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Sammanfattning 
 

Titel:  Svenska hedgefondmarknaden - Tar förvaltarna betalt för Alpha? 

 

Författare:  Viktor Grahn & Armin Zetterberg Abdulahovic´ 

 

Handledare: Ogi Chun 

 

Ämne: Finansiering 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är en analysera och kartlägga skillnaden mellan 

utvalda svenska hedgefonder utifrån de prestationsmått författarna ställt upp. I 

och med detta syfte ge en helhetsbild av de enskilda fonderna samt jämföra deras 

utveckling under angiven tidsperiod. Vidare ämnar vi undersöka de 

förvaltningsarvoden som utgår för respektive fond samt Alphas betydelse för en 

hedgefondförvaltare. 

 

Metod:  Skribenterna har undersökt den svenska hedgefondsmarknaden under en 

treårsperiod (2003-04-28 till 2006-04-28) där författarna valt ut åtta hedgefonder 

som varit verksamma under perioden. För att säkerställa undersökningen har 

undertecknade använt teoretiska modeller såsom Sharpekvoten  och Jensens 

Alpha, för att se till hedgefondernas riskjusterade avkastning samt den 

överavkastning som förvaltarna till respektive hedgefond presterat. 

 

Slutsats:  Resultatet av studien visar att samtliga undersökta hedgefonder levererat en 

positiv absolut avkastning under tidsperioden. Således kan inte några generella 

slutsatser dras som att alla svenska nationella hedgefonder presterat en positiv 

avkastning. I undersökningen är det likafullt bara tre hedgefonder som lyckats 

prestera en högre avkastning är det satta hedgefondindexet (HFXSew). Vidare 

belyser undertecknade Alphas styrka som ett konkurrensmått för framtida val av 

hegefondsplacering där sex av åtta hedgefondsförvaltare levererat en positiv 

Alpha. 
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Abstract 
 

Title: The Swedish hedge fund market – Are the hedge fund managers charging for 

Alpha? 

Authors:      Viktor Grahn & Armin Zetterberg Abdulahovic´ 

 

Advisor:  Ogi Chun 

 

Course:  Finance 

 

Purpose:  The purpose with this thesis and survey is to analyze the differences between 

the selected Swedish hedge funds based on the evaluating measures the 

authors have chosen.  Due to this the authors aim to give an overview of the 

selected hedge funds and measure their performance among them selves. A 

further aim is to evaluate the administrative fees which each respective fund 

charges and also evaluate Alphas importance for a hedge fund manager. 

 

Methodology:  The authors have evaluated the Swedish hedge fund market during an period 

of three years (2003-04-28 to 2006-04-28) furthermore the writers have 

chosen eight hedge funds who have been active throughout the period.  

 For the survey, the authors used theoretical models as Sharpe ratio and 

Jensens Alpha, to overview the hedge funds risk adjusted return and the 

above expected returns the hedge fund managers accomplished.  

 

Conclusion:  The result of the study shows that all of the evaluated hedge funds delivered a 

positive absolute return for the given period of time. However, no general 

conclusions should be drawn from this thesis regarding Swedish hedge funds 

ability to generate an absolute return. In the survey, only three hedge funds 

accomplished to generate a better performed return then the chosen Swedish 

hedge fund index (HFXSew).  Further the study illuminates Alphas strength 

as a future competitive measure for hedge fund investments whereby six out 

of eight hedge fund managers delivered a positive Alpha. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt av uppsatsen är syftet att ge läsaren en bakgrundsbild kring begreppet 

hedgefonder för att på så vis få en bättre förståelse för uppsatsens frågeställning.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Hedgefonder är ett relativt nytt begrepp för gemene man i Sverige, för investerare har däremot 

hedgefonder blivit ett allt vanligare och intressantare investeringsalternativ de senare åren. 

Dessa fonder har tidigare varit förbehållna kapitalstarka placerare men har på senare år fått en 

mer allmänorienterad inriktning, där placerare med mindre kapital kunnat medverka i detta 

placeringsalternativ. 

 

Den första hedgefonden sägs ha skapats av en man vid namn Alfred Winslow Jones år 1949. 

Idéen med placeringen var att säkra (hedga) sina innehavda aktiepositioner genom att blanka 

aktier för att minimera marknadsrisken, vidare belånade han portföljen för att öka 

hävstången.1 

 

Den stora skillnaden mellan en hedgefond och en traditionell placeringsfond är att 

investeringens avkastning är oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen.  

Vidare är avkastningen beroende av portföljförvaltarens yrkeskunskap, för att kunna generera 

avkastning i tider då marknadsförhållandena är relativt dåliga. Avkastningen i dessa fonder 

jämförs inte med något marknadsindex eftersom dessa strävar efter en absolut avkastning i 

samtliga marknadssituationer.2 

 

Hedgefonder är idag en av de snabbast växande företeelserna inom den globala 

finansmarknaden. 

I slutet av år 2005 förvaltades cirka 8500 hedgefonder världen över med ett totalt förvaltat 

kapital om 1 084 miljarder USD. Till stor del har den senaste tidens ökning berott på 

pensionsfonder som investerat i detta tillgångsslag, lockade av absolut avkastning.3 

 

                                                 
1 http://www.futuregrowth.co.za/default.aspx?i_CategoryID=37 2006-04-24 
2 H&Q Fonder, (2006), ”Faktablad”, H&Q Fonder Sverige AB  
3 Francis, Clare (2006), “Hedge funds back under spotlight”, The Sunday Times 
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Det bör nämnas att dessa fonder skiljer sig åt sinsemellan utifrån sina investeringsstrategier 

där en del har låg risknivå medan andra har högre. Den ursprungliga tanken med hedgefonder 

är att generera absolut avkastning samtidigt som de exponerar sig för så små risker som 

möjligt, verkligheten har tidvis varit annorlunda och vissa hedgefonder har varit exponerade 

för väldigt hög risk i sin förvaltning. Med detta sagt är det viktigt att nämna att en hedgefond 

bör bedömas utifrån sina strategier för att utvärdera risken. 

Inom hedgefondsbranschen talas det om den stora betydelsen som förvaltaren har och hur 

viktig den är för fondens prestation. 

 

Som tidigare nämnts är hedgefonder ett relativt ny typ av förvaltning i Sverige, de första 

svenska fonderna introducerades i mitten av 90-talet. Den första svenska hedgefonden som 

startades var Brummers & Partners Zenit 1996 som då bedrevs i en liten skala, idag kan 38 

hedgefonder med säte i Sverige nås via fondmäklaren Morningstar.4  

Marknaden för denna typ av investeringsalternativ har vuxit med åren och blivit ett allt mer 

förekommande fenomen även i Sverige.   

  

En artikel publicerad i Privata Affärer påvisar att flertalet fonder har börjat ta ut en rörlig 

avgift i sin förvaltning, även kallat performance arvode. Detta arvode utmärker sig framförallt 

i förvaltningen av hedgefonder, där fonderna debiterar sina andelsägare vid en potentiell 

uppgång. Finansinspektionen konstaterar att avgiftsmodellerna ibland är så komplicerade att 

inte ens förvaltarna kan redogöra för hur de fungerar. Finansinspektionen riktar kritiken på två 

punkter, dels mot vilka mätperioder bolagen använder för att beräkna avgifterna, dels om hur 

fonderna hanterar frågan om kompensation till spararna när fonden går dåligt.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.morningstar.se, 2006-04-06 
5 Markwall, Johan (2006), ”prestationsavgifter”, Privata Affärer 
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1.2 Problematisering 

 

Hedgefonder har blivit ett vanligt förekommande instrument på finansmarknaden. 

Den svenska hedgefondsmarknaden består av ett flertal aktörer och fonder med tämligen olika 

investeringsstrategier och målsättning i sin förvaltning, vidare har en hedgefondsförvaltare 

mycket större placeringsfrihet och måste snabbt kunna agera på kapitalmarknaden för att ta 

del av felprissättningar. Hedgefonden skall i teorin alltid leverera en positiv absolut 

avkastning oavsett marknadsutveckling. 

Förvaltarens förtroende är det vikigaste incitamentet vid val utav en hedgefond, då det ställs 

betydligt högre krav på en hedgefondsförvaltare än en aktiefondförvaltare.  

Med större placeringsfrihet och lägre transparents i form av lägre krav på redovisade 

placeringar, så ökar beroendet av förvaltarens skicklighet.  

Hedgefonderna ställer alltså högre krav på förvaltarskicklighet, fonderna skiljer sig åt i 

placeringsstrategier och därmed risktagandet, minimiinsättningarna och avgifterna varierar 

mellan fonderna, utöver detta är redovisningen av förvaltningen ofta bristfällig.  

Med detta sagt kan det te sig svårt att utvärdera dessa fonder och jämföra dem sinsemellan.  

En investering i hedgefonder bör utvärderas efter en rad olika kriterier för att få en helhetsbild 

utav fonden. Vidare är Alpha ett intressant överavkastnings mått som varken tas upp i 

förvaltarnas redovisning eller hos fondmäklaren Morningstar.   

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och kartlägga skillnaden mellan utvalda svenska 

hedgefonder utifrån de prestationsmått författarna ställt upp. I och med detta syfte ge en 

helhetsbild av de enskilda fonderna samt jämföra deras utveckling under angiven tidsperiod. 

Vidare ämnar vi undersöka de förvaltningsarvoden som utgår för respektive fond samt Alphas 

betydelse för en hedgefondsförvaltare.  
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1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen behandlar registrerade svenska hedgefonder som uppfyller kraven från 

lagstiftningen, så kallade nationella fonder. Eftersom hedgefonder inte funnits alltför länge på 

grund av lagstiftningen och den marginella efterfrågan, finns det inte underlag för en längre 

historisk mätning med omfattande tidsserier. Författarna har valt att undersöka en tidsperiod 

om tre år (2003-04-28 till 2006-04-28) för respektive utvald hedgefond. 

 

1.5 Disposition 

 

 

 
Figur 1.Disposition i uppsatsen 

 

Uppsatsen inleds med en introduktion till hedgefonder för att inleda läsaren i ämnet.  

Författarna redogör vidare för hedgefonders verksamhet och vad de har för mål i sin 

förvaltning. Efterföljande kapitel redogör för den teoretiska referensram som använts i 

undersökningen kring vilken analys och resultat utgår från. I följande kapitel redogörs för de 

metodologiska val som ligger till grund för utformandet av undersökningen samt diskuterar 

dessa val och vad det kan ha för konsekvenser.  

I empirin presenteras den insamlade data som ligger till grund för arbetet. Vidare följer 

analysen och resultatet av vad undersökningen fått fram genom att koppla teorin mot empirin. 

I det sista kapitlet sammanfattas de resultat som genererats av beräkningarna och författarna 

ämnar vidare dra slutsatser av dessa, samt föra en kortare diskussion i ämnet.   
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2. Hedgefonder & fonddefinition 
Detta kapitel syftar till att definiera hedgefonder samt andra förekommande fonder på 

marknaden. 

  

2.1 Hedgefonder 

 
Nedan följer en historisk tillbakablick över hedgefondernas ursprung och utveckling samt en 

definition av begreppet. 

 

2.1.1 Historik 

 

Den första egentliga hedgefonden grundades av Alfred W. Jones 1949, den var först med att 

generera absolut avkastning. Mr. Jones var en australiensare bosatt i New York som tog sin 

examen 1923 vid Harvard.  Han undersökte olika typer av investerings möjligheter och 

utvecklade en egen modell för alternativa investeringar som senare skulle kallas för 

”hedgefond”. Jones investeringsteknik gick ut på att ”hedga” sina långsiktiga 

aktieinvesteringar genom att sälja andra aktier kortsiktigt, genom denna teknik kunde han 

neutralisera den allmänna marknadsrisken. Det revolutionerande med denna teknik var att han 

inte enbart tog långsiktiga värderingsbedömningar av olika aktier, han sålde även aktier som 

han ansåg övervärderade utan att äga dem. Detta gjorde han genom att blanka aktien eller som 

det också kallas att gå kort, detta innebär en försäljning av lånade värdepapper. Syftet var att 

efter en negativ kursutveckling köpa tillbaka det lånade värdepappret till ett lägre värde och 

därmed erhålla en vinst6.  

Jones startade med att förvalta en portfölj där han själv investerade sitt egna kapital. Förutom 

hans egna innehav i portföljen införde han ett nytt sätt att ta betalt för sin kapitalförvaltning. 

Detta innebar att han tog en avkastnings beroende avgift beräknat som en procentsats av den 

absoluta avkastningen som han levererade till sina kunder. Den absoluta avkastningen är det 

förhållande till avkastningen där den mäts i relation till investerat kapital och ej såsom 

avvikelse mot jämförelseindex. Genom detta skapade han ett ömsesidigt intresse mellan 

investerare och förvaltare genom att fokusera på en absolut avkastning till ett begränsat 

risktagande.  

                                                 
6 http://www.hedgeco.net/hedge-fund-information.htm 2006-04-28 
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Det tog en tid innan allmänheten fick upp ögonen för Jones alternativa placerings strategi. Inte 

förrän tidningen Fortune Magazine publicerade en artikel om hans placerings alternativ 1966, 

som andra försökte efterlikna hans strategi och det skapades ett intresse.  

Det var i denna artikel som ordet ”hedge fund” myntades för första gången av Carol J. 

Loomis. Under de nästkommande åren skapades ett antal nya hedgefonder, men dessa levde 

under en ganska anonym tillvaro fram till början 1990-talet, då tidskrifterna återigen 

fokuserade på den högre avkastningsnivån som hegdefonderna hade presterat.7 

 

Hedgefondindustrin har under det senaste decenniet utvecklats från Jones relativt enkla 

strategi med långa och korta positioner till att idag inkludera en mångfald av komplexa 

strategier där många finansiella instrument ingår. Det är idag stor skillnad på förvaltarna som 

anammade Jones strategi under 1960-talet, idag är hedgefondsförvaltare oftast personer med 

lång erfarenhet inom finansbranschen och ett gediget ”Track record”. 

 

2.1.2 Hedgefonders definition 

 

Det skulle naturligtvis vara önskvärt att på ett kort och koncist sätt definiera vad en hedgefond 

är. När det talas om traditionella fonder och termer som ”värdepappersfond”, anges inte om 

det syftar till en aktiefond, räntefond eller en blandfond. På ett liknande sätt är termen 

”hedgefond” ett samlingsbegrepp. Inom detta begrepp ryms det cirka 8 500 fonder som är 

specialiserade på olika förvaltarstrategier.8 I och med detta finns det dock vissa egenskaper 

som utmärker de flesta hedgefonder. Dessa är exempelvis låg korrelation med traditionella 

investeringar. 

Många hedgefonder visar en låg korrelation med investeringar i aktier och obligationer. Detta 

är en mycket positiv egenskap för en investerare som vill minska risken i sin portfölj.  

Genom hedgefondernas friare placeringsstrategier så stämmer inte alla antaganden då det 

finns hedgefonder som enbart investerar i tillgångsslag, exempelvis aktier, endast i bestämda 

branscher (läkemedelsaktier) eller de som aldrig använder belåning.   

 

 

 

                                                 
7 Davare Aditi, et al (2004) “Vault career guide to hedge funds”,  Vault  
8 Francis, Clare (2006), “Hedge funds back under spotlight”, The Sunday Times 
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2.2 Begreppsdefinition 

Nedan följer en förklaring till förekommande begrepp i uppsatsen som bör utvecklas för 

läsarens vidkommande. 

 

2.2.1 Fondmarknaden 

 

På marknaden finns det en mängd fonder, dessa skiljer sig avsevärt åt emellan varandra vad 

gäller placeringsinriktning, avkastningsmål och risktagande.  

 

2.2.2 Aktiefond9 

 

En aktiefond placerar sina tillgångar i aktier i olika noterade bolag. Detta är en typ av fond 

som placerar i minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier. Enligt grundreglerna ska 

fonden placera i minst 16 olika aktier, för att sprida riskerna. Om de förvaltade aktierna ökar i 

värde eller ger utdelning, stiger värdet på fondandelen. Givetvis sjunker värdet på fonden om 

värdet på aktierna skulle minskas. Aktiefonder har flera olika placeringsinriktningar och 

risknivåer. Dessa kan också vara nischade geografiskt eller till olika branscher.  

Exempelvis en Japanfond eller Läkemedelsfond.  

 

2.2.3 Räntefond 

 

En räntefond placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper, exempelvis statsskuldväxlar, 

statsobligationer, bostadsobligationer samt kommun- och företagscertifikat. Avkastningens 

storlek beror främst på den framtida ränteutvecklingen men naturligtvis på förvaltarens 

kompetens. Räntefonder brukar indelas i två kategorier.  

Korta räntefonder placerar i värdepapper med en återstående löptid på mindre än ett år, därför 

påminner den mer om ett vanligt sparkonto och lämpar sig för den som inte är speciellt 

riskbenägen eller vill diversifiera sin portfölj med mindre risk. 

 

 

 

                                                 
9  http://www.morningstar.se/definitions/show.asp?lang=sv&KeyWord=EqtyFnd 2006-04-06 
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En lång räntefond placerar i värdepapper med en återstående löptid på mer än ett år på 

obligationsmarknaden. Innehav i en lång räntefond då markandsräntan är sjunkande, bidrar till 

en god avkastning, eftersom de värdepapper som fonden äger därmed stiger i värde. 10  

En obligationsfond är mera lämpad för ett mer långsiktigt sparande eftersom den medför 

begränsade kursrisker.11 

 

2.2.4 Blandfond12 

 

En blandfond är en kombination av en aktiefond och en räntefond. Marknadens 

förutsättningar förändras hela tiden och förvaltaren har här en möjlighet att fördela styrningen 

mot det område som denne tror mest på. Fördelningen mellan dessa ska tydligt framgå av 

förvaltarens informationsbroschyr. Detta är ett bra alternativ för den som vill ha en högre 

avkastning än vad obligationsfonden ger men inte vill acceptera riskerna som en aktiefond är 

associerade med. Placeringsformen lämpar sig bäst för ett långsiktigt sparande.  

 

2.2.5 Indexfond13 

 

En indexfond använder den enkla regeln att köpa samma andel av varje aktie som aktien har i 

ett visst börsindex, så kommer avkastningen varje år bli lite högre än index, tack vare de 

utdelningar som normalt inte räknas med i index. Utmärkande för en indexfond är låga 

avgifter och låga kostnader, som är det viktigaste argumentet för indexfonder. 

Intresset bland placerare har ständigt ökat på grund av att indexfonderna lyckats bättre än 

snittet i många länder, främst i USA.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://www.finansportalen.se/sparformer.htm 2006-04-06 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 http://www.morningstar.se/definitions/show.asp?lang=SV&KeyWord=IndexFnd 2006-04-06 



Grahn & Zetterberg - ”Svenska Hedgefondmarknaden” Tar förvaltarna betalt för Alpha? 
 
 

    

 
 
  
  9
  

2.2.6 Företagslånefond14 

 

Fonden koncentrerar sina medel huvudsakligen i masslån, s.k. High Yield-lån, utgivna av 

företag och emittenter med en kreditvärdighetsrating på BB+/Ba1 eller lägre. 

Detta är en lång räntefond som placerar i företagslån med en lägre kreditvärdighet, dvs. högre 

kreditrisk än exempelvis statslån. Lämpar sig bäst för placerare som vill ha en högre 

avkastning än statslån eller som vill diversifiera sin portfölj, då denna fond har en låg 

korrelation med övriga masslån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://funds.nordea.com/swe/services/funds/fundpages/highyield.asp?navi=mhy_eur 2006-04-06 
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3. Teori 
I detta avsnitt definierar och redogör författarna för de teorier och värderingsmodeller som 

använts i studien. 

 

3.1.2.1 Absolut avkastning 

 

Hedgefondernas gemensamma huvudmål är att leverera en absolut avkastning, vilket innebär 

att fonden presterar avkastning oberoende utav marknadsutvecklingen. I en traditionell 

aktiefond strävar förvaltaren efter en relativ avkastning mätt mot ett jämförelseindex, vanligen 

OMXS som mäter Stockholmsbörsens utveckling.  

För att uppnå en absolut avkastning kan en hedgefond använda sig utav lång/kort 

aktieförvaltning, Denna hedgefondsstrategi ingår i gruppen värdepappersval och innefattar 

aktieorienterade investeringar genom såväl långa som korta marknadspositioner.  

 

En lång position innebär att värdepapper anskaffas för att tjäna på den tilltänkta 

värdeökningen, meden den korta positionen innebär att en negativ position tas i ett finansiellt 

instrument, i och med detta spekulerar förvaltaren mot ett framtida prisfall. Åstadkommes 

genom att ett finansiellt instrument, t.ex. en aktie, lånas in från en annan investerare under en 

given period. Den lånade positionen säljes till rådande marknadspris för att sedan återköpas 

vid periodens slut, förhoppningsvis till ett rådande lägre marknadspris. Om priset sjunkit 

under perioden lopp har placeraren gjort en vinst. Denna placerings form kallas också för 

blankning.  

 

3.1.2.2 Riskdiversifiering 

 

För att investeraren ska kunna uppnå en balanserad portfölj krävs det en spridning utav 

riskerna, genom att inneha olika tillgångs typer diversifierar investeraren sin portfölj. Detta 

sker genom innehav i exempelvis aktier, obligationer, fastigheter. Hedgefonder kan ses som 

ett diversifierings verktyg genom deras låga eller negativa korrelation till marknaden, detta 

genom deras oberoende marknadsposition. 
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3.1.2.3 Alpha 

 

Beskriver skillnaden mellan den riskjusterade avkastningen i en portfölj och avkastningen hos 

en relevant riktmärkesportfölj.15 Beskriver den överavkastningen som förvaltaren presterar. 

Traditionella aktiva förvaltare ger investeraren en blandning mellan Beta och Alpha, medan 

en hedgefondsförvaltare försöker generare en avkastning som enbart innefattar Alpha. 

 

1. Ett Alpha på 1,0 innebär att fonden överträffar marknaden med 1,0 %. Den positiva 

Alphan indikerar på den extra avkastningen som förvaltaren levererar till fonden 

genom en förhöjd risk istället för att acceptera markands avkastning.  

2. Om Capital Asset Pricing Model (CAPM)16 analysen förväntar att portföljen/fonden 

borde generare en avkastning på 10% baserat på risken, men den i själva verket 

presterar en avkastning på 15%, så blir fondens Alpha 5%. Dessa överskjutande 5% är 

det mervärde som förvaltaren tillför fonden.  

 

3.1.2.4 Beta17 

 

Är den avkastningen som uppbärs genom exponeringen mot en marknad utan aktiv 

förvaltning, ett mått på volatiliteten eller den systematiska risken för en fond, aktie eller 

portfölj i en jämförelse mot marknaden som helhet. En indexförvaltning syftar till att ge en 

avkastning som bara anstår på Beta. Det betavärde som betecknar en enskild akties känslighet 

för aktiemarknadens rörlighet, ett betavärde över/under 1,0 indikerar en högre/lägre risk än 

marknaden i stort.   

 

3.1.2.5 Arbitrage 

 

En position i finansiella instrument som utnyttjar felprissättningar mellan olika instrument på 

den finansiella marknaden. Arbitrage brukar även benämnas den ”riskfria vinsten”, där vinster 

kan genereras utan risktagande.  

                                                 
15 http://www.ap7.se/forvaltare/marknadskommentar/ordlista.asp 2006-04-24 
16 CAPM är ett värderings mått för att räkna ut den förväntade avkastningen i förhållande till risken. 
17 http://www.ap7.se/forvaltare/marknadskommentar/ordlista.asp2006-04-24 
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3.1.2.6 Korrelation18 

 

Statistiskt mått som mäter graden av samvariation. Ser till hur avkastningsutvecklingen i två 

olika marknader eller två investeringar följs åt. Med en låg korrelation eller negativ 

korrelation innebär att en dålig avkastning i ena investeringen kan uppvägas av en god 

avkastning hos den andra, på så vis uppnås en riskspridning. Vid en korrelation på 1,0 innebär 

en perfekt samvariation att tillgångarnas utveckling rör sig åt samma håll. Vidare om 

korrelationen uppvisar –1,0 innebär också en perfekt korrelation men att tillgångarna rör sig åt 

olika håll. 

 

3.1.2.7 Risk 

 

Är möjligheten att en investerings verkliga avkastning skiljer sig mot den förväntade. Detta 

inkluderar möjligheten att förlora en del av, alternativt den totala ursprungliga investeringen. 

Risken mäts oftast som standardavvikelsen från den historiska avkastningen eller den 

genomsnittliga avkastningen för en specifik investering. Standardavvikelse är ett statistiskt 

mått som beskriver hur mycket avkastningen varierar kring det genomsnittliga utfallet.19 För 

en hedgefond indikerar den risknivån, och en hög standardavvikelse innebär stora variationer 

(hög volatilitet) för hedgefondens värde, vice versa för en hedgefond med låg 

standardavvikelse. Den högre volatiliteten innebär en större möjlighet att kursen ökar mycket 

men samtidigt en större risk att den sjunker mycket.   

En fundamental idé i finansiering är förhållandet mellan risk och avkastning. Desto större risk 

en investerare är villig att ta, desto större kompensation kräver denne i avkastning för sitt 

risktagande. Bakgrunden till detta är att investeraren måste bli kompenserad för sin 

riskbenägenhet. 

 

 

 

 

                                                 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation 2006-05-05 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse 2006-05-18 
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3.1.2.8 Tillgång till derivatmarknaden20 

 

Traditionella fonder använder till viss grad optioner och terminer, men deras möjligheter är 

mycket mer begränsade jämfört med den frihet hedgefonderna har. Hedgefonder kan utan 

restriktioner använda en mängd olika derivatinstrument i syfte att öka eller minska fondens 

risk eller att snabbt kunna förflytta sitt kapital till lönsammare placeringar. 

 

3.1.2.9 Möjlighet till belåning21 

 

De flesta hedgefonderna har möjlighet att belåna fondens tillgångar. Detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära att de tar större risker än traditionella fonder. Belåningen används 

istället som en del i en strategi där flera olika investeringar tillsammans balanserar risken i 

den totala portföljen. Möjligheten till belåning i kombination med de ofta ganska 

komplicerade strategierna kräver att fondförvaltaren besitter goda kunskaper i riskmätning 

och portföljteori. 

 

3.1.2.10 Begränsad information22 

 

De flesta hedgefonderna är mycket förtegna om vilka investeringar fonden gör. Detta 

hemlighetsmakeri kommer ursprungligen från den strikta amerikanska lagstiftningens som 

begränsar fondernas informationsspridning. 

 Men en annan orsak är att fonderna vill kunna genomföra sina affärer utan att andra aktörer 

får insyn i deras strategier, det senare alternativet speglar den svenska marknaden bättre.   

 

 
 
 
 

                                                 
20 http://www.lynxhedge.se, länk ”Om Hedgefonder” 2006-04-06  
21 Ibid 
22 Ibid 
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3.1.2.11 Minimiinsättning23 

 

Hedgefonderna har historiskt sett varit förknippade med höga minimiinsättningar, många 

fonder kräver att en investerare går in med ett relativt stort belopp för att accepteras som en 

fondandelsägare. 

 

3.1.2.12 Resultatbaserad förvaltningsarvode24 

 

De flesta hedgefonderna tar ut en resultatrelaterad förvaltaravgift som baseras på den 

avkastningen som fonden genererar under perioden samt en insättningsavgift. Detta skiljer 

dem från traditionella fonder som oftast enbart debiterar ett fast förvaltningsarvode.  

Detta resultatbaserade arvode benämns ofta som ”performancearvode”.    

 

3.1.2.13 Begränsad likviditet25 

 

De flesta hedgefonderna är endast öppna för insättningar och uttag vid vissa tidpunkter 

(exempelvis vid månads- kvartalsskiften). Detta skiljer dem från traditionella fonder som i de 

flesta fall går att investera i på daglig basis.  

Orsaken till den begränsade likviditeten i hedgefonderna är att de ofta arbetar med strategier 

och instrument där kortsiktiga in- och utflöden ur fonden vore svåra att parera utan att det 

skulle medföra ett försämrat förvaltningsresultat. Hedgefonderna har ofta en övre gräns för sin 

förvaltarvolym där fonden då stänger för nya insättningar, detta för att det blir svårare för 

fonden att röra sig snabbt på marknaden om den förvaltar ett stort kapital.   

 

3.1.2.14 Fondförvaltaren är medinvesterare26 

 

Hedgefondförvaltaren brukar själv investera en stor del av sin nettoförmögenhet i fonden för 

att hans ekonomiska intressen ska sammanfalla med övriga investerares. I och med detta delar 

                                                 
23 http://www.lynxhedge.se, länk ”Om Hedgefonder” 2006-04-06 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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förvaltaren risken med de övriga fondandelsägarna vilket skall leda till att förvaltarna har 

högre incitament till att bedriva en aktiv förvaltning.  

 

3.1.2.15 Hedgefonders definition enligt lag 

 

Eftersom hedgefonder är ett relativt nytt fenomen i Sverige har dessa även haft bristande 

lagstiftning på området. Tidigare reglerades dessa fonder under Lagen av värdepappersfonder 

1990:1114, i Lag 1992:1320, 3 §  andra stycket definieras lagen om hedgefonder enligt 

följande:  

 

”Anan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt denna lag eller verksamhet 

enligt 2 § andra stycket, och där allmänheten erbjuds att för gemensam räkning deltaga i 

förvärv och förvaltning av fondpapper och andra finansiella instrument, får bara utövas efter 

särskilt tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till fondbolag och 

annan som står under tillsyn av inspektionen. För sådan verksamhet  gäller bestämmelser i 

den mån inte undantag medgetts i det särskilda fallet. Av tillstånd skall framgå vilka villkor i 

övrigt som skall gälla för verksamheten.” 

 

Med ett utökat intresse och investerande i hedgefonder på senare år har det även framkallat ett 

större behov av lagstiftning på området. Lagen i fråga om fonder och framförallt 

specialfonder var till stora delar diffus.  Den 1 april 2004 trädde en ny lag i kraft som skulle 

reglera hedgefondernas verksamhet, denna benämns Lag om investeringsfonder 2004:46 och 

reglerar därmed både värdepappersfonder och specialfonder.  

I detta fall lyder hedgefonderna under samma reglering som värdepappersfonderna men har 

utöver detta vissa befogenheter som specialfond enligt 6 kapitlet. Det som skiljer 

placeringsbestämmelserna för specialfonder är följande i Lag om investeringsfonder 2004:46,  

6:2 §: 

”Finansinspektionen skall vid godkännande av fondbestämmelser för en specialfond pröva om 

fonden har en lämplig placering med hänsyn till de krav som bör uppställas på riskspridning. 

För förvaltning av medel i en specialfond gäller bestämmelser i 5 kap. om inte 

Finansinspektionen har tillåtit ett undantag.  
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Derivatinstrument får dock ha underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap. 12 § om 

instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet 

att leverera eller ta emot den underliggande tillgången. ” 

 

Det som bör nämnas i detta sammanhang är att vissa fonder som bedriver sin verksamhet 

fortfarande kan utnyttja den äldre mindre reglerande lagstiftningen enligt Lag om införande 

av lagen om investeringsfonder 2004:47, 2 § första stycket enligt följande: 

 

”Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen om investeringsfonder 

har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen om värdepappersfonder får fortsätta med denna 

verksamhet fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om 

värdepappersfonder.”  

 

3.2 Markowitz 

 

En hedgefonds primära syfte är framförallt att sänka risken utan att ge avkall på den 

förväntade avkastningen, en fond kan liknas vid en portfölj som båda är en samling av 

enskilda aktier samt andra finansiella instrument. 

En hörnsten i den så kallade moderna portföljteorin är Harry Markowitz bok Portfolio 

Selection som baserar sig på hans doktorsavhandling från 1952, senare erhöll denne 

Markowitz Nobelpriset i ekonomi år 1990.27  

 

Den huvudpoäng som Markowitz syftar till i sin portföljteori är att en portfölj med flera olika 

aktier har en lägre risk mätt i standardavvikelse än genomsnittet av de enskilda aktierna som 

ingår i portföljen eller fonden. Risknivån kan sänkas i en portfölj/fond genom att de olika 

aktierna inte korrelerar med varandra, de har alltså olika avkastningsmönster beroende på 

exempelvis branschtillhörighet eller konjunktur fas. Ett myntat uttryck är ”Att inte lägga alla 

ägg i samma korg”. 28 Desto mer olikheter som aktierna eller de finansiella instrumentens 

avkastningsmönster har, desto mer kan portföljens/fondens risknivå sänkas. Vilket medför en 

bra riskspridning som även brukar kallas att man diversifierar sin portfölj/fond.29 

                                                 
27 http://www.seligson.fi/svenska/sijoitustietoa/sijoitustietoa_04_tiedostot/sijoitustietoa_04-05.htm 2006-05-23 
28 Ross, Westerfield, Jaffe (2002) ”Corporate Finace” McGraw Hill Higher Education, sjätte upplagan sid 262. 
29 Michaud, Richard O. (1998) ”Efficient Asset Management” Harvard Business School press. 
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Efterföljande modeller i teorikapitlet kan sättas i paritet med Markowitz teori, som behandlar 

just risk och avkastning.  

 

3.2 Värderingsmodeller 

 

Nedan presenteras de värderingsmodeller  som använts i studien i syfte att utvärdera de 

utvalda fondernas prestation. 

 

3.2.1 Capital Asset Pricing modell (CAPM)30 

 

CAPM anses vara en fundamentalt bidrag till förståelsen för kapital marknadens funktion.  

Modeller för att räkna fram en akties eller en branschs risk och avkastning har sedan många år 

varit ett viktigt verktyg för investerare runt om i världen. Redan 1964 utvecklade William F. 

Sharpe en modell som han kallade ”Capital Asset Pricing Model” (CAPM) och som därefter 

kommit att tillämpas på olika marknader i syfte att räkna fram de förväntade avkastningar och 

riskerna för olika investeringar. CAPM- modellen anger att investeringens förväntade avkastning 

beror på den risk som är knuten till investeringen.  

 

CAPM-modellen anger att en investerings förväntade avkastning beror på den risk som är 

knuten till investeringen. Risken mäts som investeringens standardavvikelse. Avkastningen 

för en portfölj under CAPM ser ut som följer: 

E [R pt] = r ft + β p (r mt - r ft ) 
 

•  E [R pt] är portföljens förväntade avkastning. 

• r ft är den riskfria räntan. 

• β p betecknar portföljens Betavärde, det vill säga hur portföljen känslighet för 

marknadsrörelser.  

• r mt - r ft är marknadens riskpremie. 

 

Modellen implicerar att en portfölj med ett högt betavärde och därmed en högre risk, också 

ska ha en högre förväntad avkastning. 

 

                                                 
30 Elton et al (2003), Modern portfolio theory, J Wiley and sons, sjätte upplagan sid 304 
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3.2.2 Sharpes kvot 

 

År 1966 presenterades William F. Sharpe sin teori i Journal of Business, vilken mäter 

överavkastningen i portföljen utöver den riskfria räntan per enhet risk.31 

  

Sharpekvoten är ett mått på hedgefondens riskjusterade avkastning och definieras som 

avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk som definieras i 

standardavvikelsen. Med en hög Sharpekvot erhålls en god avkastning i förhållande till 

risken. Medan ett lågt värde medför att den presterade avkastningen är låg i förhållande till 

risken. Ett positivt värde betyder att fonden presterat en högre avkastning än en riskfri 

investering och således visar ett negativt värde en lägre avkastning än en riskfri investering. 32 

    

Sharpekvot (risk justerad avkastning)        

 

 
Figur 2. Formel Sharpekvot 

 

r = historisk avkastning för fonden 

rf  = riskfria räntan 

σ = standardavvikelse för fonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Sharpe, William F. ”Mutal fund performance”, Journal of Business, Januari 1966, pp.119-138) 
32 Bodie, et al (2002), “Investments”, McGraw Hill Higher Education, femte upplagan 
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3.2.3 Jensens Alpha33 

 

Alpha mäter fondens faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen baserat på 

risken mätt som Beta. Ett positivt Alpha indikerar att fondens utveckling har varit bättre än 

angivet av betavärdet. Ett negativt Alpha indikerar att fondens utveckling har varit sämre än 

angivet av betavärdet. 

 

Formeln för Jensens Alpha är enligt följande: 

 

 

Figur 3. Formel Jensens Alpha 

 

Förenklad förklaring av Alpha: 

Alpha =  

Fondens avkastning  - [(Riskfria räntan + Beta * ( marknadens riskpremie)] 

 

3.2.4 Differensen mellan måtten 

 

1. Sharpekvoten visar den överavkastningen per enhet risk utöver den förväntade 

avkastningen, medan Jensens Alpha visar överavkastningen vid en given risknivå. 

2. De båda modellerna använder sig av två helt olika riskmått då Sharpekvoten använder 

den totala risken (Standardavvikelsen) medan Alpha använder sig utav den 

systematiska risken (Beta). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Bodie, et al (2002), “Investments”, McGraw Hill Higher Education, femte upplagan 
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3.3 Tidigare studier 

 

En tidigare studie undersökte utvecklingen av hedgefonder under en tidsperiod om åtta år 

under tidsperioden 1994 - 2002, populationen bestod av 2894 hedgefonder vilka då varit 

aktiva. Studiens tidsfönster observerade dessa fonder under delvis en stark konjunktur- samt 

börsuppgång, men även under en neråtgående trend efter mars 2000 då majoriteten av 

ordinära fonder drog sig tillbaka. Syftet var att undersöka hedgefonderna i båda starka uppåt- 

samt neråtgående trender. Undersökningen påvisade att majoriteten av dessa hedegfonderna 

lyckades bättre med att leverera avkastning än traditionella aktiefonder, vidare fann studien 

inga signifikanta underprestationer i individuella hedgefondsstrategier då marknaden trädde in 

i en neråtgående fas. Enbart en strategi, den marknadsneutrala strategin utmärkte sig gentemot 

övriga strategier i form av ”abnormal performance”, förmodligen tack vare deras förmåga till 

anpassning samt deras oerhört aktiva förvaltning.34  

 

Ytterligare en studie har bedrivits på svenska hedgefonder avseende deras strategier och 

utveckling vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Studien i form av en 

magisteruppsats påvisade att det är möjligt att identifiera fem olika investeringsstratgier på 

den svenska hedgefondmarknaden. Dock var dessa strategier inte så olika sinsemellan 

hedgefonderna, pga. förvaltarnas möjlighet att använda ett flertal dynamiska strategier. Det 

visade sig att en strategi dominerade den svenska marknaden vilket inte överensstämmer med 

andra internationella studier.  

Vidare kom man fram till att svenska hedgefonder inte visar samma positiva utveckling som 

internationella hedgefonder. Internationella hedgefonder hade en årlig avkastning på 20 % 

medan svenska hedgefonder påvisade en 20 % avkastning på tre år. Slutsatsen av studien var 

att den svenska hedgefondmarknaden ter sig relativt homogen samt att de generellt påvisar en 

lägre avkastning än internationella hedgefonder.35 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Capocci, et al (2003) “Hedge fund performance and persistence in bull and bear markets”, Working paper          
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör uppsatsskribenterna för de metodologiska vägval som studien ställts 

inför, samt de angreppssätt författarna  valt att använda sig  av för att kunna jämföra de 

svenska hedgefondernas verksamhet  sinsemellan. 

 

4.1 Vetenskapligt synsätt 

 

I en uppsats finns det två huvudsakliga sätt att se på kunskap, dels det hermeneutiska och dels 

det positivistiska synsättet.  

Med det positivistiska synsättet menar på att kunskap hämtas från två källor, den information 

en person tar in via sina sinnen och de slutsatser denne kan dra med logiken. Dessa olika 

påståenden måste granskas mycket kritiskt och det är betydelsefullt att fakta som samlas in är 

säkerställd inom all skälig sannolikhet. Därför accepterar inte positivismen de slutsatser som 

dras utifrån egna tankar och värderingar. Då positivismen är starkt knuten till det logiska 

tänkandet så strävar denna efter att försöka kvantifiera fakta. Först bör empiri analyseras med 

hjälp av statistik och därefter kan slutsatser göras.36  

 

Uppsatsen ämnar att ge läsaren en så objektiv och opartisk bild som möjligt. Med det syfte 

undersökningen ställer så använder författarna sig av logiken då det ämnas att dra slutsatser 

utifrån kvantifierbara data. 

 Studien utgår ifrån ett positivistiskt synsätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
35 Karlsson et al (2005), Hedge funds, Magisteruppsats, Jönköpings internationella handelshögskola 
36 Thuren T, (2000), ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Liber, första upplagan.  
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4.2 Metodansats 

 

Det finns i huvudsak två sätt att dra slutsatser, via induktion eller via deduktion. Med 

induktion menas att en teori kan formuleras utifrån enskilda fall. Om det istället skulle dras en 

deduktiv slutsats så utgår man från en teori och försöker säga något om ett enskilt fall.37  

Vidare utifrån det deduktiva synsättet försöker denna bevisa olika fenomen med utgångspunkt 

från redan befintliga teorier. Utifrån dessa teorier ämnas det sedan dras slutsatser om ett 

enskilt fall. Faran med detta synsätt är att det nya fenomenet kanske inte kommer fram, då det 

använder redan befintliga teorier.38  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera och kartlägga skillnaderna mellan svenska hedgefonder 

utifrån angivna prestationsmått. Avkastningsberäkningarna är kvantitativa. Studien utgår från 

befintliga teorier och testar dem sedan mot empirin för att få fram de resultat undersökningen 

försöker finna. Med detta sagt så utgår studien från den deduktiva ansatsen. Författarna finner 

att denna ansats är bäst lämpad för det uppställda syftet.   

 

4.3 Forskningsmetod 

 

Den kvantitativa ansatsen tar hänsyn till insamling och analys av data på en matematisk 

grund. Syftar till att beskriva och förklara det som mätningarna givit. Detta innebär att 

forskare måste anta ett utifrånperspektiv. Det blir forskarens uppgift att, så långt det låter sig 

föras, neutralisera det subjektiva inslaget och hämta den information han önskar på ett så 

objektivt sätt som möjligt.39 Anledningen till att det subjektiva inslaget måste uppfylla 

reproduktioner, dvs. att samma undersökning skall kunna upprepas ett flertal gånger och då ge 

samma resultat. När kvalitativ forskning bedrivs så utgår man från så kallad mjuka data, där 

man exempelvis genom intervjuer eller enkäter kommer fram till en slutsats.40  

 

 

 

 

                                                 
37 Patel R och Davidsson B, (2003), “Forskningsmetodikens grunder”, Studentlitteratur, Lund tredje upplagan. 
38 Ibid 
39 Patel R och Tebelius U, (1987), ”Grundbok i forskningsmetodik”, Studentlitteratur, Lund. 
40 Patel R och Davidsson B, (2003), “Forskningsmetodikens grunder”, Studentlitteratur, Lund tredje upplagan. 
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Eftersom studien fokuserar på data i form av värden på kurser, lämpar sig en kvantitativ 

forskningsmetod bäst för undersökningen. Tanken är att inhämta kvantitativa data i serier som 

sedan sammanställs och analyseras, detta för att få fram relevanta resultat och kunna dra 

slutsatser.  

 

4.3.1 Datainsamling  

 

Det finns två vägar att tillgå vid insamlandet av information. Antingen använder insamlingen 

sig av primärdata och då samlas data in för första gången, exempelvis genom enkäter eller 

intervjuer. Hämtas information från offentliga register så användes sekundärdata.41  

 

Insamling av data har tagits från två databaser, båda är oberoende informationsaktörer på 

finansmarkanden vilket ger oss mer säkra data än om det hade insamlats värden från 

respektive hedgefondsförvaltare. Hedgefondsförvaltare kan genom olika metoder försköna 

siffrorna i årsberättelserna för att framhäva sina fonder. Detta genom att exempelvis jämföra 

sig med lågpresterande index vilket leder till en orättvisande bild av prestationen. De 

insamlingskällor som valts är dels Morningstar som är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation.42 Detta företag är marknadsledande i behandling av fondinformation och 

allmänt erkänt inom finanssektorn, därmed kan företagets information anses hålla hög 

tillförlitlighet. Från detta företag har insamlandet  av den data som rör fondernas avgifter och 

strategiska inriktningar bedrivits. Vidare har uppsatsskribenterna använt sig av SIX:s Trust 

analysverktyg som generellt används utav finansanalytiker, när det tagit fram de underlag av 

data som behövts till undersökningen. Detta verktyg har använts för att få fram relevanta data 

vilket författarna därefter utfört beräkningar på. Data har sedan infogats i Microsoft Excel för 

beräkningar av standardavvikelsen, Sharpekvoten samt Jensens Alpha. För att få fram Beta 

värdena för respektive hedgefond ställdes dessa i förhållande till SIX:s Hedgefondindex 

genom SIX Trust. Hedgefondindexet som SIX tillhandahåller benämns HFXS och mäter 

svenska hedgefonders utveckling vilket därmed tillser våra uträkningar bättre än de 

traditionella aktieindexen.43  

 

 

                                                 
41 Dahmström K, (2000), “Från datainsamling till rapport”, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan.  
42 http://www.morningstar.se 2006-04-06 
43 http://www.six.se/templates/pages/ProductPage____273.aspx 2006-05-09 
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4.3.2 Avgränsning 

 

När författarna tagit fram data för jämförelsen skedde det på följande sätt. Initialt insamlades 

data på svenska hedgefonder vilka varit verksamma över en period om minst tre år. 

 Tidigare forskning har påvisat att Beta värden ger tillförlitligast resultat med ingående data 

under en fyraårsperiod.44  

 

Eftersom denna tidsperiod blev alltför snäv så föll valet på att korta ned denna till tre år. 

Underökningens utfall blev begränsat till åtta hedgefonder, vilka föreföll relevanta för studien 

och uppfyllde de kriterier undersökningen ställde avseende mätperioden. Mätperioden sattes 

från 2003-04-28 med en tidsserie av dagsdata om tre år fram till 2006-04-28. 

 

Det avkastningsmått som används i undersökningen benämns ”effektiv avkastning”, detta 

mått är definierat som den avkastning en investerare hade fått om denne återinvesterat 

utdelningen genom att köpa nya aktier, till kursen vid utdelningstillfället. 

Det är en faktor som multipliceras med kursen, för att på så sätt få fram värdet. Skulle 

undersökningen enbart baserats på historiska NAV- värden (fondförmögenheten dividerat 

med antalet andelar) hade inte utfallet blivit rättvisande då den inte tar hänsyn till den 

utdelning hedgefonden genererar.  

 

4.3.3 Säkerhet vid datainsamling 

 

För att det insamlade datamaterialet ska vara av god kvalitet måste en del kriterier vara 

uppfyllda. Dessa kriterier är validitet, reliabilitet och objektivitet.45 

 

Med validitet menas att det som undersökningen avser att mäta och det som faktiskt mäts 

överensstämmer. Om det uppnås en god validitet i arbetet så kommer det att generera ett bra 

resultat.46 Validitet kan definieras som den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det 

som avses att mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel.47  

 

                                                 
44 http://services.six.se/trustclient/trusthelp/index.jsp?query=HELPMENU 2006-05-09 
45 Patel R och Tebelius U, (1987), ”Grundbok i forskningsmetodik”, Studentlitteratur, Lund. 
46 Ibid 
47 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=338295&i_word=Validitet 2006-05-05 
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De mått som använts i uppsatsen anser författarna ska ge en bra validitet för undersökningen, 

eftersom avkastning och risk ger en bra bild för hur en specifik fond presterar. För att undvika 

systematiska mätfel, har uppsatsskribenterna enbart använt sig av fonder med tillgänglig 

dagsdata för den historiska tidsperioden. Därmed har ett antal fonder fallit bort med anledning 

av den bristfälliga redovisningen utav dagsdata.  

 

Reliabilitet mäter hur påtagliga mätinstrumenten är. Frågan är alltså om en annan forskare 

skulle komma fram till samma svar vid en liknande undersökning som är oberoende till denna 

studie. Om detta skulle vara fallet är undersökningen av god reliabilitet.48 Reliabilitet kan 

definieras inom beteendevetenskaperna mått på ett tests precision. Reliabiliteten beskriver 

alltså hur väl testet mäter det som det mäter.49  

 

Med den utgångspunkt i uppsatsens beräkningar bör en oberoende part få fram samma resultat 

som författarna erhållit. Dock kan resultatens utfall bli annorlunda om en person skulle 

använda sig av andra mått i undersökningen, exempel på dessa är den riskfria räntan, 

marknadspremien och jämförelseindex. Alla dessa faktorer bidrar till ett visst resultat, med 

andra ingående mått skulle sannolikt utfallet ha blivit annorlunda.   

  

4.4 Bortfall 

 

Studien har upplevt ett stort bortfall i undersökningen över hedgefonder, anledningen till detta 

är att ett fåtal fonder varit aktiva under en treårsperiod. Bland de hedgefonder som varit aktiva 

under denna period har ändå ett bortfall skett, där det inte erhållits data som behövs för 

undersökningen. Sedermera har två av fonderna författarna ämnade att undersöka fallit bort på 

grund av att de inte uppfyllt Finansinspektionens krav på transperent redovisning och därmed 

fått sina tillstånd indragna. Avseende bristen på data hos vissa förvaltare så ansåg 

uppsatsskribenterna att tillförlitligheten för undersökningen var det väsentliga, att studien 

mätte det den avsåg att mäta utan systematiska mätfel. Därmed föll valet på att exkludera de 

hedgefonder, vilka ej uppfyllde de listade krav på tillgänglig data som studien ställde.      

 

                                                 
48 Eriksson L.T och Wiedersheim-Paul F, (2001), ”Att utreda, forska och rapportera”, Liber ekonomi, Malmö. 
49 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292172&i_word=Reliabiliteten&i_h_text=1&i_rphr=reliabiliteten  
    2006-05-05 
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4.5 Metodkritik 

 

De utvalda hedgefonderna i studien har uppfyllt kraven på att de ska ha varit verksamma i tre 

år på den svenska marknaden samt redovisat historiska dagsdata utan bortfall. Hade en kortare 

tidsperiod valts så skulle flera hedgefonder ha tagit sin plats i undersökningen, samtidigt hade 

tillförlitligheten blivit lidande då mätperioden blivit alltför begränsad för att ge en historiskt 

rättvisande bild av hedgefonderna. 

 

För att kunna mäta avkastningen i förhållande till risken begränsas undersökningen till 

användning av två modeller, Sharpes kvot och Jensens Alpha. Dessa modeller är väl erkända 

inom finansieringsteorin och används frekvent. Samtidigt är detta teorier som försöker påvisa 

framtida utfall baserat på historiska förhållanden, med det sagt så kan framtidens resultat 

variera från de uppställda modellernas utfall.  

 

Den riskfria räntan, jämförelseindexet, valet av effektiv avkastning och därmed riskpremien är 

baserat på våra subjektiva antaganden om att de speglar en rättvisande bild av 

hedgefondmarknaden.  
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5. Empiri 
I följande kapitel redovisas den empiri som undersökningen genererat.  

 

5.1 Undersökta fonder 

Nedan presenteras de fonder som innefattas utav undersökningen, detta för att belysa de 

investeringsstrategier som fonderna valt samt de arvoden som utgår i form av 

förvaltningsavgifter. 

 

5.1.1 Lynx50  

 

Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning i kombination med 

låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Målsättningen är att åstadkomma en 

genomsnittlig årsavkastning på 15-25% med en risk som inte överstiger den långsiktiga 

risknivån på den svenska börsen. Fonden investerar enbart i terminskontrakt, så kallade 

futures, på de globala terminsmarknaderna. Fondens innehav kan delas upp i fyra 

tillgångsklasser; aktieindex, räntor, valutor och råvaror.  

LYNX portfölj består av långa och korta positioner på de olika terminsmarknaderna inom 

varje tillgångsklass. Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning.   

Fördelningen mellan de olika placeringsformerna skall på lång sikt vara 35 procent i 

räntebärande, 35 procent i valutor, 20 procent i aktieindex och 10% i råvaror. Denna 

fördelning kan på kort sikt variera från den uppsatta fördelningen beroende på marknadsläge 

och affärsmöjligheter. 

 

Avgifter 

Förvaltningsavgiften utgår dels i form av en fast ersättning om 1% per år, dels i form av en 

resultatbaserad ersättning om 20% av den avkastning som överstiger den korta marknads- 

räntan. Fonden har inga köp- eller säljavgifter. 

Minsta initial investering i Lynx är 500.000 kr. Tilläggs- investeringar kan göras med ett 

minsta belopp om 100.000 kronor  

 

                                                 
50 http://www.lynxhedge.se, 2006-04-06 



Grahn & Zetterberg - ”Svenska Hedgefondmarknaden” Tar förvaltarna betalt för Alpha? 
 
 

    

 
 
  
  28
  

5.1.2 Sector Hedge51  

 

Sector Hedge strategi är att arbeta med långa och korta positioner i nordiska aktie- och 

derivatmarknaden. Förvaltningen sker utifrån en fundamental ansats samt tekniska indikatorer 

som relativ styrka och momentum. Sector Hedge är en svensk hedgefond som huvudsakligen 

placerar i svenska, danska, finska finansiella instrument och främst i börsnoterade aktier. 

Fonden investerar i första hand i individuell aktier istället för exempelvis branscher eller 

länder. Sector Hedge använder sig av blankningsstrategier, försäljning av värdepapper som 

fonden förfogar över men inte äger, man investerar vidare i olika terminer och andra derivat.  

Sector Hedge arbetar efter strategin att ha en mer koncentrerad portfölj med större enskilda 

positioner än en traditionell aktiefond. 

Målsättningen för fonden är att uppnå en årsavkastning på 8-12 % över den riskfria räntan 

under en treårsperiod, oavsett aktiemarknadens upp- eller nedgång. 

 

Avgifter 

 

I avgifterna utgår ett fast arvode om 1,5 % av fondens värde per år, denna summa debiteras 

månadsvis. Vidare följer ett performancearvode motsvarande 20 % av den ökning av 

fondandelsvärdet som överstiger föregående kvartals högsta notering och en avkastning 

motsvarande genomsnittet av de senaste sex månadernas 90-dagars statsskuldväxelränta. 

Fonden belastas med en köpavgift om 5 %, minsta startbelopp och nyinsättning uppgår till 

25 000 Sek. 

 

5.1.3 Erik Penser Hedgefond52  

 

Fonden placerar huvudsakligen på de svenska aktie- och räntemarknaderna, men även 

utländska placeringar kan bli aktuella. Fonden kan dessutom placera i konvertibler, 

teckningsrätter, andelar i andra fonder samt låna ut och belåna värdepapper.  

 

Fonden kan också handla med optioner och terminer, s.k. derivatinstrument, med 

underliggande tillgångar i form av svenska och utländska fondpapper och indexrelaterade till 

fondpapper.  

                                                 
51 http://www.sectormanagement.com, 2006-04-06  
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Syftena med att använda derivatinstrument i fonden är att effektivisera förvaltningen av 

fonden, att minska kostnaderna i förvaltningen, att förändra fondens riskprofil i syfte att på 

bästa sätt tillvarata förväntade marknadsförändringar, att öka/minska exponeringen mot 

enskilda innehav i portföljen i syfte att förbättra fondens värdetillväxt och att skydda fondens 

tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln med derivatinstrument kan vara omfattande, 

vilket kan komma att påverka fondens riskprofil avsevärt. 

Hedgefondens målsättning är att årligen ge en avkastning som överstiger OMRX-TBILL 

index (statsskuldväxelindex) oavsett hur aktiemarknaderna utvecklas. 

 

Avgifter 

Den fasta förvaltningskostnaden för fonden är 1 procent årligen. Performanceavgiften för 

fonden är 20 procent av den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex.  Fonden 

belastas inte med köp- eller  sälj avgifter. Minsta startbelopp är 5 000 Sek och nyinsättning är 

100 Sek. 

 

5.1.4 Aktie-Ansvar Graal53  

 

Målet för fonden är att ge en avkastning som överstiger räntan varje år med en 

standardavvikelse som understiger 10%. Fondens medel kan placeras i fondpapper (aktier, 

obligationer, depåbevis etc.), penningmarknadsinstrument (statsskuldväxlar, bankcertifikat 

etc.), derivatinstrument (optioner, terminer, warrants etc.), fondandelar och på konto i 

kreditinstitut. Fonden har för avsikt att ha en risknivå (mätt i standardavvikelse) som ligger 

mellan de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor. 

 

Avgifter 

Fonden har ett fast arvode på 0,75 % per år. Vidare har man ett performancearvode på  20 % 

av avkastningen som överstiger jämförelseindex OMRX-TBILL (ränteindex). Fonden belastas 

ej med uttagsavgifter. Minimiinvestering i fonden uppgår till 100 000 kronor.  

 

                                                                                                                                                         
52 http://www.penser.se/, 2006-04-06 
53 http://www.aktieansvar.se/ 2006-04-06 
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5.1.5 Nordea European Equity Hedge Fund54  

 

Placeringar görs huvudsakligen i europeiska aktier och derivat, som t ex optioner och 

terminer, men även i räntebärande värdepapper utgivna av europeiska emittenter. Fonden har 

dessutom möjlighet att ge och uppta värdepapperslån samt göra placeringar i andra fonder. 

Derivathandel används i syfte att skydda fondens tillgångar och/eller öka avkastningen. 

 

Avgifter 

En fast förvaltningsavgift utgår om 1 % av den genomsnittliga fondförmögenheten per år, den 

resultatbaserade delen utgår om 20 % på överavkastningen fonden levererar gentemot 

STIBOR-räntan . Inga insättnings- eller uttagsavgifter belastar fondägarna.  

Minsta startbelopp samt nyinsättning är 100 Sek. 

 

5.1.6 Banco Hedge55  

 

Hedgefonden placera främst i Sverige men som även har möjlighet att placera utomlands. 

Banco Hedges största fördelning av innehavet är placerat i branscherna finansiell service, 

industrivaror och läkemedel. Målsättningen med förvaltningen är att med ett väl avvägt 

risktagande långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden oberoende av utvecklingen på 

aktie- och räntemarknaden. Historiskt sett har risken för fonden varit lägre än aktiefonder och 

högre än för räntefonder. Fonden har uppvisat stora kurssvängningar och den 

rekommenderade placeringshorisonten bör vara två eller tre år.  

 

Avgifter 

Hedgefonden tillämpar förutom den fasta förvaltningsavgiften på 1.1 % en performanceavgift 

(resultatbaserad avgift) som utgår då fonden överträffar sitt jämförelseindex (OMRX-TBILL 

statsskuldväxelindex). Ersättningen uppgår till 20 procent av överavkastningen, dvs den del 

av fondens värdeutveckling som överstiger värdeutvecklingen för jämförelseindex. En 

uttagsavgift på 0.25 % tillkommer. Minsta starbelopp är 4000 Sek. 

 

                                                 
54 http://www.nordea.se, 2006-04-06 
55 http://www.banco.se, 2006-04-06 
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5.1.7 Handelsbankens Hedgefond Aktie Europa56  

 

Hedgefonden placerar framför allt i aktier och aktierelaterade instrument på de europeiska 

börserna. Utöver aktier placerar fonden även i räntebärande värdepapper, valutor, optioner, 

terminer och andra instrument. Fonden kan ta upp lån och placera det lånade kapitalet för att 

åstadkomma en kraftigare ökning av värdet, så kallad hävstångseffekt. Fondens mål är att 

uppnå en hög varaktig värdetillväxt med en väl avvägd risknivå både vid upp- och nedgång på 

aktiemarknaden. Avkastningsmålet är inte satt i relation till ett marknadsindex utan till den 

riskfria räntan. 

 

Avgifter 

Ett fast förvaltararvode utgår om 0,7 % per år, vidare har man en performance avgift som 

utgår om 20 % av avkastningen utöver den riskfria räntan. Minsta startbelopp är 50 000 Sek, 

därefter nytackningar om 10 000 Sek. 

 

5.1.8 Cicero Hedge57  

 

Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier men har möjlighet att placera 25 % utanför 

Sverige. Hedgefonden kan till fullo utnyttja olika optionsinstrument samt blanka aktier, 

fonden investerar enbart i nordiskt noterade aktier. Cicero investerar således inte i aktier 

utanför Norden eller i valutor och obligationer. Cicero Hedge är en lång/kort aktiebaserad 

fond .  

Det innebär att fonden i princip skall köpa undervärderade aktier i lika stor utsträckning som 

man säljer övervärderade aktier. Därtill skall fonden ha möjlighet att vara överviktad i aktier 

under perioder med stark börs och vice versa. 

 

Avgifter 

Avgiften består både av en fast och en rörlig del. Cicero Hedge har en fast avgift på 1,0% 

samt en resultatbaserad avgift på 20% om avkastningen överstiger 90 dagars STIBOR.  

Minsta insättning i fonden är SEK 25.000kr. 

                                                 
56 http://www.handelsbanken.se, 2006-04-06 
57 http://www.cicerofonder.se, 2006-04-06 
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5.2 Index58 

 

Ett jämförelseindex används för att sätta en aktie eller en fond i relation till indexet. Indexet 

kan användas som ett ”benchmark” för att se hur fonden har presterat gentemot marknaden. 

Vid uträkningar av Beta och i förlängningen Alpha behövs ett index att ställa hedgefonderna 

mot. Valet av ett jämförelseindex påverkar de resultat man får ut i undersökningen och det är 

centralt att hålla detta i åtanke för att säkerställa korrekta resultat. Olika hedgefondsförvaltare 

använder sig av en uppsjö olika jämförelseindex vilket i hög grad påverkar utgången av 

resultaten i beräkningarna. Ett ofta förekommande svenskt index i detta sammanhang är 

SIXRX. SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag 

på Stockholmsbörsen A- och O-lista. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna 

erhåller i form av utdelning.  

 

De fonder som valts är hedgefonder med absolutavkastning som mål, med detta sagt så ska 

dessa fonder prestera avkastning oavsett marknadsläge och därmed inte vara avhängande på 

hur Stockholmsbörsen presterar. Avsikten är att mäta hur hedgefonderna har presterat i 

jämförelse med varandra. Med detta sagt så fanns ett index som passade uppsatsens syfte 

bättre än SIXRX. Det Index som undersökningen utgår ifrån har företaget SIX framställt och 

benämns HFXSew. 

 

Detta index har gjorts med avsikt att spegla marknadsutvecklingen för svenska hedgefonder. 

Indexet är likaviktat d.v.s. att ingen hänsyn tages till fondens storlek vid beräkningen av 

index,  det utgår från den procentuella avkastningen för respektive fond, därigenom får alla 

ingående fonder lika stor påverkan på indexet, indexpopulationen består av de svenska 

hedgefonderna. Indexägarna uppdaterar de i indexet ingående fonderna genom kvartalsvisa 

revideringar.59 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 http://www.six.se 2006-05-09 
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HFXSew passar med de kriterier och den population det använder bäst in i undersökning 

avseende svenska hedgefonder. Under den observerade tidsperioden om tre år som avsetts att 

mäta var avkastningen 30,9 % för HFXSew. 

 

 
Figur 4. Indexutveckling60 

 

5.3 Riskfria räntan & marknadens riskpremie  

 

Marknadens risk premie är den kompensation som erhålls för den risk en investerare tar i sina 

positioner. Denna kompensation mäts genom skillnaden mellan den förväntade, holding 

periodens return (HPR), avkastning för indexet och den riskfria räntan. Skillnaden mellan 

dessa kallas risk premien.61  

 

Valet föll på en tvåårig statobligation som räknats om till tre år, då det ej fanns data på 

emitterade obligationer på tre år. Utfallet blev 2,4%, där räntan räknats om till den 

observerade tre års perioden, dessa data baserade på uppgifter lämnat av Riksgäldskontoret. 

Hedgefondindexet som valts ut heter HFXSew som ovan nämnt och har vidare haft en 

avkastning på 30,9% under tidsperioden. Då den riskfria räntan subtraheras från avkastningen 

erhålles en risk premium på 28,5% (30,9%-2,4%).  

 

                                                                                                                                                         
59 http://www.six.se/templates/pages/TextPage____274.aspx 2006-04-28 
60 http://www.six.se/templates/pages/ProductPage____273.aspx 2006-04-28                                                          
60 Bodie, et al (2002), “Investments”, McGraw Hill Higher Education, femte upplagan 
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5.4 Fonderna 

Nedan presenteras utfallet av de beräkningar som gjorts på de utvalda fonderna. 

 
 
FOND        AVKASTNING %           SD %     BETA     ALPHA     SHARPE
           
 
GRAAL           27,67                      7,99  0,15155          0,2095             3,1627 
     
 
BANCO           12,73                     6,37 1,031             -0,1905    1,6216 
 
 
 
CICERO           6,88                     2,06 0,01251 0,0412    2,1747 
 
 
H.B        9,12                     2,86 0,38161 -0,0415   2,3496 
 
 
LYNX           69,13                     22,76 0,243 0,5980   2,9318 
 
 
 
NORDEA           19,49  6,01 0,4595 0,0399   2,8435 
 
 
PENSER           47,73  12,70 0,64205 0,2703   3,5692 
 
 
SECTOR           64,24  3,19 2,566 -0,1129   19,38 
 
    
Tabell 1. Resultat fonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
61 Bodie, et al (2002), “Investments”, McGraw Hill Higher Education, femte upplagan 
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6. Analys  
Nedan analyseras  de resultat som framkommit genom beräkningar på de utvalda fonderna. 

 

6.1 Standardavvikelsen 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Standardavvikelse

Graal
Banco
Cicero
Handelsbanken
Lynx
Nordea
Penser
Sector

Figur 5. Standardavvikelse för fonderna 

 

 

Den genomsnittliga standardavvikelsen för de utvalda hedgefonderna är 7,99 %, det är bara 

två utav hedgefonderna som har en högre standardavvikelse, Penser och Lynx. Utav tabellen 

kan utläsas att Lynx har den högsta avkastningen och står för den högsta standardavvikelsen, 

samtidigt som Penser har den näst högsta standaravvikelsen och står för den tredje högsta 

avkastningen.  

Anmärkningsvärt är att Sector som har den näst högsta avkastningen har den tredje lägsta 

standardavvikelsen, därav är det orimligt att dra några generella slutsatser utav risknivån och 

avkastningen.   
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6.2 Avkastning 
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Figur 6. Avkastning för fonderna 

 

 

De utvalda hedgefonderna har i genomsnitt presterat en effektiv avkastning om 32,12 % på en 

tidsperiod om tre år. Den genomsnittliga avkastningen är långt bättre än den satta riskfria 

räntan, med andra ord kunde en placering i någon av ovanstående hedgefonder under perioden 

ha inneburit en god förtjänst. I relation till den riskfria räntan i dagens låga räntesamhälle är 

det ur ett placerarperspektiv intressant att jämföra sig mot det utvalda hedgefond indexet 

(HFXSew). Enbart tre hedgefonder har genererat en bättre avkastning än det utvalda indexet 

över tidsperioden, dessa är Lynx, Sector och Penser.  

 

Uppsatsens undersökningstid har präglats av ett gott finansiellt klimat i Sverige då OMXS 30  

under den angivna tidsperioden stigit med 121%, jämfört med HFXSew som enbart stigit med 

30,9%. Mot detta ska då vägas att en hedgefonds placering oftast ses som ett diversifierings 

instrument som ska skydda portföljen vid en eventuell nedgång, utifrån det har hedgefonderna 

över lag presterat en acceptabel avkastning. 
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6.3 Beta 
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Figur 7. Beta för fonderna 

 

Sett till hedgefondernas Beta exponering så kan författarna urskilja stora avvikelser emellan 

fonderna, där Sector har den klart högsta Beta exponeringen på 2,566 och Cicero med det 

lägsta betavärdet på 0,01251. Skribenterna kan inte direkt urskilja något samband mellan 

hedgefondernas avkastning och andelen Beta från tabellen, då Beta ska vara det begrepp som 

anger den avkastningen som erhålls genom exponeringen mot marknadens utveckling, så 

torde hedgefonderna med högre Beta exponering dragit större fördel med hänsyn till den 

tidigare nämnda marknadsutvecklingen.  

Vidare kan författarna se att de hedgefonder med högst betaexponering har presterat den 

lägsta Alphan, detta kan vara ett led i att betaexponeringen tenderar att minska den aktiv 

förvaltning av fonden. 
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6.4 Alpha 
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 Figur 8. Alpha för fonderna 

 

 

Fem utav de utvalda hedgefonderna har presterat en positiv Jensens Alpha (62,5% utav 

urvalet), som därigenom visat en positiv överavkastning. De resterande tre fonderna har 

därmed levererat ett negativt värde. Den genomsnittliga Alphan hedgefonderna presterat har 

varit positiv (0,10) vilket är ett gott tecken för hedgefonds branschen, förvaltarna tillför alltså 

ett mervärde för 62,5% utav hedgefonderna. Lynx är den hedgefond som presterat den bästa 

Alphan och dessutom den bästa avkastningen.  

Samtidigt infinns också den klart högsta standardavvikelsen, därmed har investerarna blivit 

kompenserade för sin riskbenägenhet och erhållit den högsta avkastningen i undersökningen.  

Den mest påfallande iakttagelsen är att Sector som presterar den näst bästa avkastningen är en 

av tre hedgefonder som presterar negativ Alpha. Detta på grund av deras höga betaexponering 

vilket ses som ett riskmått vid beräkningen av Alpha.   
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Efter att ha punkmarkerat hegefondbranchen under det senaste halvåret, är Alpha ett ständigt 

återkommande mått som nämns med storslagenhet. Så gott som alla analytiker och personer 

med inflytande i branschen letar efter hedgefonder har presterar en god Alpha till sina 

respektive fonder. Det spelar ingen större roll att de i vissa fall tar ut en högre fast 

förvaltaravgift, fenomenet har inte diskuterat så mycket på den svenska marknaden men 

utomlands ses klara tendenser. Dessutom tenderar hedgefonder som år efter år levererat en 

god Alpha ta ut högre fasta avgifter men däremot tas den rörliga avgiften ut mot ett globalt 

världsmarknadsindex som skribenterna påpekat en viss skeptiskhet gentemot. Detta tillstrykes 

efter diskussion med en person från en av de största oberoende hedgefond placerarna i världen 

som enbart placerar i hedgefonder som levererat bra Alpha, oberoende av 

placeringskostnaderna. Den hedgefonder som presterat en så god Alpha är ofta fulla för 

nyplaceringar och behöver inte marknadsföra sig som uppsatsens utvalda hedgefonder gjort. 

Vidare om vi går tillbaka till frågeställningen i uppsatsen ser skribenterna ingen extra 

betalning för Alpha prestationen men utesluter inte att så kan vara fallet i framtiden.  
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6.5 Sharpe kvot 
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Figur 9. Sharpekvot för fonderna 

 

 

Ur detta diagram kan man klart utläsa att Sector har den högsta Sharpekvoten på 19,38 det är 

442 % högre än den näst bästa hedgefonden Penser som har en kvot på 3,5692. Anledningen 

till att Sector kan prestera en så hög kvot är deras goda avkastning i förhållande till deras låga 

standardavvikelse. Samtliga undersökta hedgefonder har en positiv Sharpekvot vilket 

indikerar på att alla presterat en överavkastning utöver den riskfria räntan per enhet risk.  

Vilket är ett bra tecken på att de utvalda svenska hedgefonderna inte haft några problem att 

generera positiv riskjusterad avkastning. 
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6.6 Förvaltaravgifter 

 

Samtliga av de undersökta hedgefonderna tar en fast avgift om 0,7%- 1,5% baserat på den 

genomsnittliga fond förmögenheten.  

Utöver detta debiteras en performance avgift om 20% på den del som överstiger fondens 

jämförelseindex, samtliga hedgefonder har ett jämförelseindex som motsvarar den riskfria 

räntan i olika definitionsmått som exempelvis en statsskuldväxel eller de svenska bankernas 

internränta (STIBOR).  

Där med tar man betalt för den överavkastningen fonden genererar utöver dessa korta 

ränteindex. Dessa jämförelseindex i form av ränteindex tenderar att vara relativt låga, med 

tanke på att hedgefonder kan använda sig av en mängd olika investeringsstrategier bör 

förvaltaren relativt enkelt kunna överprestera dessa index och därmed debitera ett arvode.   
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7. Slutsatser och avslutande diskussion  
I detta kapitel ämnar författarna dra slutsatser av studien samt föra en avslutande diskussion.  

 

7.1 Slutsats 

 

Då tidsperioden för undersökningen har varit snäv och ett fåtal hedgefonder medverkat i 

undersökningen bör inga generella slutsatser dras. Det är svårt att jämföra hedgefonder 

gentemot varandra på grund av deras olika strategier, genom placeringar i aktier, valutor samt 

en rad olika derivatinstrument såsom terminer och optioner. 

 

Skribenternas syfte med denna uppsats var att analysera och kartlägga skillnaden mellan 

utvalda svenska hedgefonder utifrån de prestationsmått författarna ställt upp, därtill jämföra 

deras utveckling under angiven tidsperiod. Studien ämnade vidare undersöka de 

förvaltningsarvoden som utgår för respektive fond samt Alphas betydelse för en 

hedgefondsförvaltare. 

 

Samtliga undersökta hedgefonder har levererat en positiv avkastning under den angivna 

treårsperioden. Detta stämmer väl överens med tesen om att hedgefonder ska generera en 

absolut avkastning oavsett marknadsutvecklingen. Utifrån det jämförelseindex som användes 

i undersökningen var det enbart tre av de åtta utvalda fonderna som presterade en högre 

avkastning i jämförelse med hedgefondsindexet. 

Samtidigt genererade samtliga hedgefonder en högre avkastning än deras egna uppställda 

jämförelseindex, utifrån vilket deras performanceavgifter utgår ifrån. 

 

Om ett investeringsbeslut inte enbart utgår från den procentuella avkastningen som fonderna 

genererat, utan därtill även vill väga in den risk placerare tar vid en potentiell investering så är 

Sharpekvoten i detta sammanhang högst relevant. Samtliga fonder i undersökningen påvisar 

en positiv Sharpekvot och därmed en positiv riskjusterad avkastning.   

Vidare lyckades sex av åtta hedgefonder tillföra ett mervärde i sin förvaltning mätt som 

Alpha, utifrån vad det förväntade värdet CAPM modellen implicerar.     
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Utav de undersökta fonderna presterade Lynx den högsta avkastningen under perioden, 

samtidigt som fonden uppvisade den högsta överavkastningen mätt som Alphan i 

sammanhanget. Lynx uppvisar samtidigt den högsta risken mätt som standardavvikelse, vilket 

medför en sämre riskjusterad avkastning än de andra två högst presterande hedgefonderna 

Penser och Sector. I och med den förenade risken så skulle Lynx vara ett sämre alternativ för 

att riskdiversifiera sin portfölj, enligt Markowitz. 62 

 

Vidare påvisar Sector den klart högsta riskjusterade avkastningen, samtidigt som fonden 

levererat den näst högsta avkastningen under tidsperioden. Det behöver inte betyda att 

hedgefonden är mest lämpad ur ett investerarperspektiv då fonden är den minst 

marknadsneurala i sammanhanget, dessutom påvisar Sector att förvaltaren för hedgefonden 

underpresterat gentemot marknadens avkastningskrav.  

 

Det är många beslut som ska vägas in vid en placering på hedgefondmarknaden, dels hur 

sammansättningen ser ut i portföljen sedan tidigare och självfallet vad investeraren i fråga har 

för uppfattning om marknaden. Genom att strategierna och placerings inriktningarna varierar 

stort mellan respektive hedgefond får placeraren i fråga välja den fond som passar han/hon 

bäst.  

 

Vidare skulle respondenterna rekommendera Lynx för den investerare som vill diversifiera sin 

portfölj med ett instrument med låg Beta korrelation och som har presterar det högsta 

mervärdet till fonden i form av Alpha.  

 

Om investeraren vill riskdiversifiera sin portfölj så rekommenderas Sector som presterat den 

klart bästa riskjusterade avkastningen och har en av de lägsta standardavvikelserna i 

undersökningen.  

 

Som det ser ut nu skulle Banco vara det sämsta alternativet för en placering, hedgefonden har 

presterat den sämsta riskjusterade avkastningen och vidare en negativ Alpha.  

 

 

                                                 
62 Richard O. Michaud (1998) ”Efficient Asset Management” Harvard Business School press. 
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De fondförvaltare som presterat en god Alpha (sex av åtta förvaltare) har tillfört ett mervärde i 

sin förvaltning 

 

Det som utmärker hedgefonder i form av förvaltnigsarvoden, är att samtliga 

hedgefondsförvaltare belastar sina fonder med dels en fast förvaltaravgift samtidigt som en 

performanceavgift utgår på den överavkastning fonden genererat. Samtliga fonder använder 

sig av detta prestationsbaserade avgiftsmått. Det som skiljer fonderna åt är det 

jämförelseindex som man utgår ifrån då man beräknar dessa kostnader.  

 

Hedgefonderna har generat stora intäkter till respektive bolag för deras lågt satta 

jämförelseindex men däremot tar de inte så mycket betalt för den fasta avgiften. Om vi blickar 

utomlans ses klara tendenser i att hedgefonder som levererat en god Alpha under en längre tid 

befogat tar ut högre avgifter för förvaltningen, detta tycker respondenterna är sunt att då goda 

resultat presteras kan höjda avgifter erhållas. Men i dagens situation så förekommer inte några 

sådana skillnader, så om vi tittar tillbaka på frågeställningen kan skribenterna understryka att 

förvaltarna för tillfället inte tar betalt för den Alpha som presterats.  

 

 

Jämförelseindexen fondförvaltarna använder sig av är vanligen den riskfria räntan definierad i 

olika mått. Dessa jämförelseindex tenderar att vara låga mätt i avkastning, därmed blir det 

enklare för fondförvaltaren att överprestera detta index vilket leder till att ett 

performancearvode utgår på den överavkastning fonden genererar. Då hedgefonder har 

tillgång till aktier, derivatinstrument samt andra finansiella verktyg kan det ses som deras 

jämförelseindex är relativt lågt satta. Då det blir enklare för fondförvaltarna att överprestera 

sitt index blir det samtidigt enklare att debitera fondandelsägarna i form av 

performancearvoden.    
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7.2 Avslutande diskussion  

 

Hedgefonder är ett speciellt instrument som är förknippat med en låg risk på grund av en låg 

standardavvikelse samt låga betavärden gentemot en traditionell aktiefond. Något som man 

dock inte tar hänsyn till i dessa antaganden är den avsevärda förvaltarrisken som finns i en 

hedgefond. 

Därav tror författarna på en utveckling mot hedgefond i fond lösningar för att diversifiera den 

annars höga förvaltarrisken. 

 

Det är många beslut som ska vägas in vid en placering på hedgefondmarknaden, dels hur 

sammansättningen ser ut i portföljen sedan tidigare och självfallet vad investeraren i fråga har 

för uppfattning om marknaden. Genom att strategierna och placerings inriktningarna varierar 

stort mellan respektive hedgefond får placeraren i fråga välja den fond som passar han/hon 

bäst.  

 

Författarna tycker vidare att hedgefonderna inte bör öka sitt innehav utav Beta utan fortsätta 

att nischa sig som ett marknads neutralt instrument, men förstår vidare att förvaltarna varit 

näst intill tvingade att hoppa på marknadsracet. Den starka konjunktur uppgång som infunnit 

sig de senaste åren har spelat in för att kunna prestera en god avkastning. Om detta är en bra 

utveckling beror helt på placerarens portfölj, oftast är huvudsyftet till en hegdefonds placering 

att diversifiera sin portfölj med ett instrument som har låg korrelation till övriga placeringar.  

 

I och med att hedgefonderna ökat sitt beta innehav för att följa med i den positiva 

marknadsutvecklingen tycker författarna att performance avgiften utöver den riskfria räntan 

kan diskuteras, dels genom relativt höga standardavvikelser samt den bifogade 

förvaltarrisken. Förslagsvis skulle ett globalt världsmarknadsindex passa bättre som ett 

jämförelseindex på grund av hedgefondernas globala investeringsstrategier då makrofaktorer 

har en stor påverkan på innehaven i fonden. 
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Ytterligare tror författarna mycket på Alphan som ett konkurrensmått för val av 

hedgefondsplacering i framtiden. Därför anser uppsatsskribenterna att Lynx som levererat den 

högsta Alphan kan utnyttja det genom att ta mer betalt i förvaltararvode, som det ser ut nu så 

tar hedgefonderna ut likvärdiga förvaltaravgifter.  

Den Alpha som förvaltarna har levererat till respektive fond anser författarna vara ett 

betydande prestationsmått för att locka till sig nya investerare. I rådande stund redovisar inte 

hedgefondsbolagen den Alpha som de presterar. 

 

7.3 Kritik mot det egna arbetet 

 

Det bör dock belysas att denna absolutavkastning har bedömts utifrån en treårsperiod, 

förändringar i NAV värdet under kortare tidsserier kan ha varierat från detta resultat.  

Den undersöka tidsperioden omfattar enbart tre år, då en tidsserie om fyra år rekommenderas 

för att uppnå tillförlitlighet i beräkningar utav Beta värden.63  

 
7.4 Förslag på vidare forskning 

 

Förslagsvis skulle framtida forskning innefatta en större population av hedgefonder över en 

längre tidsperiod. Något som skulle vara intressant är att jämföra resultaten mellan olika 

konjunkturer, då hedgefonders primära uppgift är att generare en absolut avkastning. 

Konjunkturen de senaste tre åren är möjligtvis lite missvisande för att framhålla 

hedgefonderna från sin bästa sida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
63 http://services.six.se/trustclient/trusthelp/index.jsp?query=HELPMENU 2006-05-09 
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Beräkningsbilaga 
 

Avkastningen  

Inledningsvis sammanfattas fondernas avkastning, detta är hedgefondernas totala avkastning 

under de senaste tre åren. På samma sätt sammanfattas resultatet för det valda indexet 

(HFXSew), ur detta erhålles avkastningen på tre år. 

 

Standardavvikelse 

Ur variansen beräknas standardavvikelsen. Standardavvikelsen mäter hur mycket fondens 

avkastning under de senaste 36 månaderna i snitt har avvikit från medelavkastningen. Denna 

standardavvikelse mäts i procentenheter, samma som avkastningen.  

 

Betavärdet 

 

Betavärdet beräknas genom att använda Six Trust analysverktyg, där ställs ingående dagsdata 

mätt i effektiv avkastning mot hedgefonds indexet HFXSew. Detta genererar Beta värden för 

de utvalda fondera. 

 

Riskfria räntan  

Den riskfria räntan beräknas genom den genomsnittliga avkastningen för en två årlig 

statsobligation, där genomsnittet under en tre års period räknas fram. 

 

Sharpekvoten 

Räknas ut genom att subtrahera den riskfria räntan från hedgefondens genomsnittliga 

avkastning. Sedan delas det med standardavvikelsen för hedgefonden.  

 

Jensens Alpha 

Värdet räknas ut genom att hedgefondens genomsnittliga avkastning där man subtraherar med 

den riskfria räntan plus marknadens riskpremie som därefter multipliceras med hedgefondens 

Betavärde.  

 


