremot kan det teoretiskt sett vara så att råvaruobligationerna faktiskt påverkar 
priserna, om de leder till att volymerna av handeln i en råvara kraftigt ökar. Vi är dock 
tveksamma till att det verkligen skulle kunna ske, eftersom det troligen kräver att 
råvaruobligationen ska omsättas i enorma volymer. 
 
Huruvida råvaruobligationerna är etiska eller inte går meningarna därmed isär om. De flesta 
är dock överens om råvarornas och därmed råvaruhandelns påverkan på miljön. 
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Miljöpåverkan 
Fyring påpekar även en miljöinriktade konsekvens. Tillverkningen av biodiesel och etanol har 
nämligen fått stora konsekvenser för miljön i Indonesien och Brasilien, enligt Fyring. Han 
medger att tillverkningen bidrar till miljökonsekvenser, och eftersom efterfrågan hela tiden 
ökar och priserna stiger fortsätter placerare att investera i det här. Johansson håller med om att 
råvaruproduktionen inte alltid är miljövänlig, utan att jordbruk är något som till stor del bidrar 
till växthuseffekten. Han anser dock att det inte beror på investeringarna i sig, utan att det 
hade varit likadant även utan placeringar i dessa tillgångar. 
 
Elisabeth Blennow på Aktiespararna skriver att både sockerrör och majs kan användas vid 
etanolframställning (www.aktiespararna.se). Sockerrör är det miljövänligaste alternativet av 
dessa då det kräver minst energi att producera. USA är den största etanolanvändaren och 
använder sig av majsetanol av politiska skäl. Majsbönderna får subventionering för 
framställning av etanol, och utan det skulle sockerrör troligtvis ta över framställningen av 
etanol, menar Blennow. Hon fortsätter med att diskutera huruvida dessa priser komma att 
stiga eller inte. Hon menar att det inte bara beror på etanolkonsumtionen i världen utan att det 
även finns utbudsrelaterade faktorer som är opålitliga, som till exempel väder och vind (Ibid). 
Handelsbanken nämner i sin broschyr Råvaruobligation 837 att kritik har riktats mot att 
biobränslen inte är så miljövänliga som tidigare har hävdats.  
 
Vi tror inte att det dröjer länge innan även miljökonsekvenser i relation till 
råvaruobligationerna börjar ifrågasättas. Det är inte något som bankerna tar upp i sitt 
informationsmaterial om produkterna i någon större utsträckning, vilket gör att vi ser ännu 
större risker med ifrågasättande av det. Vid placering i råvaruobligationen medverkar 
placeraren på ett sätt till ökad produktion i de underliggande tillgångarna eftersom högre 
priser leder till ökat utbud. Därmed medverkar denne indirekt även till den eventuella 
miljöförstöring som råvaran orsakar. Vi anser inte att banken ska sluta förmedla den här 
formen av råvaruobligationer, men vi tror att en del placerare kan ha intresse av att känna till 
det. Om det här uppdagas finns risken att vissa placerare känner sig lurade över att inte ha fått 
informationen tidigare. Samtidigt finns det placerare som inte tycker att den här typen av 
konsekvenser spelar någon roll. För att skydda sig själva tror vi dock att bankerna kan tjäna 
på att ge information om eventuella miljökonsekvenser, med avseende på sitt eget goda rykte. 
Ett alternativ kan vara att i likhet med etiska fonder skapa kapitalskyddade placeringar och 
råvaruobligationer som ses som miljövänliga och politiskt korrekta, vilken istället skapar en 
konkurrensfördel.  
 

Konkurrens på fälten 
Johansson poängterar att konkurrensen på fälten är en viktig faktor. Han menar att det numera 
ska produceras så mycket råvaror som ska räcka till både mat och bränsle, att den odlingsbara 
jorden inte räcker till. Johansson menar att det många gånger kan vara mer lönsamt att 
producera bränsle än mat, vilket har lett till att bränsleproduktionen konkurrerar ut 
matproduktionen från fälten. Det medför i sin tur prisökningar på råvarorna, vilket påverkar 
både maten och bränslet. Rönqvist förtydligar det här resonemanget med ett exempel. Han 
förklarar att priset på exempelvis vete stiger då man väljer att producera energi istället. Även 
Rönqvist kommer härmed in på en etisk aspekt, vilken är att det har framkommit kritik som 
ifrågasätter varför det ska odlas energi när det är brist på mat i vissa länder. Den största 
anledningen till det har varit just för att det har varit mer lönsamt att investera i energi. 
Däremot menar Rönqvist att det fortfarande är viktigt att framställa ett miljövänligare 
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alternativ till bensin. Därmed konstaterar han att det kanske ändå är bättre med biobränslen 
relativt sett. Generellt menar dock Rönqvist att banken inte följer några miljömässiga eller 
etiska riktlinjer då de utformar de publika produkterna. Däremot erbjuds alternativa 
energiplaceringar som är miljövänliga eller etiska.  
 
Det sunda förnuftet säger givetvis att mat ska produceras framför bränsle i den utsträckning 
som krävs. Samtidigt fungerar marknaden så att det är svårt att kontrollera i vilket syfte 
exempelvis sojabönorna odlas. Jordbrukaren säljer givetvis till högst betalande, och om 
köparen gör bränsle eller mat av dem kan inte jordbrukaren påverka. En lösning skulle kunna 
vara någon form av subvention på matproduktion tror vi, som skulle sänka priserna på maten 
men ändå öka utbudet. 
 

7.3. Finansiell vs fundamental marknad 
 
”Finansmarknadens påverkan på en del råvarumarknader som är mindre likvida tycker jag är 

ett växande problem när andelen strukturerade produkter växer” 
Fredrik Fyring om att futurepriserna skiljer sig från spotpriserna 

 
Fyring diskuterar den finansiella marknaden för råvaruprodukter och hur denna växer och blir 
större. I och med att fler investerar i råvaruindex och liknande så kommer den finansiella 
marknaden att komma längre ifrån den fundamentala råvarumarknaden, som Fyring kallar det. 
Den finansiella marknaden ger rätt till leverans, men den är så mycket större än vad den 
fundamentala marknaden med fysiskt råvarulager är, vilket innebär problem. Det går inte att 
leverera så mycket av en råvara som säljs på den finansiella marknaden, vilket gör att priserna 
stiger kraftigt. Fyring tror dock att det här endast är ett problem på kort sikt, men på längre 
sikt så kommer utbud och efterfrågan att balanseras. Han påpekar ändå det kortsiktiga 
problemet med att futurepriset skiljer sig mer och mer från spotpriset. Det blir dyrare att köpa 
futurekontrakt eftersom det är fler som köper finansiella produkter istället för fysiska.  
 
Även det här resonemanget får etiska konsekvenser eftersom det går ut på att råvarupriserna 
drivs upp i hela världen. Den lösning vi ser på problemet är samma som Fyring ovan nämner, 
nämligen att balansera utbud och efterfrågan. Alternativet skulle vara att helt och hållet 
separera de olika marknaderna, det vill säga spot- respektive futuremarknaden, men det tror 
inte vi är tekniskt möjligt. 
 
Återigen är ovanstående problem något som enbart omnämns av Fyring, och som vi inte 
heller finner några belägg för inom teorin. Trots det anser vi att problemet är relevant och 
tycker att resonemanget i sig är trovärdigt, samtidigt som Fyrings kompetens inom området är 
stor. Vi grundar det även på att kunskapen och förståelsen för de två olika marknaderna inom 
råvaror generellt sett är begränsad hos många andra.  
 
Råvaruobligationerna medför konsekvenser som påverkar i mer eller mindre stor 
utsträckning. Vissa av de etiska aspekter som vi diskuterat ovan är dock inte säkerställda utan 
är enbart spekulationer. Trots det kan även dessa avgöra hur råvaruobligationernas framtid 
kommer att se ut.  
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8. Råvaruobligationernas framtid  

 

I detta kapitel diskuteras hur bankerna tänker när råvaruobligationerna konstrueras, hur 
målgruppen ser ut samt råvaruprisernas framtidsutsikter. Det binder vi samman med de 
föregående kapitlen för att ge en sammanfattande helhetsbild.    
 

 

8.1. Utformning av strukturerade produkter 
 
Fyring menar att det är viktigt att tänka på att utforma strukturerade produkter som inte har 
någon roll-yield. Han menar att SEB behöver konstruera produkter som inte innehar 
problemen som är specifika för råvarumarknaden. För att förhindra det berättar Fyring att 
SEB först och främst tittar på hur den aktuella råvarans marknad fungerar. Av central 
betydelse är huruvida råvarans kurva är i backwardation eller contango. Då råvaran är i 
backwardation är det mycket billigt att konstruera en produkt. När det är billigare att göra en 
produkt kan man höja deltagandegraden, menar Fyring. I backwardation är det billigt att köpa 
optioner vilket ger förmånligare villkor. Det kan både banken och placeraren dra nytta av. 
Som steg två berättar Fyring att banken beslutar vilken struktur de ska ha på råvaran, det vill 
säga om råvaruobligation ska vara kopplad till index, futures eller något annat.  
 
Rönqvist menar att målet är att konstruera en produkt som många kunder placerar pengar i 
och som även andra banker tar efter. Han menar att utformanden av produkter alltid handlar 
om att spekulera i vad placerare vill köpa imorgon och att satsa på det.  
 
Vi anser att Rönqvists resonemang i hög grad är tillämpbart på råvaror, i och med att 
råvarumarknaden fungerar som den gör. Extra viktigt är det just i det här fallet eftersom 
råvarumarknaden kan förändras så otroligt snabbt, speciellt i nedåtgående riktning, på grund 
av flera olika orsaker som vi tidigare nämnt i kapitel fyra. Även Fyrings resonemang är av 
central betydelse. Som vi diskuterade i kapitel sex är råvarumarknadens särskilda egenskaper 
med till exempel backwardation och contango orsak till många missförstånd för placerarna. 
Är bankerna tillräckligt duktiga på att konstruera råvaruobligationerna borde missförstånd 
som det här kunna undvikas.  
 
Lindqvist berättar att Nordea dels har egna idéer om vad som intresserar kunder när de 
utformar produkter och dels tittar på vad som redan finns på marknaden och vad som säljer 
bra, när de konstruerar sina kapitalskyddade placeringar Han menar att ränteläget påverkar 
konstruerandet i stor utsträckning eftersom det avgör hur stor optionsdelen blir.  
 
Vi ser stora fördelar med att bankerna erbjuder råvaruobligationer. En viktig anledning till det 
är eftersom det innebär att expertgrupper analyserar marknadsläget och gör noga 
överväganden innan de konstruerar en produkt som emitteras publikt. Placerarna borde i de 
allra flesta lägen få ut bättre placeringar av det här än om de analyserade marknaden helt 
själva. Givetvis behövs utöver det i regel rådgivning eller breda förkunskaper för att göra så 
förmånliga investeringar som möjligt, vilket skiljer sig mellan olika målgrupper.  
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8.2. Målgrupp   
 
Fyring anser att både privatpersoner och institutionella placerare som till exempel stiftelser 
har nytta av råvaruobligationer. Rönqvist håller med om att produkterna säljer bra till såväl 
privatpersoner och företag som institutioner. Johansson menar att företag absolut bör nyttja 
råvaruobligationerna, och att företagen generellt behöver bli bättre på att ”tjäna pengar på 
pengar”, och syftar då på cash management. Persson berättar också han att Swedbank vänder 
sig till privatpersoner, företag och institutioner. Han påpekar att institutioner som 
pensionsstiftelser kan ha stor nytta av att placera i kapitalskyddade produkter som 
råvaruobligationer, då pensionsstiftelserna ofta vill ha en säker placering men som ändå ger 
större värdeökning än en ränteplacering. Iwarson i sin tur säger att riktigt stora institutioner 
inte köper strukturerade produkter, utan att de handlar terminskontrakten direkt själva.  
 
Kapitalskyddade placeringar menar Iwarson attraherar placerare som vill se kapital växa men 
ändå inte ta stora risker. Lindqvist poängterar fördelarna för småsparare med att ha tillgång 
till råvarumarknadens egenskaper via råvaruobligationerna. Som konkreta exempel på 
placerare som har särskilda fördelar av råvaruobligationer kan nämnas personer som börjar 
närma sig pensionen och därför snart ska plocka ut sitt kapital (Eriksson, Dagens Nyheter). 
Det passar även när det rör sparande till barn där sparandet inte ska ske så länge till, och 
kapitalet därför behöver skyddas (Ibid).  
 
Av de här resonemangen drar vi slutsatsen att råvaruobligationer passar de allra flesta, och 
allra främst placerare som är rädda om sitt kapital. Faktorerna att beakta är givetvis flera, men 
en av dem är att fundera över hur länge man har tänkt spara. Vid kortare placeringshorisont är 
det bra att kunna ha ett kapitalskydd för att skydda sitt kapital. Vid längre placeringshorisont 
pekar, som vi tidigare nämnt, aktiemarknaden på en uppåtgående trend, vilket kan vara att 
föredra vid sådana fall.  
 

8.3. Hur länge fortsätter prisstegringarna? 
 
Fyring menar att man kan förvänta sig att en råvara kommer att stiga i pris om man till 
exempel tror att befolkningen kommer att öka och därmed fler att konsumera. Själv tror 
Fyring att prisökningarna kommer att fortsätta en tid, vilket han grundar han på att efterfrågan 
på råvaror ökar, att utbudet av finansiella instrument kopplade till råvarumarknaden blir fler 
och antalet placerare i de här instrumenten växer. Han menar att råvarumarknaden drabbats av 
en efterfrågechock att futuremarknaden kortsiktigt skiljer sig relativt mycket från 
spotmarknaden. Däremot ser han att dessa marknader kan komma att föras samman igen på 
lång sikt. De fysiska och finansiella aktörerna kommer att inse att det är samma marknad och 
därmed börja handla på båda, vilket kommer att skapa en mer effektiv marknad och bättre 
prisbild.   
 
Fyring berättar även att råvarumarknaderna historiskt alltid har varit 
medelvärdesåtervändande. Det innebär att om historien återigen upprepar sig, kommer vi att 
se en nedgång på marknaden eftersom råvarupriserna ökat under en tid, menar Fyring. 
Däremot menar Fyring att det ändå finns tecken på att efterfrågan kommer att fortsätta öka på 
den fysiska marknaden på grund av det stora efterfrågeöverskott som idag råder. 
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Rönqvist anser att andelen råvaror i portföljen kan vara lämplig att minska då tillväxtländerna 
har växt färdigt, eftersom råvarupriserna då borde sjunka. Han tror dock att råvaruobligationer 
har en stark framtid.  
 
”Det är här för att stanna, men den dagen som aktiemarknaden kommer att gå kraftigt bra igen 

så kommer det att bli mindre efterfrågat, men portföljmässigt kommer det att vara lika bra” 
Jonas Rönqvist om råvaror som placeringsfenomen 

 
Rogers tror att råvaruboomen kommer att fortsätta ett bra tag framöver, eftersom efterfrågan 
förväntas att vara större än utbudet (www.e24.se). Han menar att prisuppgången kommer att 
hålla i sig till år 2015. Iwarson nämner ger också en riktlinje på att priserna kan komma att 
stiga till år 2013-2015. Det finns även de som menar att denna boom kommer att vara över 
snabbare än så, eftersom priserna har stigit så kraftigt och att tecknen på lågkonjunktur blir 
fler (Arnell, Svenska Dagbladet).  
 
Härigenom finns det två skilda synsätt, vilka är av avgörande betydelse för om det är bra att 
satsa på råvaror eller inte. Att spekulera i framtiden är alltid svårt, men vår samlade 
uppfattning är ändå att Rogers och Iwarson mycket väl kan ha rätt i att prisuppgången i 
råvaror kommer att hålla i sig till ungefär år 2013-2015. Det baserar vi på dessa 
råvaruexperters uttalanden men även på hur marknadsläget i världen ser ut idag, där vi ser ett 
flertal tecken på att efterfrågan kommer att vara fortsatt högre än utbudet. 
 
Isaksson skriver i Affärsvärlden att marknaden har svalnat något genom konjunkturnedgången 
i USA, men att det inte verkar vara så att råvaruboomen har nått sitt slut, utan att den har tagit 
en tillfällig paus. Han beskriver i artikeln att denna råvaruboom har pågått längre än de som 
tidigare har varit, till exempel på 1950- och 1970-talet. Den är också betydligt större i dess 
omfattning och orsaken är stark, det vill säga Asiens rejäla industrialisering. Isaksson 
beskriver att Radetzki förstärker resonemanget då han menar att Kina, trots sin snabba 
tillväxt, är långt ifrån färdigutvecklat vad gäller industrialisering. Radetzki menar att detta 
kommer att påverka råvarupriserna samtidigt som det kommer att ha en påverkan på klimatet. 
Han förklarar även varför denna boom har hållit i sig längre än tidigare råvaruuppgångar. De 
tidigare var utbudsbegränsade vilket gick snabbare att balansera än dagens boom som är 
efterfrågedriven, det vill säga att efterfrågan är enormt mycket större än vad utbudet 
överhuvudtaget kan bli (Ibid).  
 
”Råvaruboomens nästa steg” har analysfirman Bank Credit Analyst beskrivit. De menar att 
det kan komma att råda en återhämtning i västvärlden. Samtidigt byggs infrastrukturen ut i 
världen oberoende av konjunktur (Isaksson, Affärsvärlden). Magnus Ericsson på Raw 
Material Group berättar för Aktiespararna att de kraftiga prisökningarna i råvarumarknaden 
beror på flera kortsiktiga faktorer som till exempel brist på maskiner. På grund av det menar 
han att priserna kan sjunka framöver, men han anser ändå att priserna slutligen kommer att 
hamna på en högre nivå än före startpunkten (www.aktiespararna.se). 
 
De här argumenten visar att det finns flera saker som kan få råvarupriserna att dämpas. Då 
infrastrukturen byggs ut blir det lättare att frakta råvaror, vilket gör att efterfrågan kan 
bemötas på ett effektivare sätt och gynna utbudet. Även bristen på produktionsfaktorer så som 
maskiner kommer givetvis även de att tillgodoses om efterfrågan är fortsatt hög. Vi tror dock 
att eftersläpningen är så pass hög att det kommer att ta en tid innan marknaden återigen är i 
balans. 
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8.4 Val av investering 
 
Grönberg på Söderberg & Partners, som gör analysmodeller för kapitalskyddade placeringar, 
förklarar för Aktiespararna att placerare bör fråga sig vad de egentligen vill investera i. Han 
anser att risken är stor att haka på erbjudanden man får om att placera i en viss produkt. 
Placeraren bör titta på vilken marknad och vilken sorts instrument som verkar intressant att 
placera i. Grönberg diskuterar också varför placerare ska investera i kapitalskyddade 
placeringar som råvaruobligationer. Han menar att undersökningar visar att på lång sikt är det 
lönsamt att placera i aktiemarknaden, men på kortare sikt om man vill komma åt marknader 
som råvaror är råvaruobligationer ett bra alternativ (www.aktiespararna.se). Rönqvist 
diskuterar vidare att sparare ofta gör helt fel när de placerar. Ofta köper spararna aktier när de 
redan har gått bra och säljer dem när de är värda som minst, enligt Rönqvist. Det är givetvis 
helt emot den optimala placeringsstrategin.  
 
Vi befarar att samma sak kan ske vid konstruktion av de strukturerade produkterna. Först och 
främst ska producenten av råvaruobligationen se ett tecken på att en viss marknad kommer att 
gå uppåt och därefter ska konstruktionen av råvaruobligationen att ske. Det tar givetvis tid, 
och därefter ska placerarna få tid på sig att teckna sig för produkten. Vi tror att den här 
processen ibland kan ta lite för lång tid. Det kan leda till att produkterna ser bra ut vid första 
anblicken eftersom tron på den aktuella marknaden är positiv, men marknadsläget kan snabbt 
förändras. Som vi tidigare nämnt stiger råvarupriserna snabbt, eftersom efterfrågan kan öka så 
snabbt. Om produkter börjar konstrueras vid en sådan tidpunkt, tror vi att det i vissa fall kan 
vara så att råvarupriserna hinner börja sjunka. Självklart beror det på orsaken till de stigande 
priserna. Det kan lika gärna bli så att priserna håller i sig länge och går fortsatt uppåt. 
 
Vi tror dock att råvaruobligationerna är så pass professionellt konstruerade att de undviker 
risker som denna. Fördelarna med råvaruobligationer tror vi överväger nackdelarna med dem, 
vilket vi baserar på resonemangen förda löpande i den här uppsatsen. I och med nyss nämnda 
risk vill vi dock belysa att det är viktigt att placerare inte glömmer bort att diversifiera även 
råvaruandelen av portföljen. Med det menar vi att ingen bör satsa hela råvaruandelen i en 
enda slags råvara, utan att riskerna ska fördelas på flera olika råvaror för att placeraren ska få 
möjlighet till så god avkastning som möjligt. 
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9. Slutsats  

 

Här presenterar vi vad råvaruobligationernas roll i ett placeringssammanhang är. Vi 
använder de tidigare kapitlen för att knyta samman resonemanget och komma fram till 
huruvida råvaruobligationer är en trend eller här för att stanna.  
 

 
Som vi konstaterade i det inledande kapitlet har råvaruobligationer fått ökat fokus se senaste 
två till tre åren. Anledningarna till det ökade intresset beror främst på råvarors stora 
prisökningar det senaste decenniet, samtidigt som deras unika egenskaper har framhävts.  
 
Råvaruboomen har pågått sedan början av 2000-talet med växande priser. 
Råvaruobligationernas värde följer prisutvecklingen på råvaror och därigenom har vi forskat i 
vad det är som påverkar råvarupriserna. Att efterfrågan på råvaror är större än utbudet på 
dessa är den grundläggande parametern. Att efterfrågan har ökat beror i sin tur på en rad olika 
faktorer. För det första har tidigare fattiga länder i Asien fått en ökad ekonomisk tillväxt vilket 
gör att de efterfrågar både mer mat och andra råvaruresurser. Vi tror att efterfrågan från 
tillväxtländerna kommer att fortsätta stiga en lång tid framöver, mycket beroende på deras 
enorma befolkningsmassa. Efter att det primära behovet och efterfrågan på mat har 
balanserats, kommer efterfrågan att fortsätta till mer sekundära råvaror som kan användas för 
vidare förädling. Mycket talar för att utbudet hinner ifatt efterfrågan drygt tio år efter det att 
en kraftig efterfrågan har ökat, vilket för tillväxtländerna startade i början av 2000-talet. 
Produktionen och utbudet kan därmed komma att balanseras med efterfrågan omkring år 
2013-2015. En anledning till det är att infrastrukturen och maskiner utvecklas vilket gynnar 
produktionsutbudet. Priserna har även ökat på grund av omvärlds- och klimatförändringar 
vilket bland annat har minskat utbudet drastiskt. Det är faktorer som är svåra att påverka. Allt 
oftare sker till exempel naturkatastrofer vilket medför en brist på råvaror på grund av 
förstörda skördar. En annan anledning till prisökningar är den ökade efterfrågan på 
miljövänligare alternativ, som till exempel energi, vilket kräver stora råvaruresurser. Då 
efterfrågan på råvaror ökar och utbudet inte gör detsamma, stiger priserna. Resonemanget 
tyder på att råvaruboomen som varat sedan början av 2000-talet kan fortsätta ett antal år 
framöver. Det betyder att råvarupriserna kan fortsätta att stiga, vilket gör det lönsamt att 
placera i råvaruobligationer.  
 
Fokus på råvaruobligationer har även ökat då dess unika egenskaper har uppmärksammats 
mer och mer. Att råvaruobligationerna är kapitalskyddade och att det även finns stor chans till 
avkastning i flera olika marknadslägen är speciellt i fokus. Denna kombination är möjlig 
genom att råvaruobligationen innehåller en obligationsdel som skyddar kapitalet och en 
optionsdel som ger chans till avkastning. Sedan hösten 2007 har marknaden varit orolig och 
många har sett sina aktier rasa. Då råvaror har låg samvariation med aktier och inte rör sig på 
samma sätt som dessa, går det inte att förneka att de lämpar sig bra vid oroliga tider. 
Råvaruobligationer garanterar det insatta kapitalet, men däremot kan det trots börsfall också 
ge möjlighet till avkastning liknande aktier. Det gör att det är möjligt att ”fega och vinna” 
som bankerna påstår. Genom att byta ut en del aktier mot råvaruobligationer i 
placeringsportföljen kan den riskjusterade avkastningen höjas markant. Den totala risken i 
portföljen får därigenom en betydande minskning utan försämrad chans till hög avkastning. 
Att diversifiera en portfölj, bestående av aktier och obligationer, med råvaruobligationer kan 
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vi konstatera är bra både i bra och sämre tider. Vid oroliga tider ökar givetvis fokus på 
råvaruobligationer då det är främst då placeraren ser vitsen med att inneha en kapitalskyddad 
produkt. Vid goda tider anser vi att råvaruobligationerna också har en plats i portföljen då 
risken minskar, men att avkastningen inte förändras. Vid sådana gynnsamma förhållanden då 
aktiemarknaden går upp kan det vara lönsamt att minska andelen råvaruobligationer. Däremot 
anser vi att råvaruobligationer bör finnas med, men i mindre omfattning. Då råvarupriser kan 
utveckla sig väl i både bra och dåliga tider, kan råvaruobligationerna bidra till ökad 
avkastning i flera olika marknadslägen. En stor fördel med råvarupriserna är att de är 
inflationsskyddade. Ökar inflationen stadigt, följer råvarupriserna med i samma takt, vilket 
gör att värdet inte går förlorat. Det är dock inget som säger att en portfölj enbart bör bestå av 
råvaruobligationer. En tumregel är att portföljen bör inneha omkring 10-15 procent. Det beror 
dock på hur marknadsläget ser ut. Vid stabila marknader kan andelen råvaruobligationer 
minskas. Det poängteras från flera håll att man som placerare bör se helheten med portföljen, 
det vill säga att väga den totala risken mot avkastningsmöjligheter.   
 
Råvarupriserna är mycket volatila, det vill säga att det är mycket rörliga. En prisökning i en 
råvara innebär inte någon värdeökning i sig för samhället i stort, utan bygger på utbud- och 
efterfrågefaktorer. Prisuppgångar som har skett under en lång tid kan komma att följas av 
kraftiga nedgångar. Det är ett argument för att denna råvaruboom snart kan komma att vara 
över. Då olika råvaror rör sig åt olika håll kan det vid ett sådant läge vara bra att diversifiera 
portföljen med inte bara råvaror, utan också med olika sorters råvaror. Råvaruobligationer kan 
innehålla flera olika råvaror vilket diversifierar själva råvarudelen i portföljen. Samtidigt ger 
råvaruobligationer ett kapitalskydd mot råvaruprisernas höga volatilitet, vilket ger en stor 
säkerhet. Vid kraftiga värdeökningar på råvaruobligationer är det även möjligt att vinstsäkra 
dessa för att slippa riskera en följande värdenedgång.   
 
Råvaruobligationerna är relativt komplexa med en futuremarknad som många placerare inte 
förstår. Förståelsen för produkten är därmed ofta låg, vilket kan leda till missnöje från 
placerare. Informationen bör därigenom förtydligas. Särskilt viktigt är det att poängtera 
kreditrisken som finns med produkten, det vill säga att det finns en risk med att emittenten 
som ger ut råvaruobligationen går i konkurs. Då ratingsystemet tydligt inte går att förlita sig 
på är det viktigt att innebörden av den kreditrisk som finns, når fram till placeraren. Vi anser 
därför att placeraren behöver vara någorlunda insatt i produkten för att förstå dess 
värdeförändringar. Däremot krävs inget vidare arbetet med produkten för att ta del av dess 
fördelar.  
 
Kritiken som riktats mot att det är oetiskt att tjäna pengar på att råvarupriserna går upp i 
fattiga länder, är ogrundad på grund av att futuremarknaden är skild från spotmarknaden. En 
satsning i råvaror kan istället medföra ett utökat utbud.   
 
Vi har genom detta resonemang kommit fram till att råvaruobligationen bör finnas i varje 
placerares portfölj. Hur stor andel av portföljen som ska utgöras av råvaruobligationer beror 
på placerarens riskprofil, det rådande marknadsläget och framtidsutsikterna.  En liten del 
råvaruobligationer bör dock alltid finnas då dess egenskaper är till nytta för alla. Det är 
möjligtvis inte för bra för att vara sant bland annat med tanke på kreditrisken, men däremot 
besitter råvaruobligationer värdefulla egenskaper. Härigenom menar vi att råvaruobligationer 
inte är en dagsaktuell trend utan att de är här för att stanna.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Vi har hittat oändligt många intressanta frågeställningar till fortsatt forskning. Däribland: 
 

- En kvantitativ utvärdering av hur råvaruobligationerna har gått de senaste åren med 
avseende på till exempel avkastning.  

 
- En djupgående analys om huruvida råvaruobligationerna påverkar råvaruhandeln i så 

stor utsträckning att priserna pressas uppåt för slutkonsumenten av matråvarorna, och 
därmed fullständigt besvara frågan om spekulation i råvarumarknaden kan 
klassificeras som oetiskt eller inte. 
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