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ABSTRACT 

For a little over twenty years, the niched asset class catastrophe bonds have existed. 

Despite of their now relatively long existence, they are still unknown to many and are 

usually only available for large, institutional investors, mainly within the insurance market, 

pension funds and hedge funds. Catastrophe bonds differ from traditional assets for many 

reason, the main one being the risk dependent of a predetermined event within a 

geographic area, such as an earthquake in Tokyo or a hurricane in Miami. 

Because the risk is dependent of other factors than traditional asset classes, there is a 

widespread knowledge of the possibilities to diversify the portfolio by investing in 

catastrophe bonds, which have a low covariance with other assets in the portfolio. Other 

asset classes who have similar characteristics have proved to be hedge funds, real estate, 

infrastructure and agriculture. 

The lack of competence some people have worried about investors have to be able to 

invest in these niched asset classes have been found to be relevant for all asset classes, not 

just these non-traditional assets. Also, it is always difficult to know when an investor is 

taking more risk than they are being compensated for, moreover this is individual for all 

investors. Lastly, catastrophe bonds contribute with public welfare in addition to the 

economic advantage; catastrophe bonds show low volatility and high returns while raising 

capital to help regions affected by natural catastrophes.  
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SAMMANFATTNING 

I drygt tjugo år har nu det speciella tillgångsslaget katastrofobligationer funnits, trots detta 

är det relativt okänt och anses vara en investering endast för de stora aktörerna inom 

främst försäkringsbranschen, pensionsfonder och hedgefonder. Katastrofobligationer 

skiljer sig från traditionella tillgångsslag av en rad anledningar, den främsta för att risken 

beror på en fördefinierad händelse inom ett geografiskt område, såsom en jordbävning i 

Tokyo eller en orkan i Miami.  

Tack vare att risken beror på andra faktorer än klassiska tillgångsslag finns en bred vetskap 

inom branschen att detta är ett enkelt sätt för att skapa diversifiering i portföljen och 

katastrofobligationer har låg samvariation med övriga tillgångar i portföljen. Andra 

tillgångsslag som har liknande egenskaper och också skapar diversifiering har visat sig vara 

hedgefonder, fastigheter, infrastruktur och jordbruk. 

Det kan konstateras att det är svårt att avgöra om det faktiskt föreligger en kunskapsbrist 

för specifikt katastrofobligationer eller om detta gäller tillgångar, likväl som det ofta är en 

subjektiv bedömning ifall den risk som tas också blir kompenserad tillräckligt. Slutligen 

bidrar obligationerna med en viss samhällsnytta utöver den ekonomiska nyttan, 

katastrofobligationer uppvisar låg volatilitet och hög avkastning samtidigt som att de frigör 

kapital för katastrofdrabbade områden.  
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1 INTRODUKTION 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en kort bakgrund till fenomenet som undersökts samt ge en förståelse för 

det huvudsakliga syftet med tillgångsslagets uppkomst och vidare utveckling. Detta mynnar slutligen ut i 

en problemformulering, avgränsningar och disposition. 

1.1 BAKGRUND 

I augusti 1992 drabbades södra Florida av en tropisk cyklon, Andrew. Cyklonen är en av 

tre som har klassats som kategori 5, den högsta kategorin, och högsta uppmäta 

vindhastigheten rapporterades till 73 m/s. När cyklonen inträffade var det också den 

naturkatastrof som drabbat USA värst när det gäller materiella skador, endast orkanen 

Katrina har varit dyrare sedan dess. Över 200,000 människor blev hemlösa i bara Florida 

och 25,000 människor i delstaten Louisiana. Hela områden av bebyggelse ödelades och de 

materiella skadorna beräknades uppgå till 25 miljarder amerikanska dollar bara i Florida. 

De totala kostnaderna var större än någon hade kunnat föreställa sig bara ett decennium 

tidigare och blev så pass stora att försäkringsbranschen saknade kapacitet att täcka 

kostnaderna för alla skador. Elva amerikanska försäkringsbolag gick i konkurs. När 

uppbyggnad av området skulle påbörjas önskade många människor att teckna nya 

försäkringar för sina nya hem och verksamheter, men få försäkringsbolag var tillräckligt 

likvida för att kunna uppfylla efterfrågan (Entropics, 2016). Branschen insåg att dessa 

katastrofer rent ekonomiskt är för stora för försäkringsbranschen att bära själva och risken 

att större katastrofer skulle inträffa var överhängande. Modelleringar antyder att en större 

jordbävning i New Madrid Fault1 kan slå ut 25 % av försäkringsindustrin (Artemis, 2011). 

Istället började branschen att söka efter nya möjligheter att säkra upp sina risktaganden 

och naturligt blev då att vända sig till kapitalmarknaden, med en kapacitet långt större än 

de traditionella återförsäkringsbolagen (Doherty, 1997). 

Därmed föddes det nya tillgångsslaget ”Insurance-Linked Securities” (ILS) där 

katastrofobligationer ingår och som sedan starten på 90-talet bara vuxit sig större och nu 

står för majoriteten av ILS-marknaden (Clark, Dickson och Neale, 2015). Syftet med dessa 

obligationer är att överföra försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Detta görs genom att 

                                                
1 New Madrid Fault är en seismisk zon i centrala och södra USA med hög risk för 
jordbävning i sju stater. 1811-12 drabbades området av fyra enorma jordbävningar med 
över ett hundra efterskalv. Flera seismologer tror att liknande skalv som detta kommer 
drabba området var tvåhundrade år (WDRB News 2014). 
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ta in kapital från andra aktörer för att täcka de kapitalkraven som försäkringsbolagen har 

samt reducera kostnaden vid en eventuell utlösning av obligationen (Edesess, 2015). Förra 

året startade Nordens första fond som investerar i endast katastrofobligationer, med 

Robert Lindblom i spetsen. Katastrofobligationer har den unika förmågan att som 

finansiellt instrument ha låg korrelation med traditionella tillgångsslag. Idag med låga 

räntor fortsätter dock katastrofobligationer att uppvisa en stabil, hög avkastning med låg 

volatilitet (Cummins, 2008). Totalt finns det obligationer utställda för ett värde av 25 

miljarder amerikanska dollar, och redan i år har nya katastrofobligationer för 2,3 miljoner 

amerikanska dollar getts ut (Artemis, 2016)  

Alltfler investerare misstror dagens kapitalmarknad som producerar låg avkastning och 

hög volatilitet. Dessa investerare söker sig istället till andra investeringar för en mer 

diversifierad portfölj och att minska marknadsrisken, traditionellt sett har man då vänt sig 

till alternativa investeringar, främst hedgefonder2. Dessa har visat sig vara okorrelerade 

med aktier och obligationer. Hedgefonder går inte upp lika mycket när aktiemarknaden 

går upp och de går inte ner lika mycket när aktiemarknaden går ner, men de har visat sig 

samvariera alltmer med varandra efter den senaste finanskrisen 2008/ 2009 (Edesess, 

2015).  

Utöver de olika åsikterna som finns gällande tillgångsslaget samvariation bör också den 

rådande kunskapsbristen uppmärksammas. Svensk Försäkring (2013) skrev i sin 

omvärldsrapport att klimatförändringar kommer att kräva att nya metoder för att hantera 

försäkringsrisker måste utvecklas och tog då upp katastrofobligationer som en metod. 

Även Europeiska Kommissionen (2007) skrev att katastrofobligationer är något som 

måste utvecklas ytterligare för att försäkringsbranschen ska ha möjlighet att hantera 

väderförändringarna. 

1.2 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

Det är uppenbart att uppkomsten av ILS gagnar försäkringsbolagen. Tack vare dessa kan 

försäkringsbolagen åta sig större risker som de sedan kan säkra bort och överföra till 

kapitalmarknaden genom att emittera katastrofobligationer. Men en vanlig företagsanalys 

fungerar inte här och komplexa beräkningar och modelleringar krävs för att analysera en 

                                                
2 En typ av fond med friare placeringsmandat och absolut avkastning. Fonden går både 
lång och kort i sina placeringar samt förväntas ha en positiv avkastning i både 
börsuppgång och nedgång (Aktiespararna 2006). 
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katastrofobligation. Spetskompetens som den vanliga investeraren sällan innefattar är ofta 

nödvändig för att kunna förstå de risker som man tar på sig i sin helhet när det gäller detta 

tillgångsslag. Trots detta växer sig marknaden större och alltfler röster rekommenderar 

katastrofobligationer som ett sätt att diversifiera sin portfölj, som de senaste 50 åren 

indikerar (Niehaus, 2002). Få har dock fortfarande tillräckligt stor kunskap om detta 

speciella tillgångsslag och hur de är uppbyggda, likväl som vilken typ av risk en investering 

i katastrofobligationer innebär (Robert Lindblom, 2016). Dess betydelse för tillfället spelar 

också en stor roll när andra marknader har svårt att uppvisa hög avkastning och det för 

många blir aktuellt att vända sig till alternativa investeringar som kan erbjuda en bättre 

avkastning. Samtidigt som marknaden ökar för varje är de relativt okända för den vanliga 

investeraren och få utöver de specialiserade investerarna har kunskap om tillgångsslaget. 

Syftet med denna rapport är därmed att utreda begreppet och redogöra för 

katastrofobligationers struktur och varför man bör, eller inte bör, investera i dem. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i rapporten: 

• Vad är katastrofobligationer för något och hur fungerar de? 

• Vad talar för och vad talar emot en investering i katastrofobligationer? 

• Hur klassificeras katastrofobligationer i portföljen? 

• Vilka andra tillgångsslag kan tänkas vara jämförbara med katastrofobligationer? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Denna uppsats kommer inte ta hänsyn till det nya regelverket Solvency II som trädde i 

kraft 1 januari 2016 och förväntas ha en positiv påverkan på ILS-marknaden. De nya 

reglerna kan innebära ökade kapitaltäckningskrav vid risktagande och därmed förväntas 

försäkringsbolagen ha mindre kapacitet att ta risk utan riskspridningsåtgärder, såsom 

emittering av katastrofobligationer. 

Vidare kommer ingen diskussion gällande de klimatförändringar som världen just nu 

upplever bidrar till fler och större naturkatastrofer att genomföras. Dessa omständigheter 

kan tänkas öka innovationstakten i försäkringsbranschen samt behovet av att fler 

katastrofobligationer måste ges ut för att täcka upp för den naturligt ökande efterfrågan. 

Det bör också tilläggas att det inte går att förutspå om fler naturkatastrofer faktiskt 

kommer att leda till ökande kostnader. Generellt innebär klimathotet att ett större 
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förebyggande arbete görs, såsom bättre stadsplanering och byggtekniker som klarar av de 

eventuella katastroferna.  

1.4 DISPOSITION 

Rapporten disponeras enligt följande. 

Kapitel 1 ger läsaren en kort bakgrund av katastrofobligationers uppkomst och beskriver 

därefter syfte och frågeställning med rapporten. Kapitlet avslutas med att definiera 

rapportens avgränsningar. 

Kapitel 2 definierar begreppen risk samt riskaversion, dessutom redogörs för Henry 

Markowitz portföljteori tillsammans med relevanta begrepp såsom standardavvikelse samt 

korrelation. Kapitlet avslutas med en djupgående beskrivning av obligationer. 

Kapitel 3 beskriver vilken metod som har använts för att komma fram till resultaten. Det 

redogörs för varför en kvalitativ metod har använts, dess nackdelar samt en presentation 

av de personer som har intervjuats. Slutligen beskrivs den litteraturstudie som till stor del 

bidragit till resultatet. 

Kapitel 4 redovisar de resultat som kommits fram till genom den valda metoden. Insamlat 

material från intervjuer samt relevanta artiklar presenteras. Detta görs ämnesvis där först 

katastrofobligationer presenteras och därefter dess fördelar, nackdelar, portföljansatsen 

och avslutningsvis katastrofobligationers konkurrenter redogörs för. 

Kapitel 5 analyserar och diskuterar det resultat som har redovisats utifrån det teoretiska 

ramverk som redogjorts för. 

Kapitel 6 presenterar den slutsats som rapporten nått och slutligen ger förslag på vidare 

forskning och kritik till metod. 

I slutet redovisas de intervjumallar som har använts vid intervjuer, dessa bilagor innehåller 

endast de förberedda frågor som ställdes och inte eventuella följdfrågor eller tillägg som 

lagts till under själva intervjun, samt litteraturförteckning.   
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2 TEORETISKT RAMVERK 

För att kunna förstå rapportens syfte och de nedan presenterade intervjuerna krävs en grundläggande 

kunskap och förståelse kring specifika finansiella teorier, som presenteras nedan. Kapitlet syftar till att ge 

läsaren en förståelse för ur vilket perspektiv rapporten har utformats, såsom portföljteori, korrelation 

mellan tillgångs-slag samt de risker som bör tas hänsyn till vid tillgångsallokering i en portfölj. 

Avslutningsvis ger kapitlet en utförlig beskrivning av obligationer och en kort sammanfattning.  

2.1 RISK 

Det finns många sätt att definiera risk och säkerhet, vid tillämpning av portföljteori 

definieras risk som osäkerheten av framtida utfall. Vidare kan det finnas många olika typer 

av risker som måste tas hänsyn till vid tillgångsallokering, dessa kan delas in i systematisk 

(marknadsrisk) och fundamental risk. En alternativ definition av risk är variansen, eller 

standardavvikelsen för förväntad avkastning. Denna diskuteras mer djupgående i kapitel 

2.2.3 (Reilly och Brown, 1997). Nedan presenteras olika typer av risk som är relevanta för 

att förstå tillgångsslaget. 

• Likviditetsrisk avser osäkerhet som introduceras på andrahandsmarknaden för en 

investering givet hur fort en investerare kan sälja tillgången samt hur sannolikt det 

är att det önskade priset kommer betalas för tillgången. (Carnegie, 2016) 

• Affärsrisk avser osäkerheten för kassaflöden beroende på typ av verksamhet som 

företag håller på med. Vid osäkra kassaflöden för verksamheten blir även 

kassaflödena till investeraren osäkra. (Carnegie, 2016) 

• Finansiell risk innebär den risk som uppstår för hur ett företag väljer att finansiera 

sin verksamhet. (Reilly och Brown, 1997) 

• Politisk risk syftar till osäkerheten att återfå sin investering på grund av möjliga 

förändringar i landets ekonomiska eller politiska klimat. Samtliga av dessa ingår i 

fundamental risk. (Aon, 2016) 

• Systemrisk beror på känsligheten i det finansiella systemet samt risken för att 

problemen ska spridas vidare till andra system. (Reilly och Brown, 1997) 

• Operationell risk uppstår till följd av risker för bristande interna rutiner, processer 

eller system och händelser som kan orsaka avbrott i systemet (Sveriges Riksbank, 

2016).  
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• Marknadsrisk istället risken att en investerings värde förändras på grund av 

fluktuationer på marknaden till följd av konjunkturer, världshändelser, tillgång på 

kapital etc. (Fondbolagens Förening, 2013). 

Modern portföljteori, som beskrivs i kapital 2.2, utgår också från antagandet att 

investerare är riskaverta. Detta innebär att en investerare som får välja mellan två tillgångar 

som ger samma avkastning, kommer att välja den tillgång med den lägsta risknivån. 

Därmed antas också ett positivt förhållande mellan förväntad avkastning och förväntad 

risk (Reilly och Brown, 1997). 

2.1.1 ALFA OCH BETA 

Två vanliga mått som används inom finansvärlden är alfa och beta som egentligen 

kommer från statistikens regressionsanalys. Alfa används för att visa hur en fond har gått i 

förhållande till index under en specifik period. Man brukar säga att ett positivt alfa innebär 

att förvaltaren har skapat överavkastning jämfört med index medan vid negativt alfa har 

fonden underavkastat (Aktiespararna, 2011). En fond som följer index kan alltså inte 

skapa alfa (Granit Fonder, 2016). Beta är ett annat mått på risk och visar emellertid 

samrörligheten mellan en specifik portfölj mot index. Vid ett beta större än ett är fonden 

mer volatil än index, men ett negativt beta indikerar en mer defensiv och mindre volatil 

fond än index (Aktiespararna, 2011). Beta visar alltså hur känslig tillgången är för 

marknadsrisk och önskas exponering mot beta kan indexfonder köpas (Granit Fonder, 

2015). 

2.2 MODERN PORTFÖLJTEORI 

Under 1950-talet talades mycket om risk, men detta utan något specifikt sätt att mäta det 

på. 1952 utvecklade då Henry Markowitz den moderna portföljteori där han deriverade 

den förväntade avkastningen för en portfölj med ett antal tillgångar och en förväntad risk. 

Den formel som Markowitz utvecklade indikerar vikten av att ha en diversifierad portfölj 

samt hur portföljen effektivt kan diversifieras genom att hålla olika typer av tillgångar och 

olika riskfyllda tillgångar (Reilly och Brown, 1997). 

Processen för att konstruera en effektiv portfölj består av två steg, där den första handlar 

om observationer och erfarenheter för att sia framtiden. Det andra steget berörs av 

Markowitz portföljteori och behandlar hur framtiden spås som sedan leder till ett val av 
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portfölj.  För att teorin ska vara applicerbar måste ett antal antaganden ställas upp, såsom 

att den rationella investeraren vill maximera minskade avkastningar och anser avkastning 

vara något de söker, samtidigt som låg varians eftersträvas (Markowitz, 1952). För att 

djupare kunna förklara Markowitz portföljteori förklaras ytterligare begrepp nedan som är 

av yttersta vikt för att kunna skatta en portföljs risk och avkastning. 

2.2.1 KOVARIANS OCH KORRELATION 

Kovarians är det mått som anger hur två variabler rör sig tillsammans (Reilly och Brown, 

1997). Däremot är dess utfall svårtolkat, då siffran i sig inte är i kontext till något annat går 

det inte att bedöma om variablerna samvarierar kraftigt eller inte. Istället har ett 

standardiserat mått för detta tagits fram, korrelationskoefficienten, som även tar hänsyn 

till variationen i variablerna och ligger alltid inom intervallet -1 och 1. En 

korrelationskoefficient med värde 1 innebär att variablerna är perfekt positivt korrelerade 

med varandra medan korrelationskoefficienten -1 indikerar en perfekt negativ korrelation 

mellan variablerna. Ett värde mellan 0 och 1 tyder på att det finns en positiv korrelation 

som inte perfekt, men variablerna kan heller inte anses vara oberoende av varandra (Ibid). 

2.2.2 STANDARDAVVIKELSE OCH VARIANS 

Standardavvikelsen används vanligtvis för att definiera risken som en investering medför, 

det vill säga hur stor avvikelse från väntevärdet som bör förväntas (Brealey, Myers och 

Allen, 2006). Standardavvikelsen och variansen kan också anses som samma mått då 

standardavvikelsen är roten ur variansen. En större varians eller standardavvikelse 

indikerar större spann av möjliga utfall, allt annat lika. Ju större varians en portfölj har, 

desto osäkrare är de framtida avkastningarna och är därför ett viktigt mått vid 

riskbedömningar (Reilly och Brown, 1997). 

2.2.3 STANDARDAVVIKELSEN FÖR DEN TOTALA PORTFÖLJEN 

Samtliga begrepp som redogjorts för ovan mynnar slutligen ut i standardavvikelsen för 

den totala portföljen, som beräknas genom följande formel: 

  σ𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗=    𝑥𝑖2
𝑛

𝑖=1
σ𝑖2+ 𝑥𝑖𝑥𝑗σ𝑖𝑗

𝑛

𝑗≠1

𝑛

𝑖=1
 

där: 
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σ p  =  standardavvikelsen av portföljen 

xi  =  vikten av den individuella tillgången 

σ
 2

i  =  variansen för förväntad avkastning för tillgång i 

σ ij =  kovariansen mellan avkastningarna för tillgång i och j 

Genom att ta roten ur denna formel fås standardavvikelsen för portföljen. Formeln är en 

funktion av det viktade medelvärdet av varje tillgångs varians plus de viktade 

kovarianserna mellan alla tillgångar i portföljen. Därmed framhäver Markowitz att 

portföljens risk inte bara har med varje enskild tillgång och dess relativa vikt i portföljen, 

utan också att kombinationen av tillgångarna har en påverkan (Reilly och Brown, 1997). 

2.3 OBLIGATIONER 

Obligationer är en typ av finansiellt instrument som är en långsiktig, räntebärande skuld 

utställd av en verksamhet till allmänheten (Reilly och Brown, 1997). Vanligtvis har de en 

löptid på fyra till tio år (InCharge Debt Solutions, 2016). De skiljer sig från övriga typer av 

skulder just för att de görs tillgängliga för allmänheten att köpa, istället för att rikta in sig 

på en enstaka långivare. Obligationer genererar en fast inkomst då utgivaren betalar en 

förutbestämd summa periodvis, kupongen, plus en förutbestämd summa, det nominella 

värdet, vid obligationens förfallodag (Reilly och Brown, 1997). 

Privata investerare är en relativt liten del av marknaden som till 90-95 % domineras av 

institutionella investerare. Typiska institutionella investerare är livförsäkringsbolag, vanliga 

försäkringsbolag, kommersiella banker och pensionsfonder (Reilly och Brown, 1997).  

2.3.1 KARAKTÄRSDRAG 

Inte nog med att obligationer skiljer sig från andra typer av finansiella instrument såväl 

som andra typer av skuld, det finns även många olika typer av obligationer som avgörs av 

följande faktorer. Inledningsvis har obligationen en kupongränta som avgör hur stora de 

regelbundna utbetalningarna av räntan kommer vara, löptiden som anger obligationens 

löptid, samt obligationens nominella värde. Notera att det nominella värdet bestäms av 

emittenten och är inte samma sak som marknadsvärdet, vilket styrs av krafter på 

marknaden (Reilly och Brown, 1997). Det finns även obligationer som inte har någon 

kupongutbetalning och kallas då nollkupongobligation. Vidare kan obligationer vara 
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säkerställda, eller inte säkerställda, likväl som att de kan vara seniora eller juniora. En 

senior obligations utbetalningar är prioriterade över en junior obligation. Även 

obligationens avtal påverkar dess karaktär, där emittentens juridiska krav framkommer. 

Slutligen har varje obligation faktorer som påverkar dess löptid. Denna beror på om 

obligationen kan återkallas eller inte och kan tillåta emittenten att återkalla obligationen 

med 30 till 60 dagars varsel. Andra alternativ är att obligationen inte kan återkallas alls 

tidigare än förfallodagen eller inte kan återkallas före ett visst antal år efter att den ställts ut 

(Reilly och Brown, 1997).  

En obligation kan även gå i default, enligt Moody’s sker detta om någon av följande 

händelser inträffar. Den första gäller när en betalning missas eller försenas inom en viss 

frist, eller om emittenten går i konkurs eller av andra juridiska skäl inte kan betala eller 

betala i tid. Slutligen kan en obligation gå i default om emittenten erbjuder långivarna en 

ny säkerhet med andra karaktärsdrag i egenskap att fullgöra den tidigare skulden (Moody’s, 

2007). 

2.3.2 HÖGRISKOBLIGATIONER 

Som tidigare beskrivit finns det många olika karaktärsdrag som påverkar hur obligationen 

ska klassas. En typ av obligation som blivit allt vanligare är högriskobligationer. Till en 

början klassades dessa som ”fallen angels” då de vanligtvis gavs ut som kreditvärdiga 

obligationer för att sedan nedgraderas till den rating vilken klassas som icke kreditvärdiga, 

det vill säga BBB eller Baa. Detta skedde på grund av förändringar i företaget som gett ut 

obligationen. Men under 1980-talet förändrades synen på dessa obligationen då DBL 

Partners aggressivt började köpa högriskobligationer från små firmor och större bolag 

som gav ut högriskobligationer i samband med ett företagsuppköp genom lån (Reilly och 

Brown, 1997). 

2.3.3 PORTFÖLJSTRATEGIER 

Precis som vid all annan typ av portföljförvaltning finns det olika strategier för att förvalta 

sin obligationsportfölj. Vanligast är att obligationer förvaltas aktivt eller passivt. En passiv 

portföljstrategi innebär att obligationer köps för att hållas, en så kallad ”buy and hold” 

strategi, eller att konstruera en portfölj som förväntas avkasta jämt en specifik obligations 

index, så kallad ”indexing” (Reilly och Brown, 1997).  
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2.4 SAMMANFATTNING 

Risk definieras som osäkerheten av framtida utbetalningar som kan mätas med hjälp av 

standardavvikelsen för förväntad avkastning. Vid hög standardavvikelse för portföljen 

indikerar detta på en stor osäkerhet av framtida avkastningar. Den formel som används 

för att beräkna standardavvikelsen för hela portföljen tar även hänsyn till innehav relativt 

varandra. Alltså består den optimala portföljen av en kombination av tillgångar där varje 

innehav har unika riskkomponenter som också passar bra tillsammans beroende på deras 

relativa korrelation. (Reilly och Brown, 1997) 

Obligationer är en typ av finansiellt instrument där emittenten ställer ut skuld. Dessa kan 

karaktäriseras på en mängd olika sätt som ger möjligheten för emittenten att välja olika 

löptider, kupongutbetalningar och nominellt värde. Obligationer har en förutbestämd 

utbetalning och inställda eller försenade utbetalningar leder till att obligationen går i 

default. En typ av obligation som blivit allt vanligare med åren är så kallade 

högriskobligationer som graderas BBB eller Baa. (Reilly och Brown, 1997)  
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3 METOD 

Ett flertal olika metoder har använts för att besvara frågeställningen i rapporten, däremot har 

tyngdpunkten varit en kvalitativ metod, till stor del i form av intervjuer. Nedan redogörs för en noggrann 

beskrivning av de metodval som har gjorts och varför. 

3.1 VAL AV METOD 

Fokus för informationsinsamling i denna rapport har varit genom en kvalitativ 

undersökning. Metoden är mest lämpad då syftet med rapporten är att beskriva ett 

fenomen och besvara en frågeställning som till viss del kan ha många olika svar, beroende 

på vem som tillfrågas. Genom denna metod möjliggörs för att utgå från intervjuobjektens 

perspektiv. Det är dessa som är de aktiva aktörerna på marknaden och har kunskap i 

ämnet. Därmed är det alltså en subjektiv frågeställning där en mer djupgående analys är 

lämplig och svaren personligen kan diskuteras och förklaras (Alvesson och Sköldberg, 

2008).  

Nedan beskrivs de olika typer av kvalitativa metoder som har använts för att insamla 

informationen till rapporten. Främst har intervjuer och litteraturstudier använts. 

Intervjuerna ligger till grund för resultaten, likväl som att en del litteratur i form av 

debattartiklar och liknande. För att kunna ge en så omfångsrik teoretisk bakgrund som 

möjligt har litteraturstudier använts. 

3.2 KVALITATIV UNDERSÖKNING 

Frågeställningen kommer främst att besvaras genom intervjuer med relevanta personer 

samt en litteraturstudie. Intervjuer har genomförts med personer som kunnat bidra med 

investerarens perspektiv från AP-fonder och försäkringsbolag som båda förvaltar kapital. 

Vidare har även en intervju med en av grundarna för fondbolaget Entropics, vilket är 

Nordens första fond som endast investerar i katastrofobligationer, för en grundläggande 

inblick i hur obligationerna fungerar samt att få ett perspektiv från investerarens motpart. 

För att kunna besvara frågeställningen ligger en stor litteraturstudie till grund för det 

teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 2. Till denna del har även intervjun med 

Robert Lindblom (2016) varit till stor hjälp som bidragit med kunskap gällande 

katastrofobligationers struktur samt hur marknaden ser ut.  
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3.2.1 INTERVJUER 

Intervjuer är lämpliga att använda sig av för att samla in enskilda åsikter och tyckanden. 

Som ovan beskrivit kan frågeställningen besvaras olika beroende på person och därmed är 

intervju en lämplig metod för att samla in detta (Ejvegård, 2009). 

För att skapa en så lättsam stämning som möjligt har jag som intervjuare försökt att vara 

öppen för hur den intervjuade vill lägga upp mötet och hur denne önskar att lägga fram 

sin kunskap, så kallade semistrukturerade intervjuer. En intervjumetod som innebär att 

öppna frågor som bjuder in till nyanserad diskussion och utförliga svar ställs. Med 

metoden kan en personlig synvinkel på varje ämne fångas in (Hedin, 2011). Denna metod 

har använts för att skapa de bästa förutsättningar för att få ut en så kvalitativ och 

informationsrik intervju som möjligt, och därmed vara bidragande till uppsatsen. Vidare 

har det även varit viktigt att vara påläst inom just det ämnet som intervjun kretsar kring 

för att få ut så mycket som möjligt och kunna fokusera på den unika kunskapen som 

intervjupersonen innehar och även kunna ställa följdfrågor under intervjun. Inga ledande 

eller stängda frågor har ställts under intervjuerna. Nedanstående personer har bidragit med 

värdefull kunskap och insikter till uppsatsen: 

• Intervju med Robert Lindblom, som tillsammans med Gunnar Roos bildade 

fondbolaget Entropics Asset Management och sedan drygt ett år tillbaka 

förvaltar fonden SEF Entropics Cat Bond Fund. Robert har tidigare erfarenhet 

från försäkringsbranschen. Robert har inte bara bidragit med insiktsfulla tankar 

för uppsatsen resultat, utan har även hjälpt till att skapa en god överblick av 

marknaden och hur katastrofobligationer är strukturerade. 

• Intervju med Stefan Klohammar, som är ansvarig fondförvaltare på 

livförsäkringsbolaget Movestic Liv & Pension. I samband med uppstarten av 

SEF Entropics Cat Bond Fund gick Movestic ut med ett press-meddelande att 

de var fondens första investerare. Idag är totalt 7,5 % av deras totala 

fondkapital investerat i katastrofobligationer. För den totala investeringen är 

det ett flertal fonder som står för.   

• Intervju med Tredje AP-fonden, som investerat direkt i katastrofobligationer 

sedan början av 2009. Det totala fondkapitalet uppgår till drygt 303 miljarder 

svenska kronor, varav 1 % av detta är investerat i katastrof-obligationer.  

Kontaktperson på Tredje AP-fonden har valt att delta anonymt. 
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Intervjuerna har spelats in i ostörda mötesrum på respektive intervjupersons arbetsplats 

och pågick mellan 30 och 70 minuter. Samtliga intervjuer har även spelats in för att kunna 

transkriberas i direkt anslutning efter genomförd intervju. Transkribering innebär att 

intervjun dokumenteras ordagrant i skrift för att underlätta bearbetningen av 

informationen och på ett enkelt sätt använda sig av den nya kunskapen i uppsatsen, samt 

minska risken för missförstånd vid både enkla och komplexare frågor, som är vanligt 

förekommande inom ämnet. (Hedin, 2011) Avslutningsvis har intervjuobjekten själva fått 

möjligheten att läsa igenom den transkribering som gjorts för att säkerställa att eventuella 

missförstånd korrigeras och getts möjligheten att lägga till eller ta bort något. 

3.2.2 LITTERATURSTUDIE 

Utöver de intervjuer med svenska aktörer som har hållits har även ett internationellt 

perspektiv kunnat fås in i rapporten genom att även ta med artiklar. Dessa har främst 

rapporterat om vad stora, internationella investerare anser om tillgångsslaget. Detta har 

skapat ett mer nyanserat resultat med fler åsikter och aspekter.  

Med litteratur syftas det till allt tryckt material såsom böcker, artiklar, andra uppsatser och 

rapporter, vilka främst har hittats genom internetsökningar och via bibliotek (Alvesson 

och Sköldberg, 2008). Tryckt litteratur har även varit tyngdpunkten för det teoretiska 

ramverket i rapporten och har använts för att beskriva Markowitz portföljteori samt för 

att redogöra grunderna för obligationer och katastrofobligationer.  
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4 RESULTAT 

För att undersöka hur investerare ställer sig inför katastrofobligationer har, som tidigare nämnts i kapitel 

3, ett antal intervjuer hållits med aktörer på marknaden. Vidare har även information från engagerade 

debattörer, investerare och andra kunniga inom området insamlats. Resultatet kommer att presenteras 

genom två delar där den första består av information från litteratur och artiklar. Den andra delen består 

av resultatet från de intervjuer som har hållits. I stor utsträckning har intervjuobjekten uttryckt lika 

åsikter, i de fall enskilda åsikter presenteras kommer att klargöras, om inget står har samtliga uttryckt 

den åsikten. 

4.1 KATASTROFOBLIGATIONER 

I följande kapitel redogörs för den unika typen av obligationer som kallas 

katastrofobligationer. Obligationerna är en typ av återförsäkring och tillhör det som kallas 

”insurance-linked securities”. Därmed kan de beskrivas som en försäkring för en 

försäkring och dessa klassas som högriskobligationer (Jana Investment Advisers, 2012). 

Normal löptid på dessa obligationer är mellan ett och fem år och om den förutbestämda 

händelsen inträffar och utlöser obligationen före den utgångna löptiden, går den i default 

och en del eller hela det investerade kapital kan behållas av sponsorn för att täcka de 

ekonomiska konsekvenserna av händelsen (Edesess, 2015). 

4.1.1 STRUKTUR 

Det företag, ofta ett återförsäkringsbolag, som önskar emittera katastrofobligation för en 

specifik risk börjar med att sätta upp ett SPV3 som ofta har sin bas i ett annat land med 

mer förmånliga skattevillkor. Emittenten kallas även för sponsorn (Risk Management 

Solutions, 2012). Det är aldrig själva återförsäkringsbolaget som ger ut obligationerna. Det 

skulle innebära att investerarna tar risk i det bolaget, vilket inte är tanken med 

obligationerna som ska innebära risk i en förutbestämd naturkatastrof (Edesess, 2015). 

SPV-bolaget kommer därefter att etablera själva villkoren som sätter ramarna för vad 

katastrofobligationerna kommer att täcka med sponsorn. Därefter emitterar SPV-bolaget 

själva obligationen till investerare (Risk Management Solutions, 2012). Detta görs främst 

med en propå direkt till kända investerare som alla finns i en databas (Intervju Robert 

Lindblom, 2016). De intäkter som emissionen innebär investeras i tillgångar med så låg 
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risk som möjligt, såsom amerikanska statsobligationer. Om ingen fördefinierad händelse 

inträffar inom obligationens löptid kommer det nominella beloppet tillsammans med den 

sista kupongutbetalningen att betalas ut. De pengar som investeras i så nära riskfria 

tillgångar som möjligt tillsammans med premien från försäkringsbolaget genererar 

alltsomoftast en betydande avkastning (Risk Management Solutions, 2012). Genom denna 

typ av obligationsstruktur utsätts investeraren för risken att den fördefinierade händelsen 

inträffar, samt den kreditrisk förenad med säkerheten i de investeringar som görs i de näst 

intill riskfria tillgångarna. Viktigt att poängtera är att ingen risk tas i försäkringsbolaget 

som emitterar obligationen. En annan eventuell investering som kan göras utöver 

amerikanska statsobligationer är IBRD4 och EBRD5 (Risk Management Solutions, 2012). 

Nedan redovisas det beskrivna flödet.  

 

Figur 1. Flödet av en emission av en katastrofobligation  

Bildkälla: Green Tech Media. 2012.  

Avslutningsvis påminner katastrofobligationer om vanliga företagsobligationen i form av 

att både erbjuder en fixerad, garanterad utbetalning och förfallotid. Den största skillnaden 

är emellertid vad som orsakar att instrumenten går i default. En företagsobligation går i 

default när emittenten är försenad eller ställer in en utbetalning medan en 

katastrofobligation går i default när den fördefinierade händelsen i det specifika 

geografiska området sker. Hur en katastrofobligation går i default beror på den typ av 

trigger som har valts och dessa kan bero på indemnity eller syntetiska triggers, beskrivna i 

kapitel 4.1.3.   
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4.1.2 MARKNADER OCH AKTÖRER 

Det finns, precis som med många andra tillgångsslag, både en primärmarknad där 

nyemissioner av obligationerna sker, samt en sekundärmarknad. Via primärmarknaden 

finns ett databas innehållande samtliga stora investerare. När en nyemission ges ut skickas 

då prospektet ut till dessa investerare som får två veckor på sig att respondera. Detta går 

sedan till pricing och då får respondenterna reda på om de fått obligationen eller inte. Via 

sekundärmarknaden kan handlas obligationerna OTC6. Detta innebär att obligationerna 

inte handlas på en officiell marknad, istället görs affärer via telefon genom de stora 

mäklarhusen (Intervju Robert Lindblom, 2016). Primärmarknaden uppskattas vara ungefär 

lika stor som sekundärmarknaden (Edesess, 2015). 

De typiska emittenterna är försäkringsbolag och återförsäkringsbolag, såsom Munich Re, 

Swiss Re och Chubb. Det kan också vara en statlig organisation, pensionsfonder eller ett 

företag. Vidare finns så kallade ”structuring agents” som assisterar emittenten i att välja en 

lämplig triggermekanism och nivå av försäkringsskydd. Sedan finns även ett fåtal 

”modeling agents” som räknar på riskerna för varje obligation. Både Standard & Poor’s 

och A.M. Best ger sedan ett flertal av de utgivna katastrofobligationerna en rating. 

Vanligtvis klassas de som högriskobligationer (Edesess, 2015). Det bör tilläggas att denna 

rating generellt inte tas hänsyn till av en kunnig investerare, som själv gör sina egna 

riskbedömningar. Det konstateras endast om rating finns eller inte, vilket kommer påverka 

den RI-analys 7  som görs (Intervju Robert Lindblom, 2016). Slutligen finns givetvis 

investerare, vilka vanligtvis är pensionsfonder, hedgefonder och fonder specialiserade på 

tillgångsslaget (Edesess, 2015). 

4.1.3 TRIGGERMEKANISMER 

Om en katastrofobligation utlöses sker detta i samband med en fördefinierad händelse, 

men exakt vad det är som avgör hur den går i default varierar beroende på vilken typ av 

trigger som emittenten har valt att använda sig av (Artemis, 2015). De fyra varianterna 

som finns är indelade i en indemnitytrigger och de tre syntetiska triggertyperna 

industriförlust, modellerad och parametrisk (Grandi, 2007). Indemnity innebär att 

obligationen kommer att täcka de faktiska kostnaderna för den definierade geografiska 

platsen. Denna typ av trigger innebär extensiva legala definitioner för att detaljerat kunna 
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beskriva den exakta händelse som obligationen ska täcka och hur skadorna ska beräknas. 

Eftersom kostnaderna av händelsen kommer att vara nästan identiska till kapital intjänat 

från obligationerna innebär detta en väldigt låg basrisk för sponsorn, det vill säga 

skillnaden mellan kostnaderna och obligationsbetalningarna. Däremot innebär denna 

struktur även mindre transparens för investerarna som inte har tillgång till alla detaljerad 

information och skadebedömningen blir mer subjektiv (Risk Management Solutions, 

2012). Denna typ är även svårare att sälja till investerare på grund av moral hazard8 

problematiken (Grandi, 2007). Industriförlust kan istället ses som en ihopsamlad 

indemnity (Risk Management Solutions, 2012). Detta innebär att förlusten beräknas 

genom den övergripande försäkringsförlusten för branschen för den försäkrade händelsen 

som överstiger en förutbestämd summa. Det är vanligtvis en tredje part som beräknar 

förlusterna och ett viktat index används för olika regioner, vilket reducerar sponsorns 

basrisk (Jana Investment Advisers, 2012). Denna trigger är också mer transparent än 

indemnity men det kan ta längre tid innan den officiella förlusten offentliggörs (Risk 

Management Solutions, 2012). En modellerad trigger innebär att obligationen går i default 

när förlusten överstiger ett visst tröskelvärde. Detta värde är den förväntade förlusten och 

beräknas genom att använda händelsens fysiska karaktärsdrag i en standardiserad modell 

(Jana Investment Advisers, 2012).  Slutligen finns en parametrisk trigger, där det är 

händelsens fysiska karaktärsdrag som avgör om en obligation utlöses. Detta kan till 

exempel vara att en jordbävning ska uppnå en viss nivå på Richter-skalan. Fördelen med 

denna trigger är att transaktionerna kan ske snabbt (Risk Management Solutions, 2012). 

Däremot är denna trigger inte alls kopplad till katastrofens ekonomiska konsekvenser 

vilket för sponsorn kan innebär att obligationerna inte kommer att motsvara de faktiska 

kostnaderna från händelsen. Generellt finns det alltså ingen trigger som alltid anses vara 

lämpligare än den andra, utan vilken typ som väljs påverkas till stor del av utbud och 

efterfrågan (Risk Management Solutions, 2012). 

4.2 RISKER 

Utöver de generella risker som finns med alla investeringar finns även några 

tillgångsspecifika risker för katastrofobligationer. Till en början måste investeraren ta 

hänsyn till hur ofta den specifika försäkringshändelsen förväntas inträffa i den specifika 

                                                
8 Moral Hazard problematiken uppstår när en person inte påverkas fullt ut av sitt eget 
handlade och därmed inte har incitament nog att agera utefter eventuella konsekvenser 
och en motpart istället drabbas (Marshall, 1976).  
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regionen. För att bedöma risken analyseras ofta tidigare händelser och estimeringar 

baseras på en rad geografiska faktorer såsom klimat och topografi. Dessutom måste 

investeraren ta hänsyn till det försäkrade områdets sårbarhet, här analyseras 

byggnadsstandarder, karaktären av förväntade katastrofen och historiska förluster. 

Slutligen måste förväntad ekonomisk förlust tas hänsyn till och då spelar de specifika 

försäkringsvillkoren roll (Jana Investment Advisers, 2012). 

Utöver de tillgångsspecifika riskerna som finns innebär dess struktur även att vissa risker 

elimineras, exempel på dess är affärsrisk, finansiell risk och företagsspecifik risk. Samtliga 

dessa är kopplade till enskilda företag och dess verksamheter, något som inte går att 

återfinna i denna obligation som emitterats via ett SPV (Risk Management Solutions, 

2012). 

4.2.1 RISK OCH ERSÄTTNING 

Redan 2014 publicerade Financial Times en artikel där Warren Buffet beskriver varför han 

själv inte anser katastrofobligationer vara en bra investering längre. Han menar att den 

tidigare höga avkastningen nu sjunkit i samband med den ökade efterfrågan. Den lägre 

avkastningen innebär då att investerarna inte får betalt för den risk de tar. Investerarna går 

in i produkter de inte förstår och därmed förstår de heller inte att de är underbetalda för 

den risken de iklär sig. Buffet menar att en erfaren investerare borde se fallet som en 

varningsflagga att gå ur investeringarna (Tett, 2014).  

Även Randy Diamond (2012) tar upp detta i sin artikel om tillgångsslaget som beskriver 

att flertalet aktörer väljer att inte rekommendera produkten till sina klienter just för att det 

är en för komplex produkt. Inte nog med att det är svårt att förstå produkten, det blir 

också svårare att förstå den risken man tar på sig. De menar alltså att kunskapsbristen 

leder till att investerare tar på sig mer risk än vad de får betalt för samtidigt som de själva 

inte förstår detta.  
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4.3 PORTFÖLJOPTIMERING 

I en artikel av Njegomir och C ́irić (2012) beskrivs hur portföljoptimering kan tillämpas 

med hjälp av katastrofobligationer. Finanskrisen 2008 bekräftade att det inte finns någon 

korrelation mellan försäkringsrisker och finansiella risker, vilket diskuteras mer i kapitel 

4.4. Med detta sagt bör man ha i åtanke att en tillräckligt stor katastrof, till exempel att 

hela Tokyo går under av en jordbävning, skulle påverka även den finansiella marknaden. 

Att inkludera katastrofobligationer i sin portfölj har visats möjliggöra för en reducering av 

variansen samtidigt som framtida förväntad avkastning kan ökas vid en given risknivå. 

Dessutom påpekar Njegomir och C ́irić att varje portfölj utsätts för osystematisk risk som 

baseras på förvaltarens beslut och är vad som uttrycks genom alfa. Detta kan påverkas 

genom att diversifiera portföljen, till exempel med hjälp av katastrofobligationer.  Slutligen 

är alla portföljer utsatta för systematisk risk som uttrycks av beta, denna påverkas inte av 

en diversifiering i portföljen. 

Även Clark, Dickson och Neale (2015) påvisar resultat att avkastningen förbättras framför 

allt under de svåraste marknadsperioderna för deras testportföljer när 

katastrofobligationer läggs till. Adderandet av katastrofobligationer ger också portföljen en 

lägre standardavvikelse och volatilitet, vilket slutligen leder till att katastrofobligationer 

skapar mervärde enligt samtliga statistiska metoder använda i undersökningen och är ett 

bra verktyg för att diversifiera sin portfölj med traditionella tillgångar.  

4.4 KORRELATION ÖVER TIDEN 

Figur 2 nedan redovisar den totala avkastningen för det globala indexet för katastrof-

obligationer9, Barclays U.S. Aggregate10, 60/40 S&P och Barclays Aggregate11 och S&P 

500 Total Return Index 12 mellan åren 2005 och 2015. Även denna illustrerar att 

katastrofobligationer är lågt korrelerade med andra tillgångar både i högkonjunktur och 

vid kriser. Detta illustreras med en skarp nedgång av övriga två index vid årsskiftet 2008/ 

2009 i samband med den globala finanskrisen, samtidigt som katastrofobligationer 

                                                
9 Swiss Re Cat Bond Index Total Return 
10 Barclay’s U.S. Aggregate Bond Index består av kreditvärdiga statsobligationer utställda i 
amerikanska dollar (Wong). 
11 60 % av index påverkas av Standard & Poor’s 500 och 40 % påverkas av Barclays U.S. 
Aggregate (Ibid). 
12  Består av 500 utvalda tillgångar som ska representera ledande företag i ledande 
branscher i USA (Ibid). 
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fortsatte att visa en jämnt uppåtgående kurva med endast en mindre nedgång under 

finanskrisen (Pennay et al., 2013). Trots flertalet branschspecifika katastrofer som 

inneburit stora kostnader har detta inneburit små utslag på Swiss Re Cat Bond Index Total 

Return, som historiskt sett avkastad 5-7 % trots dessa händelser. Utöver detta har 

katastrofobligationer även varit 80 % mindre volatila än jämförelseindex och gett en högre 

riskjusterad avkastning (Wong 2015). 

 

Figur 2. Total avkastning över tiden 

Bildkälla: Wong, Caleb. 2015. Catastrophe Bonds: An Alternative Approach for Portfolio 

Diversification. Oppenheimer Funds.  

Wong (2015) beskriver vidare att det inte heller krävs stora andelar katastrofobligationer I 

portföljen för att skapa en större diversifiering. Med 2,5 % av portföljmandatet investerat i 

katastrofobligationer sänks portföljens totala volatilitet med 0,2 % medan avkastningen 

ökar med 0,04 % per år. Den låga korrelationen illustreras även med tydliga exempel där 

följande korrelationskoefficienter har tagits fram för relationen mellan Swiss Re Cat Bond 

Index och S&P GSCI, S&P 500, Dow Jones REIT, Barclay’s U.S. Aggregate och 

CSFBHigh Yield under 2005 och 2015.  
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Index  

S&P GSCI13 0,02 

S&P 500 0,11 

Dow Jones REIT14 0,11 

Barclay’s U.S. Aggregate 0,13 

CSFB15  High Yield 0,15 

Tabell 1.  Korrelation mellan Swiss Re Cat Bond Index och andra tillgångsslag. 

Bildkälla: Wong, Caleb. 2015. Catastrophe Bonds: An Alternative Approach for Portfolio 

Diversification. Oppenheimer Funds.  

Forskning indikerar alltså att historiskt sett har obligationerna haft en låg samvariation 

med andra tillgångsslag, men framför allt har inte den ”stora katastrofen” inträffat ännu, 

såsom en kraftig jordbävning i New Madrid Fault. En katastrof som kostar över 150 

miljarder amerikanska dollar för försäkringsbranschen och då har långt ifrån alla ett 

försäkringsskydd mot jordbävningar. Ingen har ännu upplevt en katastrof av den 

omfattningen och hur stor dess påverkan på marknaderna skulle bli finns ännu inget svar 

på (Niehaus, 2002). 

4.5 FÖRDELAR  

Samtliga intervjuobjekt har tillfrågats varför de själva har börjat med tillgångsslaget och de 

fördelar det innebär, samt varför de tror att andras intresse för katastrofobligationer har 

ökat. Liknande svar har insamlats från samtliga intervjuobjekt och därmed presenteras de 

tillsammans nedan, vid enskilda åsikter som endast ett av intervjuobjekten uttryckt har 

detta skrivits ut. När ingen kommentar angående vem som sagt vad har de alltså svaren 

varit samstämmiga. 

 

                                                
13 S&P Goldman Sachs Commodity Index är ett index som främst utgörs av avkastningen 
i råvaruhandel och gäller endast investeringar där investeraren har gått lång och 
representeras av olika delar av handelsvarubranschen (Wong, 2015).  
14 Dow Jones Real Estate Investment Trusts är ett aktiemarknadsindex som styrs av 
noterade fastighetsbolag som används för att representera förändringar för den globala 
fastighetsbranschen (Ibid). 
15 Credit Suisse First Boston High Yield är ett index som representerar amerikanska icke 
kreditvärdiga företagsobligationer (Ibid). 
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4.5.1 KORRELATION 

För det första tror intervjuobjekten att det stora intresset drivs av hur utvecklingen har 

sett ut på kapitalmarknaden i stort, det är hög volatilitet och stor osäkerhet. 

Centralbankerna har styrt en stor del av kapitalmarknaderna, vilket gör att investerarna har 

sökt sig till tillgångsslag som är okorrelerade och inte svänger med de vanliga 

tillgångsklasserna som aktier och obligationer. Det är en väldigt positiv sak och så länge 

man har en positiv förväntad avkastning får man en marginalnytta som är positiv. Det 

gäller fortfarande även om förväntad avkastning har blivit något lägre på grund av den 

högre efterfrågan, vilket minskar incitamenten att expandera verksamheten. Men om en 

stor naturkatastrof skulle ske i år, så kommer priset att börja bli attraktivt igen. När det 

hänt en olycka blir människan mer försiktig för att ta risk, något man aldrig kan förutse 

när det kommer att ske. 

Vidare finns ingen påverkan från makroläget i världen, ingen branschspecifik risk och inte 

heller någon företagsspecifik risk, givet en fond med betaexponering och lite bredare 

portfölj som är diversifierad inom katastrofobligationer. I en portfölj finns till viss del 

landsrisk, regionsrisk och likviditetsrisk, som delvis reagerar på det finansiella systemet. 

Detta är en risk som måste beaktas, däremot är dess påverkan relativt liten. Skulle man 

drabbas av en riktig katastrof skulle räntan på katastrofobligationerna gå ner i ett slags 

relativspel eftersom det finns en spread som påverkas av var kapitalet har investerats. 

Detta kan istället väga upp för likviditetsrisken eftersom de som köpt vet att de har en 

dålig likviditet. Det blir inte så trångt i dörren, det är inga retailinvesterare eller trendföljare 

som investerar i katastrofobligationer. Värre är det med företags-obligationer då många 

människor vill ha ut pengarna väldigt fort. Här vet man från början ungefär hur likvida 

tillgångarna är och investeringshorisonten anpassas därefter. 

Avslutningsvis bör det tilläggas att ett av intervjuobjekten även påpekat att korrelation 

kanske inte alltid är det lämpligaste måttet att använda sig av. Tillgångar tenderar att 

samvariera alltmer och framför allt under kriser. Om då korrelationen varierar så pass 

mycket över tid blir den mindre pålitlig och ett sämre mått att faktiskt använda sig av. 

Vidare diskussion kring vad som kan vara ett mer lämpligt mått återfinns i kapitel 5. 
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4.5.2 OBLIGATIONSSTRUKTUR 

Intervjuobjekten trycker också på att det inte heller finns någon systemrisk i 

tillgångsslaget. Paula Jarzabkowski, professor på Cass City University har sagt i Financial 

Times (2015) att det finns systemrisk i ILS för att avtalen är så detaljerade att det aldrig 

kommer att betalas ut något från katastrofobligationer, att de är så extremt reglerade och 

specifika. Varje katastrofobligation som ges ut är specifik för en enskild, förutbestämd 

händelse som en begränsad geografisk plats, såsom jordbävning i Kalifornien eller tropisk 

orkan i Florida. De menar att om en stor skada inträffar kommer obligationsinnehavaren 

alltid kunna hitta ett ouppfyllt villkor så inga pengar behöver betalas ut. Men i dagsläget 

har fyra obligationer betalats ut och historiskt har det visat sig fungera.  

I tillgångsslaget finns heller inga belåningssnurror, pengarna finns alltid där. Hela 

försäkringsbeloppet placeras oftast i amerikanska T-bills, obligationer från Världsbanken 

eller Europeiska Investeringsbanken. Pengarna finns alltså där och är redan avsatta, de är 

redan pantade för en eventuell försäkringsskada. Så man kan aldrig få belåningssnurror 

och risken att pengarna saknas finns inte. Om den fördefinierade händelsen skulle inträffa 

och obligationen utlöses kommer alltså pengarna snabbt kunna skaffas fram för att 

utbetalning ska möjliggöras till försäkringstagarna. 

4.5.3 SAMHÄLLSNYTTAN 

Katastrofobligationer bidrar också till samhällsnytta på ett sätt som få andra tillgångsslag 

gör och påverkar klimatdebatten genom att sätta pris på risken. När det finns ett pris finns 

också ett intresse att få ner det priset. En ekonomisk vinning gör det också enklare att 

motivera skadeförebyggande arbete, som leder till att byggklasser och liknande utvecklas. 

Krav ställs på pumpstationer, plåttak tillåts inte och det ställs krav på orkansäkra fönster 

likväl som att städer planeras bättre. Dessa åtgärder innebär att fler naturkatastrofer inte 

nödvändigtvis måste innebär större kostnader. Robert (2016) uttryckte också följande 

angående den samhällsnytta deras verksamhet tillför: 

[…] som när vi hade försäkringsskadan och Multicat C utlöstes i Mexico. Det är 

tråkigt att det inträffar för alla men det är sådant som händer i sådan här portfölj. 

Det är försäkringsrisker och det kommer att hända skador. Även om det är 

lågfrekventa och statistisk händer oerhört sällan, när de väl händer är de allvarliga. 

Ändamålet är viktigt och det är lättare att ställa sig upp inför investerarna och säga 
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att vi backade 3 % första året men vi har räddat liv i Mexico och nu är vi i mars och 

har återhämtat förlusten. 

Syftet med flertalet katastrofobligationer är just att det ska bidra med humanitär hjälp, 

utan någon ekonomisk vinning. Detta görs till exempel av världsbanken, som ofta 

använder sig av parametriska triggers där fokus ligger på att hjälpa människor i nöd. 

Triggertypen är också lämplig i länder med mycket korruption vilket minskar riskerna 

ytterligare och öppnar upp för möjligheten att investera även i mindre utvecklade länder, 

som är i samma behov av skydd mot naturkatastrofer som industriländer. 

4.6 NACKDELAR  

Vidare ställdes samma fråga åt andra hållet, alltså vilka nackdelar som intervjuobjekten 

anser finns med tillgångsslaget och vad som talar emot en investering. Nedan presenteras 

de svar som har insamlats. 

4.6.1 KUNSKAP  

Till en början diskuteras den eventuella kunskapsbristen. Att värdera och riskberäkna 

katastrofobligationer innebär helt andra metoder än en vanlig företagsanalys, vilket 

givetvis också kräver en annan typ av kompetens. Här behövs komplexa datamodeller där 

potentiella katastrofer simuleras på det geografiska området och flertalet specifika 

nyckeltal beräknas, såsom förväntad förlust. Detta kräver förutom en annan typ av 

kompetens också datorer som klarar detta. Även vid bra datakapacitet kan vissa 

simuleringar ta upp till ett dygn att slutföra, som inbördes korrelation mellan de olika 

försäkringsavtalen. Därefter behöver modelleraren kunna förstå vilka styrkor och 

svagheter modellerna innebär och hur beslut bör fattas efter utfallet. Detta diskuteras inte 

bara av intervjuobjekten, utan tas även upp av Swiss Reinsurance Company i deras rapport 

Sigma (Hess, 2009). Det behövs en mer transparent marknad och produkt, vilket bland 

annat kräver mer utbildade investerare och enklare tillgång till prissättningsmetoder. Att 

marknaden inte är tillräckligt transparent bidrar också till en sämre likviditet. 

4.6.2 STORA KATASTROFER MED LÅG SANNOLIKHET 

Vidare bör det också poängteras att sannolikheten för att en fördefinierad händelse täckt 

av en katastrofobligation ska inträffa är låg, men när de väl inträffar kan det istället 

innebära väldigt stora skador och kostnader. Givetvis påverkas kostnaderna av vilken typ 
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av trigger obligationen har samt det skadeförebyggande arbetet som gjorts innan i 

området. Därmed innebär inte köp av katastrofobligationer i sig diversifiering om samtliga 

täcker samma typ av naturkatastrofer i en specifik region, även inom portföljmandatet 

måste obligationerna gälla olika händelser för att tjäna sitt syfte. 

4.6.3 ÖVRIGA RISKER 

Slutligen medför en investering vissa typer av risker, även om flera har lyckats konstrueras 

bort, såsom företagsspecifik risk, affärsrisk och finansiell risk. Detta är produkter där man 

inte kan ta ut pengarna så fort. I katastrofobligationer kan det ta upp till en månad innan 

man får ut pengarna. Likviditetsrisken finns där eftersom det handlas relativt lite på 

marknaden men är knappt värd att beakta för de vanligaste katastrofriskerna, emellertid är 

den högre vid mer exotiska katastrofrisker där efterfrågan och utbud är ännu lägre. Att 

handel på sekundärmarknaden sker OTC bidrar också till en lägre likviditet. Det blir 

svårare för externa aktörer att ta sig in på marknaden när ingen formell handelsplats finns. 

Det finns även en viss kapacitetsrisk, detta kan ske om många investerare väljer att återta 

sina investeringar när en stor katastrof har inträffat och på så sätt skrämmer iväg 

investerare.  

4.7 PORTFÖLJANSATSEN 

Katastrofobligationerna kan tillhöra olika delar av portföljen beroende på resonemang, 

intervjuobjekten tillfrågades var i portföljen de själva har valt att placera sina innehav av 

katastrofobligationer och varför. Denna fråga har givetvis inte kunnat ställas till Entropics 

som endast förvaltar katastrofobligationer. 

4.7.1 TREDJE AP-FONDEN 

Tredje AP-fonden har valt att lägga sina katastrofobligationer i det portföljmandatet de 

kallar alternativa investeringar. Den gemensamma nämnaren i alla dessa är att det 

vanligtvis inte är någon daglig handel och anses vara relativt illikvida tillgångar. Detta 

innebär då en extra premie just för att det är illikvitt. För tillgångar som kan omsättas hela 

tiden behöves ingen premie för du vet att det går att få pengarna imorgon eller till och 

med idag. Med detta menas att de här alternativa tillgångarna ska ha en låg samvariation 

med betaportföljen, vilket man tror sig få med dessa. Övriga tillgångar som Tredje AP-

fonden har i samma mandat redovisas i kapitel 4.8.  
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4.7.2 MOVESTIC LIV & PENSION 

På Movestic har man istället valt att lägga katastrofobligationer bland räntefonder, de 

anser att tillgångsslaget inte är en hedgefond, och det är inte en aktie. Istället väljer 

Movestic att placera katastrofobligationer i deras räntemandat. På nedan bild illustreras 

samtliga innehav som finns i respektive portföljmandat och i räntemandat återfinns 

tillgångsslagen där längst ner innebär minst risk och högst upp innebär störst risk. 

Korträntor är en slags lågriskprodukt, därefter återfinns företagsobligationer som också 

har högre risk än korträntor. Dock ligger denna i högre avkastningstakt. Därefter kommer 

katastrofobligationer som innebär lite mer risk och sedan är resten high yields, vilket är 

högriskobligationer. Portföljsammansättningen kan illustreras med ett exempel, nedan 

visas portföljansatsen för Movestics fond Balanserad. 50 % av portföljen består av aktier, 

15 % är investerad i hedgefonder och övriga 35 % ligger i räntefonder. Enligt figur 3 

nedan redovisas innehaven i räntefondsmandaten med lägst risk och därmed lägst 

avkastning längst ner och går uppåt i stapeln. Främsta skälet till att Movestic väljer att 

placera innehavet bland räntefonder är just för att katastrofobligationer är en typ av 

obligation med ränta. Samtidigt är den aktiva förvaltningen av tillgångsslaget inte 

tillräckligt aktiv för att kunna klassificeras som en hedgefond.  

 

Figur 3. Portföljsammansättningen av Movestic Balanserad 

Bildkälla: egen bearbetning baserad på intervju. (Stefan Klohammar, 2016) 
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4.8 KONKURRENTER 

Slutligen tillfrågades vilka andra typer av tillgångsslag som de personligen anser har 

likvärdiga egenskaper och skulle kunna ersätta eller komplettera katastrofobligationer i 

portföljen. 

Tredje AP-fonden valt att placera katastrofobligationer under alternativa investeringar. 

Övriga innehav som finns här är fastigheter, infrastruktur, skog och jordbruksmark. Alla 

dessa är att ses som private equity och är relativt illikvida tillgångar. Precis som med 

försäkringsrisker har även dessa tillgångar sina egna risker, fastigheter en viss risk, 

infrastruktur en annan och så vidare. Här påverkas till stor del branschen, tillika 

investeringen, av andra faktorer än de finansiella marknaderna och det är tillgångar som 

inte handlas med varje dag. Dessa har ofta ett långsiktigt investeringsperspektiv och dess 

prestation beror till stor del på sina egna branschspecifika marknader, även om de 

finansiella marknaderna har en viss effekt på dem. Precis som med försäkringsrisker gäller 

alltid att investeraren ska få betalt för den risken denne tar på sig. 

Traditionellt sett har diversifiering av en portfölj kunnat åstadkommas med hjälp av 

placeringar i hedgefonder. Vilket idag är det främsta argumentet för att investera i 

katastrofobligationer, som har låg korrelation med de klassiska tillgångsslagen. Men även 

dessa har man tittat på globalt och även om de inte uppvisar lika stor volatilitet som 

kapitalmarknaden, har korrelationen sen 2008/ 2009 blivit större. Självklart gäller detta 

inte alla hedgefonder och det finns alltid undantag. Det har sammantaget gjort att det 

traditionella sättet att hantera hedgefonder kanske inte fungerar lika bra som det tidigare 

gjort. Men diskussionen om det finns alfa i de här fonderna lär fortsätta.  
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5 ANALYS 

De resultat som presenterats i kapitel 4 kommer utifrån det uppsatta teoretiska ramverket att analyseras 

och möjliga slutsatser diskuteras. Analysen kommer sedan att kopplas till uppsatsen syfte för att kunna 

besvara frågeställningen.  

Utifrån det ovan presenterade resultaten kan det konstateras att intervjuobjekten har en 

positiv inställning till tillgångsslaget, likväl som de artikelförfattare vars diskussioner har 

presenterats. Man anser att det är bra att det finns möjligheter att ta på sig risk som 

grundar sig i andra fenomen än finansmarknaden och dess struktur eliminerar även andra 

typer av risker, såsom systemrisk. Emellertid innebär också nya finansiella innovationer 

också nya risker. Som investerare bör man ha i åtanke att med andra typer av risker krävs 

även annan typ av kompetens, tillgångsslagets komplexa struktur är för många 

svårförstådd likväl som vad man faktiskt tar risk på. Att investera i försäkringsrisk kan 

komma naturligt att förstå för personer i försäkringsbranschen, men desto svårare för 

investerare som är vana vid klassisk företagsanalys. 

5.1 KATASTROFOBLIGATIONER FÖR DIVERSIFIERING 

Som nämndes i kapitel 4.5.1 har ett av intervjuobjekten uttalat sig skeptiskt gällande 

korrelation som ett mått på samvariation mellan tillgångar i portföljen. Då korrelation 

varierar över tiden och att tillgångar tenderar att samvariera mer under kriser gör den 

mindre användbar och syftet med måttet försvinner till viss del. Istället bör “volatility level 

correlation” att användas, vilket är hur tillgångarna korrelerar vid olika grad av volatilitet, 

såsom vid en kraftig nedgång på marknaden. Den datan kan sedan användas även om det 

blir en kort dataserie. Då vi historiskt vet att tillgångar tenderar att samvariera mer under 

kriser kan detta tänkas ta hänsyn till denna förändring som sker på en hård marknad och 

måttet kan då komma mer användbart. Tas hänsyn till volatiliteten indikerar måttet även 

en del av risken som tillgången medför och ger en indikation av en tillgångs samvariation 

utifrån den.  

Som redovisats i kapitel 4.4 har katastrofobligationer de senaste tio åren uppvisat låg 

samvariation med andra tillgångsslag och även låga korrelationskoefficienter med samtliga 

index. Alla koefficienter ligger strax över noll och indikerar en extremt låg korrelation, 

beskrivet i detalj i kapitel 2.2.2. Alla investerare bör dock ha i åtanke att historiskt låg 

korrelation inte utesluter en högre korrelation i framtiden. Däremot bör det diskuteras 
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vilka faktorer som faktiskt skulle kunna leda till en ökad samvariation mellan 

katastrofobligationer och övriga tillgångsslag. 

Katastrofobligationer är fortfarande ett relativt nytt fenomen som få investerare över 

huvud taget känner till, än mindre har kunskap om. Något som även gör det svårare för 

obligationerna att uppvisa hur deras samvariation med andra tillgångsslag förändras över 

tid och har ännu inte funnits i tillräckligt stor utsträckning för att visa sig pålitliga, eller inte 

och det finns många både positiva och negativa inom finansbranschen. Så även om det 

finns en uppenbar fördel med obligationerna, att deras risk grundar sig i andra faktorer, är 

det också svårt att veta till hur stor utsträckning riskerna påverkar, eller inte påverkar, 

varandra. Det finns scenarion där det kan tänkas uppenbart att händelserna påverkar både 

katastrofobligationer och kapitalmarknaden. Ett tidigare nämnt exempel är en 

naturkatastrof så stor att en hel stad slås ut, såsom en jordbävning som drabbar hela 

Tokyo. Denna händelse förväntas även påverka kapitalmarknaden då effekten är så pass 

stor. Inte nog med att man misstänker detta, man vet heller inte hur katastrofobligationer 

skulle samvariera med andra tillgångsslag om en så här stor händelse skulle inträffa. Inte 

bara intervjuobjekten har tagit upp denna risk, utan i ett antal artiklar då med exemplet 

New Madrid Fault, såsom i Artemis (2011) och Niehaus (2002). Det är precis som med 

allt också omöjligt att säkert veta vad som kommer att hända, utan det går endast att 

spekulera och gissa sig fram till det mest sannolika framtida utfallet.  

Som tidigare nämnts finns det seismologer som förväntar sig en jordbävning av den grad 

som blir helt förödande kan ske inom en snar framtid. Med hjälp av historisk data visar 

modelleringar stora försäkringsförluster och utöver dessa bör det tas i beaktning att en 

jordbävning så stor att den drabbar ett så stort område innebär avbrott i affärsverksamhet. 

Inte bara privat egendom, utan även flygplatser och övrig infrastruktur kan skadas, vilket 

påverkar regionens ekonomi. Hur mycket denna region inverkar på den nationella 

ekonomin är också svår att veta säkert förrän det väl sker, likväl som att det mycket väl 

kan vara en naturkatastrof med så geografiskt utspridd påverkan att ett helt land påverkas. 

Då spelar det ingen roll om regionala ekonomier är isolerade från varandra då alla dessa 

ekonomier kommer att påverkas av händelsen. Även är det först då som det säkert går att 

veta hur mycket eller lite katastrofobligationer samvarierar med övriga tillgångsslag. 
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5.2 KUNSKAPSBRISTEN 

Som nackdel med tillgångsslaget tas ofta upp en risk för bristande kunskap och förståelse 

för försäkringsrisker, beskrivet i kapitel 4.6.1. Man menar då att den traditionella 

investeraren förstår och kan analysera företag och de risker en företagsobligation eller 

aktie medför, men försäkringsrisker innebär helt andra risker. Främst framhålls denna risk 

när tillgångsslaget görs tillgängligt för privata investerare då man menar att risken är störst 

där för att investeraren inte förstår den risk de iklär sig och riskerar att heller inte få 

tillräckligt betalt för den. Å andra sidan bör det poängteras att när ett tillgångsslag är 

tillgängligt för privata investerare, oavsett om den är ny på marknaden eller inte likväl som 

vanligt förekommande eller inte, finns en risk att personen inte förstår vad de investerar i. 

Ett väldigt tydligt exempel på detta är just under senaste finanskrisen där både privata och 

institutionella investerare köpte säkerheter som var mycket mer riskabla än någon förstod. 

Alltså är argumentet att katastrofobligationer skulle vara mer svårförstådda än något annat 

finansiellt instrument relativt ohållbart då finansmarknaden blir alltmer komplex och 

tillgångsslagen generellt har komplicerad struktur som nu ofta går att belåna. Det är inte 

bara katastrofobligationer som innebär andra risker och kan då istället bidra med en 

trygghet tack vare den struktur som leder till att vissa risker helt eller delvis kan elimineras. 

Det ska också tilläggas att det finns många aktörer som har otroligt god kunskap om 

obligationerna och erbjuder till exempel fonder där katastrofobligationer utgör hela eller 

en del av fonden. Precis som för institutionella investerare kan detta erbjuda diversifiering 

för privatpersoner till en viss del och få har stor kunskap om allt de investerar. Istället 

köper man en fond och därmed även kunskapen från en fondförvaltare, ett väl använt 

koncept av institutionella som privata investerare både för kända och okända tillgångsslag.  

Slutligen kan ofta investerare använda sig av ratinginstitutens utlåtande i sitt underlag inför 

ett investeringsbeslut, förklarat i kapitel 4.1.2. Detta kan ge en indikation av vilken risknivå 

som varje enskild tillgång innebär. Gällande katastrofobligationer har ett antal en rating 

men huvudsakligen finns inte ens detta, alltså har inte ens ratinginstitut alltid rätt 

kompetens för att gradera sådana specifika tillgångsslag. Det må vara en obligation men 

när risker är på grund av helt andra faktorer än vanliga tillgångsslag bör det övervägas om 

några katastrofobligationer över huvud taget ska ges en rating. Det är uppenbart att 

kompetensen inte alltid finns för kvalificerade bedömningar och de stora aktörerna har 

den kompetensen att göra egna uppskattningar och tar då väldigt lite hänsyn till externa 
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graderingar såsom Standard & Poor’s. Likväl som att andra investeringar som innebär 

andra risker, beskrivna i kapitel 4.8, inte ges en rating av de stora instituten. 

5.3 HEDGEFONDER OCH ALTERNATIVA INVESTERINGAR 

Som presenterats i kapitel 4.7 placeras obligationerna i olika portföljmandat beroende på 

resonemang. Dessutom beskrivs hur investerare i stor utsträckning har använt och 

fortfarande använder sig av just hedgefonder för att försöka få liknande 

diversifieringseffekter. Genom att även investera i hedgefonder brukar portföljens 

volatilitet minska medan avkastningen kan öka, alltså ger de liknande effekter som 

katastrofobligationer på portföljen som helhet. Däremot har man sett att hedgefonder 

alltmer börjar samvariera med aktiemarknaden, framför allt efter den senaste finanskrisen. 

Detta gör att trots låg samvariation tar investeraren fortfarande risk på samma marknad, 

även om det är genom andra metoder än traditionella tillgångar. En förändring i en 

hedgefond beror lika mycket på kapitalmarknaden som en förändring i en räntefond. 

Detta kan ses som en av de stora skillnaderna mellan en hedgefond och 

katastrofobligationer. Trots att de både visar upp diversifieringseffekter ligger dess 

risktagande helt skilt och det är endast genom katastrofobligationer som du undkommer 

ett beroende av kapitalmarknaden. Det bör även poängteras att trots hedgefonders 

uttalade mål om absolut avkastning finns inga garantier för detta. Inte heller 

katastrofobligationer uppvisar alltid positiv avkastning och vid stora naturkatastrofer har 

de uppvisat negativ avkastning, skillnaden är ofta att katastrofer har lett till mer attraktiva 

priser på marknaden. En katastrof gör investerarna rädda och marknaden återhämtar sig 

väldigt fort. Också är korrelationen låg händelserna emellan gällande katastrofobligationer 

och en nedgång är ofta isolerad till en eller ett fåtal obligationer. En jordbävning i Japan 

behöver inte innebära en orkan i Florida eller skogsbränder i Australien. Många 

hedgefonder kan däremot drabbas samtidigt och återhämtningen sker under en längre 

period då hedgefonder har en större marknadsrisk som saknas i katastrofobligationer. 

Andra investeringsalternativ som också har låg likviditet och helt eller delvis har risker 

beroende på andra faktorer har visat sig vara fastigheter, jordbruk och infrastruktur, 

beskrivet i kapitel 4.8. Även här finns många andra faktorer som påverkar utfallet av 

investeringarna och det är andra marknader. Det går att undkomma företagsspecifika 

risker genom att köpa till exempel branschindex vilket också ger en bra riskspridning i 

portföljen. Risken beror till stor del på andra faktorer och på så sätt skapas en tydlig 
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diversifiering i portföljen, investeringar som inte kommer följa de finansiella marknaderna 

såsom aktier och företagsobligationer ger relativt enkelt en annan volatilitet och 

avkastning över tid just för att de påverkas av andra riskfaktorer. Däremot är det värt att 

notera att detta är marknader som kan tänkas till stor del påverkas av de finansiella 

marknaderna då de är beroende av ett finansiellt välmående klimat i omvärlden. Såsom att 

det globala jordbruket till stor del påverkas av utbud och efterfrågan av etanol, men också 

inflation och ränteläget (Aktiespararna, 2012). Den övergripande ekonomin i både världen 

och det landet påverkar båda dessa faktorer och därmed blir branschen beroende av de 

finansiella marknaderna på ett sätt som inte katastrofobligationer är. Detta förefaller den 

största skillnaden mellan katastrofobligationer och övriga alternativa investeringar, 

katastrofobligationers risk beror helt och hållet på andra faktorer som inte spås påverkas 

av konjunktur eller finansiella marknaden över huvud taget. I kontrast är alternativa 

investeringar som erbjuder god diversifiering då det inte finns en direkt koppling till aktie- 

eller kreditmarknaden som har en tydlig påverkan på andra branscher och därmed 

påverkar alternativa investeringar. 

5.4 SAMHÄLLSNYTTAN 

Något som har nämnts av intervjuobjekten i kapitel 4.5.3 är det faktum att 

katastrofobligationer bidrar till samhällsnytta, tack vare obligationer sätter man pris på 

risken. Men trots de stora fördelarna som katastrofobligationer bidrar med i samhället, 

noterar samtliga intervjuobjekt att detta inte påverkar deras investeringsbeslut. Detta är 

endast en positiv bieffekt av investeringen och en investering hade inte gjorts om 

obligationerna inte hade haft en positiv avkastning enligt investerarnas målsättning, likväl 

som att det även kan vara en förutsättning för att en investering ska övervägas. Såsom att 

alla investeringar som görs ska vara ansvarsfulla investeringar 16 . I dagsläget har 

obligationerna uppvisat en god avkastning och varit förmånligt prissatta på grund av ett 

par naturkatastrofer som nyligen utlöst obligationer. Däremot är det inte säkert att det 

alltid komma vara vinstgivande, något som i sin tur då kan påverka det förbyggande 

arbetet mot naturkatastrofer. I stora delar av världen kan det tänkas att den fortsätter då 

kapitalet och incitamenten finns från annat håll. Tvärtom i utvecklingsländer, där brist på 

kapital finns från början kan det bli svårare att upprätthålla ett förebyggande arbete utan 

tydliga ekonomiska incitament. Det är också dessa länder som är i störst behov av extern, 

                                                
16 Responsible Investments (RI) 
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ekonomisk stöttning när en naturkatastrof väl inträffar. Givetvis önskar alla investerare att 

endast köpa tillgångar som kommer ge god avkastning och det uttalade målet är att i sin 

tur skapa mervärde för sina investerare och då är det inte försvarbart gentemot sina 

investerare att den samhälleliga nyttan ska komma före den ekonomiska. Som presenterat i 

kapitel 4.5.2 finns däremot institutioner som emitterar katastrofobligationer för 

humanitära skäl, vilket görs utan ekonomiska fördelar. Men även dessa ska finansieras och 

därmed krävs ofta politiska beslut för ett fortskridande av detta.  

5.5 STRUKTUR 

I och med att katastrofobligationer fortfarande är en så pass liten marknad att de endast 

handlas OTC skapas en mer begränsad marknad och endast ett fåtal, stora aktörer har 

tillräcklig kapacitet för att direkt kunna köpa katastrofobligationer. Det har påvisats att en 

investering i katastrofobligationer leder till diversifiering i portföljen som är positivt för 

alla investerare, institutionell som privat. Däremot har få av dessa aktörer, i synnerhet 

privatpersoner, möjlighet att kunna köpa katastrofobligationer direkt. Det krävs ett 

otroligt stort kapital för att möjliggöra direkt ägande, likväl som att det krävs ett antal olika 

obligationer för att skapa diversifiering i sin portfölj av katastrofobligationer. I dagsläget 

finns endast fonder tillgängliga för privatpersoner som önskar äga katastrofobligationer, 

vilket innebär ytterligare avgifter till fonden. 

Emellertid har det också konstaterats att endast ett fåtal aktörer har tillräcklig kompetens 

och kapacitet för att göra sina egna riskbedömningar gällande katastrofobligationer. Alltså 

finns inget större syfte för att möjliggöra direktköp för alla mindre aktörer. Många anser 

säkerligen att de inte vill köpa fonder som tar ut en förvaltningsavgift på en marknad som 

generellt ändå har lite handel och buy and hold-strategier ofta tillämpas. Lämpligt istället 

hade då kanske varit om det funnits indexförvaltade fonder tillgängliga för alla som inte 

skulle föra med sig ytterligare kostnader, men som ändå ger möjlighet för en 

betaexponering. En strategi som skulle innebära en väldiversifierad portfölj av 

obligationerna utan särskilda avgifter eller extra tid nedlagd för att göra egna 

riskbedömningar. Index, som redovisats av figur 2 påvisar också en god avkastning och 

låg korrelation som skulle innebära låg exponering för enskilda obligationer vilket minskar 

risken för underavkastning vid eventuella naturkatastrofer likväl som att även en privat 

investerare med ett lite kapital får en god diversifiering även i sitt mandat bestående av 

katastrofobligationer.  
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6 SLUTSATS 

Denna rapport har syftat till att beskriva katastrofobligationers struktur och uppbyggnad, hur dess 

förekomst i portföljen påverkar den totala diversifieringen, samt vilka andra tillgångsslag kan tänkas ha 

likvärdiga egenskaper. Här presenteras de slutsatser som rapporten kommit fram till. Avslutningsvis 

kommer förslag på fortsatt forskning att ges, samt metodkritik. 

Det kan konstateras att katastrofobligationers främsta unika egenskap är just att risken 

beror på en fördefinierad händelse i ett specifikt geografiskt område. Den vanligaste 

händelsen som används i obligationerna är en naturkatastrof, såsom jordbävningar eller 

orkaner. Blickfånget har varit just i vad investeraren tar risk på, samt att de förstår den och 

får tillräcklig ersättning för den risk de iklär sig. Utöver detta är katastrofobligationer 

byggda med en struktur som eliminerar många andra risker som traditionella investeringar 

ofta medför, såsom systemrisker, bransch-, land-, eller företagsspecifika risker. Det blir på 

så sätt väldigt tydligt att risken enbart föreligger i den fördefinierade händelsen, inklusive 

en mindre del likviditetsrisk då handel sker OTC.  

Det är alltid svårt att säga om en investerare får tillräcklig ersättning för risken de tar med 

sina investeringar då detta är väldigt subjektivt. En investerare måste göra en individuell 

bedömning av risken och hur mycket de vill ha i kompensation för det. Sällan går det att 

säga när för mycket risk tas givet ersättning eller tvärtom förrän det redan skett, såsom vid 

senaste finanskrisen. Detta gäller inte bara katastrofobligationer, utan alla investeringar 

som görs även om det blivit brännpunkten för tillgångsslaget då de anses vara mindre 

etablerade och det generellt är aktörer som kommer från försäkringsbranschen som är 

aktiva investerare. Likväl som att risken för bristande kunskap gäller alla typer av 

investerare i olika mån och gäller även för samtliga typer av investeringar som görs. 

Oavsett vilken typ av investering som görs innebär den en viss typ av risk som 

investeraren måste förstå sig på, för att också kunna göra en bedömning gällande vilken 

ersättning investeraren kräver för den risken. Generellt kan det tänkas vara enklare att 

förstå en företagsobligations risker, det är en vanlig typ av investering och många innehar 

goda kunskaper i klassisk företagsanalys. 

Utöver de ekonomiska fördelarna samt diversifieringseffekterna som uppvisats finns även 

en positiv effekt gällande den samhällsnytta katastrofobligationer kan ge i framför allt 

katastrofsituationer. Det bidrar med kapital till samtliga länder när en naturkatastrof 

inträffar, pengar som kanske inte alltid finns tillgänglig för främst utvecklingsländer. 
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Något ett flertal organisationer jobbar med oavsett den ekonomiska nyttan. Utöver detta 

tillför katastrofobligationer till klimatdebatten genom att sätta pris på risken som skapar 

incitament att jobba med förebyggande arbete. 

Slutligen, precis som med övriga investeringar handlar det om att skapa en diversifiering i 

varje tillgångsslag för att åstadkomma en riskspridning i den totala portföljen. Det bör 

dock göras med tanke på hur stor del av portföljen som faktiskt investeras i tillgångsslaget 

och därmed hur mycket tid det är värt att lägga på diversifiering i riskspridningen. Till 

exempel finns ingen stor anledning att diversifiera ett specifikt portföljmandat om endast 

1 % av den totala portföljen är investerade i tillgångsslaget. Då kan investeringen vara 

lämpligare att göra direkt genom en fond, eller ha ett större ägande i katastrofobligationer 

för att skapa en större diversifiering.  

6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Katastrofobligationer är uppenbart ett tillgångsslag där stor kunskap inte är allmän 

kännedom, i jämförelse med mer traditionella tillgångsslag. Om katastrofobligationer ska 

bli ett mer använt sätt för att skapa diversifiering i andras portföljer för både privatperson 

och institutionella investerare behövs mer forskning gällande hur obligationerna kan 

tillgängliggöras för fler investerare. Detta skulle kunna göras genom att undersöka 

möjligheterna att erbjuda investerare att investera direkt i ett katastrofobligationsindex.  

Ett andra alternativ är att utforska möjligheterna att utveckla katastrofobligationer för att 

täcka andra typer av katastrofer, såsom terrorattacker och pandemier. Idag finns ett fåtal 

obligationer för dessa typer av händelser, men det kan med säkerhet utvecklas och fler 

händelser täckas med hjälp av katastrofobligationer. 

6.2 KRITIK TILL METOD 

Genom att utföra intervjuer med branschkunniga anställda på företag som jobbar med 

katastrofobligationer finns risk att de uppgifter som lämnas är subjektiva och baserade 

endast på den enskilda individens uppfattning och just hur de väljer att tolka och se på 

tillgångsslaget. Dessutom kan individen välja att endast skildra omständigheter som 

positivt påverkar deras personliga, företagets eller branschens intressen. 

Vidare leder denna metod till ett snävt urval där information och personliga åsikter endast 

inhämtas från ett fåtal personer som själva har professionellt, ekonomiskt intresse i ämnet. 
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De ämnar generellt tala positivt om tillgångsslaget då de enda som tillfrågas och ställer upp 

på en intervju är kunniga inom ämnet. Likväl som att de personer som utryckt sig negativt 

om tillgångsslaget sannolikt inte önskar ställa upp på en intervju. En ytterligare faktor som 

kan leda till en mindre nyanserad debatt är det snäva urvalet av intervjuobjekt som 

resulterat i att endast män har intervjuats. Detta är något som bidrar till en risk att endast 

en viss linje av argumentation framhävs i diskussionerna under intervjuer (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Utöver bristen på kvinnliga intervjuobjekt kan även konstateras att det 

snäva urvalet gäller annan typ av mångfald som också hade kunnat bidra till en mer 

nyanserad debatt och andra åsikter, såsom etnicitet och ålder (Ibid). För att kompensera 

för denna potentiella subjektivitet i resultatet har även relevanta artiklar inkluderats. Dessa 

har skapat en mer nyanserad diskussion där fler åsikter, positiva som negativa, om 

katastrofobligationer tas upp.   
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BILAGOR 

INTERVJU MED ROBERT LINDBLOM, ENTROPICS ASSET MANAGEMENT 

Hur handlar man med cat bonds och hur är marknaden strukturerad? 

Vem är den typiska investeraren i fonden? Är det främst investerare från 

försäkringsbranschen eller utspritt? Vad är investerarna mest oroliga över? Hur ”säljer ni 

in” fonden? Varför vill investerarna välja just cat bonds för diversifiering och 

riskspridning? 

Hur går det till när en bond utlöses? Olika typer av triggers (parametric/ indemnity/ 

modeled/ industry loss) – vad är vanligast och hur tänker ni kring dessa? Tar man stor 

hänsyn till triggertyp? 

Tar ni hänsyn till den rating som en bond ges från Standar & Poor’s eller Moody’s? Hur 

resonerar ni själva kring risk och beräkning av risk? Hur informerar man investerarna 

kring dessa? 

Privatpersoner som kan investera i fonden, vad var främsta syftet med detta? Hur har det 

fungerat så här långt? 

  



 42 

INTERVJU MED STEFAN KLOHAMMAR, MOVESTIC LIV & PENSION 

Ni valde att gå in som investerare i SEF Entropics Cat Bond Fund, är detta ert första 

innehav i katastrofobligationer eller har ni tidigare investerat i andra cat bond-fonder 

utanför Norden/ direkt i katastrofobligationer?  

Varför valde ni att investera i obligationerna? Var det självklart att göra det när Entropics 

startade upp? 

Fanns det något som talade emot att investera? 

Movestic SICAV - Multifond Balanserad är en av de fonderna ni har där katastrof-

obligationer finns med. Vad är det för typ av fond och vad är målsättningen, huvudsakligt 

investeringsfokus?  

Vilken tillgångsklass har ni valt att katastrofobligationer ska tillhöra och varför? 

Som försäkringsbolag har ni ju generellt bra koll på tillgångsslaget och de risker som det 

innebär, gör ni själva en aktuariell analys innan en investering av denna typ eller tar ni del 

av till exempel Entropics analys och gör er bedömning utefter den? 

Investerar ni i några andra tydligt okorrelerade tillgångar? 
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INTERVJU MED TREDJE AP-FONDEN 

Ni var ju först i Sverige med att investera i försäkringsrisker, var det då många som höjde 

på ögonbrynen och tyckte det var konstigt?  

Hur stor del av portföljen består av katastrofobligationer, direkt respektive genom fonder? 

Vad var argumenten för och emot att börja med det för tio år sedan? Är argumenten 

liknande idag? Finns det några andra faktorer än att de är okorrelerade tillgångar jämfört 

med t.ex. aktier? 

Finns det någon annan anledning än att de är okorrelerade med t.ex. aktier? 

Vilken tillgångsklass har ni valt att katastrofobligationer ska tillhöra och varför? 

Gör ni själva en aktuariell analys innan en investering av denna typ? Vilken typ av 

kompetens krävs då? Om inte – hur gör ni riskbedömningar och tar ställning till vilka cat 

bonds ni ska investera i? 

Hur tänker ni kring diversifiering vid direkta investeringar i katastrofobligationer? 

Investerar ni i några andra tydligt okorrelerade tillgångar? 
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