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Sammanfattning 

 

Titel: Är traditionellt förvaltade fonder ett bättre investeringsalternativ än hedgefonder? 

Författare: Rahell Karim & Shivan Hakim 

Examinator: Wagué Cheick 

Handledare: Smolander Maria 

Syfte: Syftet är att utföra en jämförande studie mellan hedge och traditionella fonder gällande 

risk och avkastning, under en 5 årig undersökningsperiod. Delsyftet är att testa om påståendet 

att hedgefonder genererar högre avkastningar än traditionellt förvaltade fonder under 

ekonomiska nedgångsperioder stämmer. 

Metod: I studien har en kvantitativ ansats med statistisk generalisering genomförts. Ett 

slummässigt urval på 36 fonder har valts och dess historiska avkastningar har analyserats och 

sammanställts i tabeller utan ordningsföljd. Utifrån empirierna från urvalet dras sedan en 

slutsats för samtliga hedge och traditionella fonder verksamma inom den svenska 

fondmarknaden, för att besvara syftet och undersökningsfrågorna.  

Resultat: Empirierna visar att hedgeportföljen under den avgränsade undersökningsperioden 

har genererat endast marginellt mindre i genomsnittlig avkastning än aktieportföljen, som den 

bäst avkastningspresterande traditionella portföljen. Riskmässigt var det dock uppenbart att 

hedgeportföljen var överlägsen gentemot båda de traditionella portföljerna, som lyckades 

skydda sig bättre mot kursfallen, under båda den finansiella krisen 2007 och den europeiska 

skuldkrisen 2011. Hedgeportföljen följde inte heller med de kraftiga uppgångarna som 

förkom på marknaden i samma utsträckning som de traditionella portföljerna gjorde. Friare 

placeringsregleringar anses vara den viktigaste skillnaden mellan hedge och traditionella 

fonder, som t.ex. tillåter hedgefonderna att vara högre belånade, och kan därför finansiera en 

större kombination av skilda investeringsstrategier och åstadkommer därmed bredare 

kapitalplaceringar som resulterar i större riskspridningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Are mutual funds a better investment option than hedge funds? 

Authors: Rahell Karim & Shivan Hakim 

Tutor: Wagué Cheick 

Advisor: Smolander Maria 

Purpose: The purpose of this study is to conduct a comparative study between hedge and 

mutual funds, related to risk-return performance on the Swedish fund market during a five-

year investigation. Moreover even investigate whether the assertion that hedgefunds manage 

to protect themselves better than mutual funds during recessions is really correct. 

Methodology: In the study, we have used a quantitative method with statistical 

generalization, to answer the purpose of the study and the inquiry questions. A random 

selection of 36 funds with their historical returns has been collected and analyzed from the 

database Morningstar. Based on the calculation results for the randomly collected funds in the 

sample, then a conclusion will be drawn for all hedge and mutual funds in the Swedish fund 

market. 

Result:  Based on our calculations the hedge portfolio during the five-year investigation 

generated just modestly less in average returns than the best preformed mutual portfolio. In 

terms of risk it became obvious that the hedge portfolio was superior against both investigated 

mutual portfolios, which managed to protect itself better against the declines which occurred 

on the market in both the financial crisis of 2007
th

 and the European debt crisis 2011
th

. The 

hedgefunds didn't either follow the rises on the market as much as the mutual portfolios did 

and could therefore exhibit less volatile returns. The hedgefunds managed to protect 

themselves better against the declines and rises on the market due to freer investment 

regulations which allows the hedgefunds to be higher leveraged which enable them to finance 

more investment options which lead to more risk diversification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning. 

1. Inledning ………...………………………………………………...………………………..…1 

1.1 Bakgrund………………………………………………………...…………………………1 

1.2 Problemdiskussion ……………………………………………..………………………….2 

1.3 Undersökningsfrågor…………………………………………...…………………………..2 

1.4 Syfte……………………………………………………………..…………………………3 

1.5 Avgränsning……………………………………………………..…………………………3 

1.6 Definitioner och centrala begrepp………………………………………………………….3 

1.6.1 Traditionella fonder……………………………………………………………..…3 

1.6.2 Aktiefonder………………………………………………………….…………….3 

1.6.3 Räntefonder………………………………………………………….…………….4 

1.6.4 Blandfonder………………………………………………………….…………….4 

1.6.5 Hedgefonder……………………………………………………………………….4 

1.6.6 Blankning…………………………………………………………………...……..4 

1.6.7 Lång position………………………………………………………………………4 

1.6.8 Kort position………………………………………………………………………5 

1.7 Disposition ……………………………………………………………………..………….5 

2. Metod………………………………………..………………………..………………………..6 

2.1 Val av metod. ……………………………………………………..……………………….6 

2.2 Val av angreppsansats...……………………………..……………...………...……….…6 

2.3 Tillvägagångssätt. ………………………………..…………………..………..…………6 

2.4 Urval……………………………………………………………...………………………...7 

2.5 Insamling av data …….……………………………………………………………………8 

2.5.1 Hårddata………………………………………………………………………...…8 

2.5.2 Mjukdata……………………..……………………………………………………8 

2.6 Källkritik…………….………………………………..…………...…………………….....9 

2.7 Metodkritik…………………………………………………………………………………9 

2.8 Validitet och reliabilitet……...……………………………………………………………10 

3. Teori ……………………………………………………..……………..……………..……...12 

3.1 Olika placeringsregleringar och dess effekter på fondernas prestationer …………...…...12 

3.2 Mätinstrument……………………………………………...……………………………..13 

3.2.1 Standardavvikelse …... ……………………………..…………………………...13 

3.2.2 Aritmetisk avkastning. …………………..………..…………………………..…14 

3.2.3 Sharpekvot/riskjusterad avkastning………………………………..……….……14 

3.2.4 Betavärde…………………………..……………………………………….….…15 

3.3 Tidigare studier……...……………………………………...…………………………….15 

3.4 Teoretisk syntes ………………………………..…………………………………………18 

4. Resultat……………………………………………………………………………………….19 

4.1 Undersökning 1……………………………………………………..…………………….19 

4.1.1 Avkastning och risk för portföljerna………………………..…………………....19 

4.1.2 Portföljernas känslighet gentemot index…………………………………………20 

4.1.3 Avkastning och risk för strategier…………………………..……………………20 

4.1.4 Sharpekvot/riskjusterad avkastning för portföljer och strategier………………...21 

4.2 Undersökning 2……………………………………………………..…………………….22 

4.2.1 Avkastning och risk för portföljerna………………………..……………………22 

4.2.2 Avkastning och risk för de undersökta investerings strategierna ………………..23 

4.2.3 Sharpekvoten för portföljer och strategier………………….……………………24 

5. Analys………………………………………………………………..……...……………...…25 

5.1 Aritmetisk avkastning - Undersökning 1 och 2…..…………………….…………………25 

5.2 En utvärdering i mellan de traditionella portföljerna ……...……………………………..27 

5.3 Investeringsstrategiernas risk och avkastningsprestationer undersökning 1 och 2……….28 

5.4 Risk/ standardavvikelse - undersökning ett och två.…………....……..………………….29 

6. Slutsats och avslutningsdiskussion………………………...……………..………………....35 

6.1 Slutsats……………………………………………………………………………………35 



6.2 Avslutningsdiskussion ……………………...…………………………………………….35 

6.3  Förslag för framtida forskning………..……………………………….…………………36 

7. Källförteckning…………………….………………………………………………………...37 

7.1 Forskningsartiklar………………………………………………………………………...37 

7.2 Elektroniska källor………………………………………………………………………..37 

7.3 Litteraturer………………………………………………………………………………...38 

8. Bilgor………………………………………………………………………………………….39 

8.1 Riskfriränta……………………………………………………...………………………...38 

8.1.1 SIXRX som jämförelse index…………………………...……………………...40 

8.1.2 Beräkningar, undersökning 1…………………………...…………………..……40 

8.1.3 Aritmetisk årsavkastning SEB Trygg placeringsfond…...…………..…………...40 

8.1.4 Standardavvikelsen - SEB Trygg placeringsfond………….……..…………..…...41 

8.1.5 Sharpekvot- SEB Trygg placeringsfond………………….……..…………..…...41 

8.2 Beräkningar, undersökning 2……………………………………..……………………....42 

8.2.1 Riskfriränta………………………………………………..………….………...42 

8.2.2 SIXRX Marknadsindex…………………………………..………….……...……42 

8.2.3 Aritmetisk avkastning – SEB Trygg placeringsfond…….……..…………..…....42 

8.2.4 Standardavvikelse – SEB Trygg placeringsfond…………..……….……...……..42 

8.2.5 Sharpekvot- SEB Trygg placeringsfond………………….……..………..……...43 

8.2.6 Betavärdet………………………………………………………………......……43 

Tabellförteckning 

Tabell 1 : Fonderna i urvalet………………..…………………………………………………………...7 

Tabell 2 : Skillnader mellan hedgefonder och traditionella fonder…...……………………………….12 

Tabell 3: NHX-Sverige respektive AFGX, avkastningar i miljoner kronor…………………………...17 

 

Tabell 4: utländska studiers analyseringar av hedge och traditionella fonder…………………………17 

 

Tabell 5 : Avkastning och risk för portföljerna……………...…………………..…………...………..19 

 

Tabell 6 : visar portföljernas känslighet mätt med beatvärdet………………………………………....20 

Tabell 7 : Portföljernas prestationer under de enskilda undersökta åren……………..………………..20 

Tabell 8 : Avkastning och risk för strategierna under den finansiella krisen………...…..……...…….20 

 Tabell 9 : Riskjusterad avkastning/Sharpekvot för portföljer och investeringsstrategier..……..……..21 

Tabell 10: Risk och avkastning för portföljerna under en nedgångsperiod ……………………...……22 

Tabell 11 : Avkastning och risk för strategierna under den finansiella krisen………...………...…….23 

Tabell 12 : Sharpekvot för portföljer och investeringsstrategier under den finansiella krisen………...24 

Tabell 13: portföljernas risk och avkastning prestationer under båda undersökningarna….………….25 

Tabell 14: Portföljernas prestationer under de enskilda undersökta åren……………..……………….26 

Tabell 15 : Hedge fund index- sverige gentemot Affärsvärldens generalindex……………………….27 

Tabell 16: Risk och avkastningsprestationer för portföljerna - undersökning 1 och 2……………..….29 

Tabell 17: Portföljernas känslighet gentemot index under de enskilda åren……………………..……30 

Tabell 18 : portföljernas känslighet gentemot index under hela undersökningen……………………..30 



 



1 
 

1 Inledning  

I inledningskapitlet presenteras en kortfattad bakgrundsbeskrivning av undersökningsområdet samt 

syftet med uppsatsen, problemdiskussion, undersökningsfrågor och vad studiens avgränsning 

omfattar. Definitioner och centrala begrepp i studien kommer också att redogöras. 

1.1 Bakgrund 

 

År 1949 publicerade Alfred Jones till vardags repporter för tidningen Fortune en artikel om 

aktieanalyser, om hur kapitalförvaltare tillämpade dessa analyser i värderingen av bolag på börsen.
1
 

Efter att ha undersökt olika värderingsanalyser kom Jones med en akademisk examen från Harvard 

själv att senare utveckla ett alternativ investeringsmodell som kom att kallas för Hedgefond som 

innebär att ”skydda”. Den nya investeringsstrategin gick ut på att behålla eller öka de långsiktiga 

investeringarna i aktier som bedömdes som undervärderade och sälja de som ansågs som 

övervärderade. De övervärderade köptes tillbaka vid ett senare tillfälle, om aktiekursen understeg 

priset vid försäljningstillfället så gjordes en vinst på mellanskillnaden, så kallad blankning, de 

såldes dyrt och köptes tillbaka billigt. Vinst gjordes på de undervärderade aktierna genom att 

bestämma att köpa ett bestämt antal aktier som ansågs som undervärderade om ett visst datum till 

ett förutbestämt pris. Om priset vid det förut bestämda datumet översteg det förutbestämda priset så 

köptes aktierna tillbaka för det lägre förutbestämda priset och därmed sålde han de direkt igen för 

det dyrare priset som marknaden värderade den för. Om aktiekursen inte översteg det förutbestämda 

priset så var man fortfarande tvungen att köpa aktierna för ett högre pris än vad marknaden 

värderade den för. Den nya fondstrategin möjliggjorde positiva avkastningar båda när 

marknadsindex steg eller sjönk, förutsatt att det egna valet av aktier överensstämde med denna 

utveckling.
2
 Hedgefonder var relativt okända inom investment världen fram till 1966. Då tidningen 

Fortune beskrev i en artikel att hedgefonderna hade presterat 87 % högre avkastningar än de bäst 

presterande traditionella fonderna under året. Av 215 nystartade fondbolag i USA året därpå bestod 

140 av de hedgefonder.
3
 

 

30 % av världens hedgefonder värderas till något mellan 12-100 miljoner dollar och 50 procent av 

dem värderas till mindre än 12 miljoner dollar medans de traditionella fonderna värderas i snitt till 

tio gånger mindre än så vilket innebär en större riskspridning när riskerna sprids på många fler i 

hedgefonder.
4
 Hedgefonder brukar också ha betydligt högre minimum investeringstak än de 

traditionellt förvaltade fonderna.
5
 Därför anses de mer som ett alternativ investering för välmånliga 

människor och institutioner.
6
 Hedgefondernas betydelse har också successivt ökat i takt med att 

kollektivansvarstagande värderas idag högre och folk har blivit mer medvetna om att sprida risker.  

                                                           
1Paul Anderlind- Hedgefonder.Sid. 7 
2Ibid sid.7 
3William Fung, David A. Hsieh. - A primer on hedge funs  Sid.2  
4Capocci Danie - An analysis of Hedge Fund performance. Sid.3 
5Paul Anderlind - Hedgefonder. Sid 72 
6 http://www.aktiespararna.se/hedgefonder   

http://www.aktiespararna.se/hedgefonder
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Brummes & Partners hedgefond Zenit var den första hedgefonden som introducerades på den 

svenska fondmarknaden år 1996. Sedan starten har dess betydelse successivt ökat och ur ett 

internationellt perspektiv har tillväxten av hedgefonder på den svenska fondmarknaden varit 

snabbare jämfört med den globala, som kan motiveras med att många länder inklusive samtliga 

nordiska länderna förutom Finland saknar tillsynsmyndigheter för hedgefonder som Sverige har 

haft sedan 1990 talet, och tvingar fonderna att registreras under ett annat lands övervakning som 

den nordiska investeringskulturen anses som mer skeptisk till, därför har hedgefondernas expansion 

varit snabbare i Sverige jämfört med våra grannländer men även internationellt, som stod för 63 % 

av de nordiska hedgefonderna år 2003 och förvaltade cirka 50 miljarder kronor.
7
Såvida författarna 

kan under studiens gång ge prov på att hedgefonder presterar högre avkastningar och lägre risk 

gentemot de traditionellt förvaltade fonderna och även slår marknadsindex, bör det vara en 

eftertraktad upplysning för investerarna, som hittills i år har varit ett mindre bra börsår och begäret 

för tryggare fonder med stabila kursrörelser väntas vara större jämfört med de godare ekonomiska 

tiderna.   

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det som bland annat ska ha gjort investeringar i hedgefonder attraktiva som har absolut avkastning 

som mål oavsett marknadsläge, ska vara att hedgefonder lyckas på grund av friare 

placeringsregleringar effektivare skydda sig mot kurssvängarna som inträffar på marknaden 

gentemot de traditionella fonderna, speciellt under ekonomiska nedgångsperioder.
8
 Trots 

hedgefondernas successiv ökade popularitet på den svenska fondmarknaden i kombination med de 

åtskilligt antal investeringsstrategier som tillämpas på dessa fonder, som samtliga skiljer sig 

avkastningsmässigt stort ifrån varandra, finns det endast en liten hedgefondindex gentemot ett 

åtskilligt antal marknadsindex för de traditionella fonderna.
9
 Det leder till att investerarna som 

väljer att placera i hedgefonder istället för traditionella fonder har avsevärt mindre underlag för att 

basera sina investeringsbeslut på. Då är det nu lagom att närmare analysera hur hedgefonders risk 

och avkastningsprestationer har sett ut. 

  

1.3 Undersökningsfrågor   

 

1. Vilken fondportfölj är det bästa investeringsalternativet?  

2. Hur pass korrelerat är valet av investeringsstrategi med hur framgångsrik en fond blir? 

3. Vilken fondportfölj/investeringsstrategi har presterat högst riskjusterad avkastning?  

 

 

 

 

                                                           
7Paul Anderlind- Hedgefonder . Sid.20 
8Ibid s.36 
9
 Ibid s. 34 
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1.4 Syfte 

 

Syftet är att utföra en jämförande studie mellan hedge och traditionella fonder gällande risk och 

avkastning under en 5 årig period. Delsyftet är att testa om påståendet att hedgefonder genererar 

högre avkastningar än traditionellt förvaltade fonder under ekonomiska nedgångsperioder stämmer. 

 

1.5 Avgränsning   

 

Studien avgränsar sig till den svenska fondmarknaden och undersökningsperioden 2007-01 till 

2012-01. Svenska fondmarknaden valdes av det viktiga skälet att inte få portföljer med fonder som 

övervakas av olika länders tillsynsmyndigheter med olika regleringar som ansågs ha en direkt 

inverkan på avkastning och riskprestationer som redovisas av fonderna. Undersökningsperioden 

avgränsades till 5 år eftersom fondmarknaden är en heterogenmarknad där det tillämpas ett åtskilligt 

antal investeringsstrategier som skiljer fonderna markant ifrån varandra, därför var det viktigt att 

undersökningsperioden och antalet fonder i urvalet blev så lång och så stor som möjligt. En 

grundligare beskrivning av undersökningsperioden kommer att presenteras i stycke 2.4 och 2.8 

 

1.6 Definition och centrala begrepp 

 

1.6.1 Traditionella fonder 

 

Traditionella fonder hör till kategorin nationella fonder i den svenska lagstiftningen.
10

 Traditionella 

fonder består av aktie, bland och räntefonder, som har relativ avkastning som mål, eller att slå 

marknadsindex, som innebär genomsnittsavkastningen för alla fonder verksamma inom en viss 

bransch. De traditionella fonderna tar en fast förvaltningsavgift för förvaltningen av kapital 

placerade i fonden oavsett avkastningsresultat, som kan vid ekonomiska nedgångsperioder motivera 

investerare att dra ur sina investerade andelar i fonden.
11

  

 

1.6.2 Aktiefond 

 

En aktiefond ska bestå av minst 75 % aktier. Det krävs också att fonden placerar i 16 olika aktier i 

syfte att sprida riskerna. Aktiefonder brukar vara högre riskfyllda och mindre stabila gentemot ränte 

och blandfonder i och med kurs svängarna är vanligare för aktiefonder jämfört med ränte och 

blandfonder.
12

  

 

 

 

 

                                                           
10Lars Gavelin & Erik Sjöberg -Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.205 
11Andres Almazan- Why constrain your mutual fund manager? Sid.17 
12http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/ 

http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/
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1.6.3 Räntefond  

 

Är fonder som enbart placerar i värdepapper. Räntefonder brukar betraktas som trygga eftersom det 

är vanligtvis ovanligt med dramatiska räntebesked, och ränteförändringarna brukar också vara 

förutsebara.
13

 Fonder som placerar i värdepapper är mindre volatila än fonder som placerar i aktier, 

och möjligheten att snabbt tjäna stora summor på den här sortens fonder är relativ liten.  

 

1.6.4 Blandfond  

 

Placerar i båda räntebärande värdepapper som anses som mindre riskfyllda för att minska risken, 

och aktier som anses som mer volatila och därmed också mer riskfyllda för att öka avkastningen. 

Denna placeringsstrategi anses medföra en medelhög marknadsrisk. 
14

 

 

1.6.5 Hedgefonder 

 

Hedgefonder är fonder som har absolut avkastning som mål oavsett marknadsläge. Idag är ett 70-tal 

hedgefonder verksamma inom den svenska fondmarknaden, som övervakas av den EU anpassade 

lagstiftningen som använder begreppet specialfonder för hedgefonder.
15

  På hedgefonder bestäms 

förvaltningsavgiften tillskillnad från traditionella fonder som en proportion av avkastningen som 

förvaltaren genererar, ju högre avkastning desto högre avgift och tvärtom. På så sätt skapade Alfred 

Jones, grundaren av hedgefonder ett ömsesidigt intresse mellan investerare och fondförvaltarna att 

sträva mot samma mål.
16

  

  

1.6.6 Blankning  

Blankning innebär att man lånar värdepapper, aktier t.ex. som man spekulerar i att falla i pris, för att 

sedan säljas direkt efter köpet. Om värdepappret kan köpas tillbaka vid ett senare tillfälle för ett 

lägre pris än priset som den såldes för, görs därmed en vinst på mellanskillnaden, för att sedan 

lämna tillbaka det lånade värdepappret. Det är en effektiv investeringsstrategi som tillämpas av 

fonderna för att skydda sig mot kursfallen som förekommer på marknaden. 
17

 

1.6.7 Lång position 

Om en kund besitter en långposition innebär att kunden agerar köpare. Man bestämmer att köpa ett 

visst antal aktier om ett visst datum, för ett visst förutbestämt pris, som kallas för break-even nivån. 

Om aktiens pris vid det bestämda datumet överstiger break even-nivån (det förutbestämda priset), 

                                                           
13http://ekonomi-portalen.com/index.php/rantefonder/rantefonder.html?gclid=CLfYuL7upKsCFUu_zAoddWpLzw  
14

 Paul Anderlind- Hedgefonder. Sid.33 
15Lars Gavelin & Erik Sjöberg - Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.205 
16Paul Anderlind- Hedgefonder. Sid.33 
17Ibid. Sid.27 

http://ekonomi-portalen.com/index.php/rantefonder/rantefonder.html?gclid=CLfYuL7upKsCFUu_zAoddWpLzw
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görs en vinst genom att köpa aktien för det förutbestämda priset 10 kr t.ex. för att sälja det för det 

nya högre nuvarande priset på 12 kr t.ex. och därmed görs 2 kronors vinst per aktie.
18

  

1.6.8 Kort position 

En kort position innebär att man agerar säljare. Det är en snarlik investeringsstrategi som blankning, 

men här sker det dock med egna aktier och inte med lånade aktier som vid blankning. Man 

bestämmer att sälja aktien till ett visst pris om ett visst datum. Om priset understiger det så kallade 

break even-nivån gör säljaren en vinst, säljaren får fortfarande det förutbestämda priset för aktien 

medans köparen gör en förlust genom att köpa aktien dyrare än vad marknaden värderar den för 

idag.  
19

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 2 - Metod: Kapitlet presenterar valet av metod samt hur insamling av data har utförts. 

Brister med den valda metoden och källorna kommer också att lyftas fram under kapitlet.   

Kapitel 3 - Teori: I kapitlet utvärderas olika legala aspekter som berör hedge och traditionella 

fonder, som de viktigaste skillnaderna mellan dessa fonder.  Prestationsmåtten som har valts att 

tillämpas i studien och de tidigare forskningarna kommer också att skildras här.  

Kapitel 4 - Resultat: I kapitlet presenteras de empiriska resultaten av undersökning ett och två för 

de undersökta portföljerna samt de olika investeringsstrategierna.  

Kapitel 5 – Analys: I analysen besvaras syftet med studien och undersökningsfrågorna. I kapitlet 

kommer de teoretiska utvärderingarna att stämmas av med empirierna. 

Kapitel 6- Slutsats: En sammanfattning av det som uppsatsen har kommit fram till samt avslutande 

diskussioner och förslag på framtida forskningar presenteras i slutsatskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Lars Gavelin & Erik Sjöberg - Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.115-116   
19Ibid. Sid 115-116     
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2 Metod 

I kapitel 2 presenteras valet av metod, samt hur undersökningen har genomförts. Urvalet och 

begränsningarna av det kommer att beskrivas djupgående. Brister med källor och den valda 

metoden kommer också att lyftas fram och redogöras. 

2.1 Val av metod  

I studien har en kvantitativ ansats med statistisk generalisering genomförts, som innebär att 

empirisk data för ett slummässigt urval fonder har insamlats och bearbetats för att sedan dra 

slutsatser för det allmänna utifrån det avgränsade urvalet. Motivet bakom val av metod var för att 

besvara syftet med studien, det krävdes empiriskdata som fondernas historiska avkastningar, därför 

ansågs en kvantitativ ansats med statisk generalisering som grundar sig på fondernas historiska 

avkastningar som mest lämpande gentemot syftet.  

2.2 Val av angreppsansats  

Studien har utgångspunkten i en empirisk undersökning eftersom först har empirisk data för det 

avgränsade urvalet insamlats och bearbetats, som sedan testas med teoretiska utvärderingar för att 

undersöka huruvida teorierna bekräftar empirin. En sådan ansats ”från empiri till teori” där 

eventuella avvikelser i empirin testas med teoretiska utvärderingar inom undersökningsområdet 

kallas en induktiv ansats.
20

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Ett slummässigt urval på 36 fonder har valts och dess historiska avkastningar har insamlats från 

databasen Morningstar. Det har sedan skapats 3 portföljer med 12 fonder per portfölj indelade på en 

aktie, bland och hedgeportfölj. För att genomföra risk och avkastningsmässiga jämförelser i mellan 

portföljerna, har 2 undersökningar genomförts. I den första undersökningen som omfattar 5 år med 

start från 2007-01, beräknades först den aritmetiska avkastningen för fonderna, och med hjälp av 

den uträknade avkastningsprestationen kunde sedan fondernas riskprestationer beräknas med 

Sharpekvoten, betavärdet och standardavvikelsen. 

Den andra undersökningen omfattar 5 kvartal med start från sista kvartalet 2007. Undersökningen är 

ämnat att mäta samma urvals risk och avkastnings prestationer med samma prestationsmått som 

tillämpades i den första undersökningen, dock under en ekonomisk nedgångsperiod/finansiella 

krisen. Beräkningsresultaten för portföljerna från den första och andra undersökningen kommer 

sedan att stämmas av med de teoretiska utvärderingarna för att utvärdera huruvida empirin bekräftas 

av teorierna. Senare dras en slutsats för alla hedge och traditionella fonder verksamma inom den 

svenska fondmarknaden utifrån det avgränsade urvalet gällande risk och avkastning.
21

  

                                                           
20Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.35 
21Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.73 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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2.4  Urval  

Urvalet består av 36 fonder som uppfyller samtliga av uppsatsens kriterier. Kriterierna är att 

fonderna ska ha varit aktiva under studiens 5 åriga undersökningsperiod, och under den perioden 

publicerat den finansiella informationen om fonderna som är av vikt för utförandet av 

undersökningarna, som fonderna historiska avkastningar t.ex. För att få så stor spridning som 

möjligt av urvalet, har 3 portföljer som tidigare nämndes skapats, indelade på en aktie, bland och en 

hedgeportfölj. Varje portfölj består av 12 slumpmässigt utvalda fonder, med 4 fonder per de 

investeringsstrategier som har valts att undersökas. Se portföljer/investeringsstrategier i tabell 1 

nedan. Många hedgefonder på den svenska fondmarknaden har grundats de senaste åren och därför 

inte fler än 12 hedgefonder uppfyllde det 5 åriga kriteriet.
22

 Vi fick även ett relativt stort bortfall på 

traditionella fonder eftersom flera traditionella investeringsstrategier som var avsedda att granskas 

uteslöts att tas med i undersökningen, i de fallen där mindre än 4 fonder som tillämpade 

investeringsstrategin hittades, vilket begränsade antalet traditionella fonder i urvalet. Ett mindre 

antal än 4 fonder som tillämpade en viss investeringsstrategi ansågs ett litet antal för att kunna 

presentera en korrekt bild av marknadsutvecklingen för investeringsstrategin. Under validitet och 

reliabilitet i stycke 2.8 presenteras flera motiv bakom begränsning av urvalet.    

Tabell 1: Samtliga 36 slumpmässigt utvalda fonder i urvalet. 

Aktiefonder Hedgefonder Blandfonder 

Global&Sverig 

1. Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 

Arbitrage 

1. Yield  
Aggressive 

1. Nordea stratega 70  

2. Danske Invest Offensiv 2. Stella nova hedgefond 2. Lannebo Mixfond 

3. Handelsbanken Sverige/Världen 3. Handelsbanken europa hedge selektive 3. Handelsbanken flermarknadsfond 

4. Swedbank Robur Allemansfond V 4. Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield 4. Danske Invest Balanserad 

Sverige 

5. Handelsbanken Sverigefond 

Långkort 

5. Case  
Försiktig 

5. SEB Trygg Placeringsfond 

6. Carnegie Sverigefond 6. Catella Hedgefond 6. Danske Invest Försiktig 

7. Danske Invest Sverige 7. Idea  7. Fair Play 

8. Banco Humanfonden 8. Aktie-Ansvar Graal 8. N Lärarfond 59+ 

Sverige små/medelstora bolag 

9. Cliens Absolut Aktier Sverige 

Multi-strategi 

9. Evli Hedgefond 
Flexibel 

9. Cliens Allokering Sverige 

10. Lannebo Småbolag 10. Brummer & Partners Multi strategy 10. Carnegie Safety 90 Sverige 

11. ODIN Sverige NOK 11. Swedbank Robur Access Hedge 11. Carnegie Total B  

12. Banco Småbolag 12. Brummer & Partners Multi-S. 12. Cliens Allokering Sverige 

                                                                                                                                           Källa: Egen bearbetning 

 

 

 

 

                                                           
22http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285 

http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=%28cc%20%28id%20XKF%29%29
http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=%28cc%20%28id%20XKG%29%29
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285
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2.5 Insamling av data  

Data är när verkligheten observeras och på något sätt registreras, som inte är den helt korrekta 

sanningen om en verklighet. Vad vi observerar och hur dessa observationer om verkligheten 

uppfattas av var och en, har olika slags inverkan på data.
23

  

2.5.1 Hårddata 

Hård data kan kvantifieras med hjälp av siffror som rör sig om lätt mätbara sidor av verkligheten.
24

 

De hårda data som har insamlats och bearbetats i studien är fondernas historiska avkastningar från 

databasen Morningstar, den riskfria räntan som publiceras av riksbanken, och marknadsindex från 

fondbolagen. Det är därmed data som har offentligorts för andra ändamål än vårt. När man gör 

förberedelser för en undersökning bör man beakta i vad mån hård data, kan ge för svar på de ställda 

undersökningsfrågorna, antingen hittas ett svar direkt eller så får man vara beredd på att göra nya 

bearbetningar och tabellsammanställningar av dessa data
25

. I studien uträknades fondernas 

riskprestationer som saknades på databasen Morningstar, först efter att den genomsnittliga 

avkastningen för fonderna hade uträknats med hjälp av dess historiska avkastningar från den 

nämnda databasen. 

2.5.2 Mjukdata 

Med mjuk data försöker man genom text som litteraturer och tidigare forskningar, ljud som 

intervjuer, och bild utforska ett forskningsområde, detta är en enorm detaljrikedom som framstår 

som svårt att kvantifiera.
26

 De mjuka data som har varit centrala i de teoretiska utvärderingarna av 

hedge och traditionella fonder i studien, är främst forskningsartiklar inom undersökningsområdet 

men även ett litet bestämd antal litteraturer som samtliga beskrivs djupgående i källförteckningarna 

i kapitel 7.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte,- Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.47 
24Ibid. Sid.25 
25Karin Dahmström, Från datasamling till rapport – att göra en statistik undersökning Sid.82  
26Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.24 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte


9 
 

2.6 Källkritik 

Studiens hårda data som tidigare nämndes är främst hämtade från databasen Morningstar, som 

betraktades som en pålitlig källa eftersom det är den största databasen i världen för finansiell 

information om fonder.
27

 På databasen publiceras endast fondernas års och kvartalsavkastningar, 

dock saknas månadsavkastningar som hade möjliggjort exaktare beräkningar av fondernas 

kursrörelser.  Riksbanken och fondbolagen, som den riskfria räntan och marknadsindex hämtades 

ifrån anser vi att båda förser studien med data av hög kvalitet. Fondernas avkastningsprestationer 

och betavärden som offentliggörs på den nämnda databasen är dock inrapporterade av 

fondförvaltarna vars trovärdighetsgrad kan därför betvivlas. Felberäkningar kan också ha 

förekommit för vissa bolag eftersom fondförvaltarna tillsammans med revisorerna inte alltid kan 

notera ett bolags precisa ekonomiska tillstånd, men den risken anses som minimal och en faktor 

som inte vi kan påverka.  

2.7 Metodkritik  

Hedgefonder är ett nytt fenomen på den svenska fondmarknaden och därför dåligt utforskade.
28

 Den 

valda kvantitativa metoden som grundar sig på en empirisk undersökning kommer inte ensamt utan 

en uppföljning av en kvalitativ undersökning, en så kallad metodtriangulering kunna förse studien 

med heltäckande beskrivningar och detaljerade förklaringar av undersökningsfrågorna och syftet.
29

 

Att genomföra en kvalitativ undersökning som en uppföljning av den kvantitativa undersökningen 

var dock inte möjligt, eftersom fondförvaltarna vi lyckades komma i kontakt med, inte ville ställa 

upp på intervjuer, för att agera obestört på marknaden och inte avslöja investeringsstrategier för 

utomstående.  

Studiens 5 åriga undersökningsperiod anses ge en någorlunda tydlig bild av marknadsutvecklingen 

för hedge och traditionella fonder. En längre undersökningsperiod och ett större urval än den 

nuvarande, hade försett studien med exaktare värden gällande kursutvecklingen för de undersökta 

fonderna eftersom fondmarknaden är en heterogenmarknad med tillämpning av ett åtskilligt antal 

placeringsstrategier som skiljer fonderna markant ifrån varandra, därför ju större urval och fler 

investeringsstrategier som undersöks desto exaktare värden. En längre undersökningsperiod i 

dagsläget med endast 70 hedgefonder verksamma inom den svenska fondmarknaden och de flesta 

av de som grundats de senaste åren var dock inte möjligt utan en avsevärd begränsning av urvalet 

som var följden i vårt fall, vilket är en faktor som har haft en negativ inverkan på studien. 
30

 Flera 

brister med metoden presenteras under validitet/ reliabilitet och mätinstrumenten i stycke 2.8 och 

3.4. 

 

                                                           
27http://www.morningstar.se/Articles/News.aspx?title=vi-forenklar-intervju-george-sallfeldt  
28http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285 
29Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte- Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.77 
30 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285 

 

http://www.morningstar.se/Articles/News.aspx?title=vi-forenklar-intervju-george-sallfeldt
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285
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2.8 Validitet och Reliabilitet  

För att data ska kunna representera en viss verklighet är det viktigt att den uppfyller särskilda 

kriterier, som validitet och reliabilitet.
31

 

Den insamlade finansiella informationen om fonderna bearbetas av 4 noggrant utvalda 

mätinstrument, som beräknar fondernas avkastning och riskprestationer. Mätinstrumenten hade 

tillämpats inom flertal tidigare forskningar med avsikten att jämföra hede och de traditionella 

fonders risk och avkastningsprestationer, därför ansågs den lämpande gentemot vårt syfte med 

studien, vilket höjer reliabiliteten. Samtliga beräkningarna har också kontrollräknats i Excel, för att 

minska andelen felberäkningar, som också tidsmässigt är ett smidigare alternativ, som ytterligare 

höjer reliabiliteten. Studiens hårda data brister dock på några punkter som presenteras under 

källkritiken i stycke 2.6 ovan. 

Fonderna väljer själva vilka perioder de vill redovisa resultaten för när de registreras på en databas, 

som leder till att styrelsen på fonderna stundtals beslutar att enbart framlägga resultat från 

uppgångsperioder för att bland annat ge en fin bild av bolaget och därmed locka till sig 

investerare.
32

 Fonder med bristfällig finansiell information har inte tagits med i studien.  Cirka 5 % 

av fonderna läggs ner varje år, och de finns inte heller registrerade på databasen.
33

 Att inte fonder 

som lagts ner och fonder med bristfällig finansiell information finns med i urvalet, orsakar en lägre 

validitet, eftersom det leder till en överskattad marknadsutveckling för hedge och traditionella 

fonder, när urvalet enbart utgörs av fonder som det har gått bättre för. Validiteten brister även på 

några till punkter som presenteras under metodkritiken i stycke 2.7 ovan.  

Några av de tidigare forskningarna som kommer att stämmas av med empirin har också granskat 

hedge och traditionella fonders risk och avkastningsprestationer på utländska fondmarknader under 

tidig och mitten av 1990-talet, medans vårt urval är avgränsat till den svenska fondmarknaden med 

en undersökningsperiod som sträcker sig från 2007-01 till 2012-01. I och med det kommer vissa av 

de tidigare forskningarna som inte har granskat den inhemska fondmarknaden inte att kunna 

betraktas som en hundra procentig stöd för empirierna, på grund av möjligtvis skilda regleringar av 

hedge och traditionella fonder på de utländska fondmarknaderna jämfört med den svenska 

fondmarknaden som kommer att ha en negativ inverkan på studiens reliabilitet. Att inte fler och mer 

omfattande studier än de nuvarande 3 tidigare studierna som har granskat hedge och traditionella 

fonders risk och avkastningsprestationer på den inhemska fondmarknaden hittades beror på att den 

första hedgefonden introducerades på den svenska fondmarknaden år 1996 och de flesta av de 70 

hedgefonderna som idag är verksamma inom den inhemska fondmarknaden har etablerats under de 

senaste åren.
34

 Marknadsläget lär också idag ur ett avkastningsmässigt perspektiv avvika ifrån 

marknadsläget på 1990-talet, som några av de tidigare forskningarna analyserade, eftersom sedan 

                                                           
31

 Martyn Denscombe. Forskningshandboken. Sid. 251 
32http://www.riksbank.se/pagefolders/26165/fs_06_1_artikel2.pdf 
33Ibid  
34 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2006/Nyberg-Ar-hedgefonderna-farliga/  

http://www.riksbank.se/pagefolders/26165/fs_06_1_artikel2.pdf
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2006/Nyberg-Ar-hedgefonderna-farliga/
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1980-talet har antalet nyetableringar av hedgefonder internationellt ökat med 18-20 %, och 

nationellt årligen sedan 1996 med 28 %.
35

  

I inledningsfasen av uppsatsen var det också tänkt att väga in förvaltningsavgifterna som fungerar 

olika på hedge och traditionella fonder i jämförelserna i mellan portföljerna, som ansågs hade 

kunnat bidra med mer tillförlitliga slutsatser, men så blev inte fallet eftersom det visade sig vara en 

komplicerad och tidskrävande process.  

I analysen kommer empirierna att stämmas av med de teoretiska utvärderingarna samt de tidigare 

forskningarna som har granskat båda inhemska och utländska fondmarknader, såvida snarlika 

resultat skulle ha uppnåtts och de teoretiska utvärderingarna bekräftar empirin kommer 

tillförligheten i studien att öka. Om samma undersökning också skulle upprepas inom en snar 

framtid, en så kallad test-retest-reliabilitet, och samma resultat skulle uppnås, ökar studiens 

reliabilitet ytterligare.
36

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35Paul Andelind - Hedgefonder. Sid. 16 
36Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte- Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid.29 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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3 Teori  

Olika placeringsregleringar som berör hedge och traditionella fonder presenteras i kapitlet som 

anses vara en viktig faktor bakom fondernas avvikande prestationer. Under en senare del av 

kapitlet presenteras tidigare forskningar och mätinstrumenten för att kartlägga hur beräkningar av 

dessa mätinstrument kan tolkas. 

3.1 Olika placeringsregleringar och dess effekter på fondernas prestationer 

Tabell 2: Skillnader mellan hedge och traditionella fonder  

 Hedgefonder Traditionella fonder  

Placeringsregler  Fria Begränsade 

Avkastningsmål Absolut, dvs. positiv avkastning 

oavsett marknadsutveckling 

Relativ avkastning, dvs. slå valt 

marknadsindex 

Synen på risk Förlora pengar Avvika från index 

Investeringsfilosofi Begränsa marknadsrisk via 

kombinationer av långa och korta 

positioner samt likvida medel  

Ta marknadsrisk via långa 

positioner 

Mått på framgång Hög avkastning i förhållande till 

risktagande, lågt beroende av 

marknadens utveckling 

Överträffa marknadsindex 

Avgiftsstruktur Främst prestationsbaserad Fast 

Förvaltare har egna pengar i fond Mycket vanligt Ovanligt 

                                                                                                                              Källa: Paul Anderlind - Hedgefonder s.25  

Hedgefonder betraktas som ett investeringsalternativ för en bråkdel av samhället som välmånliga 

människor och institutioner på grund höga minimum investeringstak, därför är man inte lika 

tillgängliga för offentligheten som de traditionella fonderna är med betydligt lägre minimum 

investeringstak.
37

 Andelen fondsparande i hedgefonder låg 2003 på 50 miljarder kronor vilket 

motsvarade 5 % av det totala förvaltningskapitalet i Sverige.
38

 Dock förvaltar de traditionellt 

förvaltade fonderna cirka 1000 miljarder kronor och därmed 20 gånger fler väljer att placera i 

traditionella fonder än i hedgefonder och är därmed också det vanligaste placeringsalternativet i 

Sverige.
39

 Av den anledningen att hedgefonder utnyttjas av betydligt färre investerare, berörs de av 

regleringar som anses som mer liberala än de som gäller för de traditionella fonderna. 
40

De olika 

regleringarna har t.ex. resulterat i avvikande investeringsstrategier som har formats och tillämpas på 

hedge respektive traditionella fonder. 
41

 

De traditionella fonderna ska ha en varudeklaration som innebär att fonderna behöver publicera 

fondens position samt investeringsstrategi för att investerarna ska ha bättre koll på varan man 

köper
42

. För hedge fonder råder inget regelkrav att redovisa investeringsstrategier och resultat.
43

 Det 

                                                           
37Paul Anderlind - Hedgefonder. Sid.23 
38http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285 
39Björn Wilke - Aktie och fondhandboken. Sid. 101 
40Liang bing- On the performance of  Hedge funds. Sid.23 
41

 Paul Anderlind - Hedgefonder. Sid. 30 
42Paul Anderlind - Hedgefonder.  Sid.26 
43Ibid. Sid.73 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285
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uppstår därmed en informationsbrist för investerarna och behöver helt och hållet förlita sig på 

hedgeförvaltarna.
44

 Att avslöjanden av investeringsstrategier inte sker på hedgefonder motiveras 

med att det kan motverka förvaltarens möjligheter att agera obestört på marknaden.
45

  

Andelen skuldsättningsgrad på traditionella fonder får inte heller överstiga 33 % av 

investeringskapitalet.
46

 Medans den genomsnittliga skuldsättningsgraden på hedgefonder i Sverige 

ligger på cirka 80 % av investeringskapitalet, vilket möjliggör finansiering av flera 

investeringsalternativ och därmed också en bereddare kapitalplacering och riskspridning
47

. Trots 

större investeringskapital för de traditionella fonderna än hedgefonder på grund av låga 

förvaltningsavgifter och lägre investeringstak kan man inte tillämpa flera åtskilliga 

investeringsstrategier på grund av de mindre fria regleringarna.  

Reglerna framför t.ex. krav att aktiefonder som utgör 55 % av de traditionella fonderna, att ha 75 % 

av investeringskapitalet investerade i aktier, vilket begränsar förvaltarens möjligheter att sälja av 

aktier under nedgångsperioder, och istället under oroliga ekonomiska tider erhålla en större andel 

likvida medel och sälja av en del av aktierna som anses som riskfyllda, speciellt under 

nedgångsperioder.
48

 De mindre liberala regelringarna för traditionella fonder medför mindre 

flexibilitet för dessa fonder, eftersom den begränsar fondernas möjligheter att blanka och erhålla 

långa som korta positioner som är effektiva investeringsstrategier som tillämpas för att skydda sig 

mot kurs upp och nedgångar som ständigt förekommer på marknaden. 
49

 

Liberala regleringar för hedgefonder underlättar för dessa fonder att aktivare bedriva portföljs 

förvaltningar och bättre skydda sig mot kursfallen och därmed lyckas också att uppvisa en lägre 

korrelation med marknadsindex.
50

 Resultatet som uppvisas på hedgefonder är mer bunden med 

förvaltarens skicklighet jämfört med de traditionella fonderna som har mindre ”verktyg” att jobba 

med 
51

. Därför också en avkastning som är mer påverkad av utvecklingarna som förekommer på 

marknaden och även i det långa loppet mindre berörd av förvaltarens skicklighet.
52

  

3.2 Mätinstrument 

3.2.1  Standaravvikelse 

Standaravvikelse är den genomsnittliga avvikelsen från variabelns medelvärde. Om avkastningarna 

som presteras av fonden under den avgränsade perioden är nära spridda över eller under 

avkastningsmedelvärdet blir standaravvikelsen låg och därmed låg risk för att investera i fonden, 

                                                           
44Paul Andelind. Sid.73-75 
45Ibid. Sid.73 
46Andres Almazan. -  Why constrain you mutual fund manager? Sid.5 
47http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285  
48http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/  
49

 Paul Anderlind - Hedgefonder.  Sid.37 
50http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2007/Rapport2007_13  
51Paul Anderlind - Hedgefonder.  Sid.27 
52Ibid. Sid. 70-71 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285
http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2007/Rapport2007_13
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dock om värdena ligger långt över eller under avkastningsmedelvärdet innebär det en hög 

standardavvikelse/volatilitet och en hög risk att investera i fonden. 
53

 

 

S= standardavvikelse 

x= avkastning för ett år 

   = avkastningsmedelvärde  

n = antalet observationer  

3.2.2 Aritmetisk medelvärde 

Det aritmetiska medelvärdet beräknar en konstant genomsnittlig avkastningsmedelvärde för 

fonderna under den avgränsade undersökningsperioden. Årsavkastningar som presteras av en fond 

under den avgränsade undersökningsperioden, summeras och delas sedan på antal år.
54

  

 
  = aritmetisk medelvärde 

x1= avkastning år 1  

n= antal år/undersökningsperiod  

3.2.3 Sharpekvot/ riskjusterad avkastning 

Sharpekvoten är ett riskmått som är uppkallat efter William Sharpe, mest känd som grundaren av 

CAPM teorin. Med kvoten kan man beräkna den riskjusterade avkastningen, vilket innebär graden 

av risk som har tagits i förhållande till den avkastning som har genererats av förvaltaren
55

. Ett högt 

Sharpekvot innebär att det har tagits en låg risk för den avkastning som uppvisats och därmed en 

hög riskjusterad avkastning. Sharpekvoten visar dock inte den precisa riskjusterade avkastningen i 

de fallen fonden uppvisar en högre avkastnings medelvärde än den riskfria räntan.
56

  

 

SR= sharpekvot - Rf = riskfriavkastning  

σ p= fondens totala risk mätt som standaravvikelse, Rp = avkastningsmedelvärdet för fond i 

                                                           
53http://www.scb.se/Pages/List____310894.aspx  
54Bodie Kane, Marcus - Investments. Sid.137 
55Lars Gavelin & Erik Sjöberg - Finansiell ekonomi i praktiken. Sid 254 
56http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2530467.ece  

http://www.scb.se/Pages/List____310894.aspx
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2530467.ece
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3.2.4 Betavärde  

Betavärdet mäter en fonds känslighet gentemot utvecklingarna på marknaden .
57

 Ett betavärde på 1 

innebär att fonden följer lika mycket samtliga upp och nedgångar som förekommer på marknaden 

(marknadsindex), ett beta värde på 0.9 innebär dock att fonden påverkas 10 % mindre av de upp och 

nedgångar som sker på marknaden och är därmed mindre volatile.
58

  

β = Cov (ri , rm )/ M 

Cov (ri ,rm) = covariansen mellan avkastning för aktiemarknaden och fonden 

 m= aktiemarknadens variance 

3.3 Tidigare studier  

I Performance and Characteristies of Swedish Mutual Funds av Dahlquist, Engström och Söderlind 

analyserades svenska traditionella fonders avkastningsprestationer i förhållande till dessa fonders 

risk och förvaltningsavgifter från 1992 - 1997. I studien fann man de traditionella fondernas 

avkastningsprestationer som volatila/riskfyllda. Speciellt fann man de enskilda fonderna med lägre 

investeringstak och förvaltningsavgifter som mer volatila/ mindre stabila. De låga 

förvaltningsavgifterna/investeringstaken för de traditionella fonderna anses bana vägen för ett stort 

inflöde av kapital i dessa fonder. Det uppmuntrar ett aggressivt investeringsbeteende eftersom de 

traditionella fonderna lyder under stränga regleringar som avgränsar dessa fonder till tillämpning av 

endast ett fåtal investeringsstrategier. Ju större investeringskapital i kombination med en låg 

riskspridning/kapitalspridning på grund av tillämpning av en liten kombination av olika 

investeringsstrategier desto större kurs upp och nedgångar enligt studien
59

   

I en annan mindre omfattande granskning av den internationell ekonomiinriktade tidsskriften E24 

granskades 10 av Sveriges populäraste aktiefonder med flera miljoner sparare. Det avgränsade 

urvalets prestationer analyserades under en period som sträckte sig från 2007-01 till 2011-01. De 10 

granskade fondernas avkastningsprestationer uppvisade under den avgränsade perioden en hög 

korrelation med marknadsindex och avvek som högst 1,4 % från index som visade på en 

genomsnittlig årlig uppgång på 4,81 %. Bland de 10 undersökta fondernas avkastningar fann man 

Sveriges största fondbolag Swedbank Robur som det sämst presterande fondbolaget under den 

finansiella krisen. Det kan jämföras med Dahlquists empirier som tydde på att fonder med större 

investeringskapital på grund av låga förvaltningsavgifter/ investeringstak i kombination med en låg 

riskspridning på grund av tillämpning av en mindre kombination av olika investeringsstrategier som 

en följd av de mindre fria regleringarna uppvisade dessa fonder på större ned samt uppgångar och 

var därmed också mer volatila. Av de 10 undersökta fonderna som samtliga har som mål att slå 

marknadsindex lyckades endast en av dem att uppfylla det målet. 
60

  

                                                           
57Bodie, Kane, Marcus - Investments. Sid.295 
58http://news.morningstar.com/classroom2/course.asp?docId=2927&page=3&CN=com  
59

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1413216  
60

 http://www.svd.se/naringsliv/aktiefonder-lyckas-inte-sla-index_6954629.svd  

http://news.morningstar.com/classroom2/course.asp?docId=2927&page=3&CN=com
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1413216
http://www.svd.se/naringsliv/aktiefonder-lyckas-inte-sla-index_6954629.svd
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I en annan studie av Sveriges riksbank analyserades hedgefonders utveckling på den svenska 

fondmarknaden samt internationellt från 2002-01 till 2006-01. I studien tillämpades Nordic Hedge 

Fund Index - Sverige som representerar 45 svenska hedgefonders avkastningsprestationer för att 

sedan jämförs med affärsvärldens general index AFGX, som ett index för samtliga traditionella 

fonder noterade på Stockholmsbörsen.  

Hedgefonders snabba expansion på den svenska fondmarknaden från 17st under 2002 till 50st under 

2006 samt en fördubbling av förvaltad kapital av dessa fonder under samma period, tycks bero på 

hedgefonders låga risktagande som har gjort dessa fonder attraktiva på marknaden enligt studien. I 

tabellen nedan hämtad från Nordichedgefund visar NHX-Sverige på stabilare/ mindre volatile 

avkastningsutveckling i relation till AFGX. Den låga volatiliteten som NHX-Sverige uppvisar är en 

beteckning på en lägre standardavvikelse som är ett mått på risktagande. Trots ett lägre 

volatilitet/risktagande för hedgeportföljen som vanligtvis förknippas med lägre 

avkastningsprestationer åstadkommer NHX-Sverige en genomsnittlig årsavkastning på 97,7mkr 

som är relativt högt om man beaktar det betydligt lägre risktagandet/volatiliteten som har tagits av 

hedgeportföljen enligt studien, jämfört med en genomsnittligavkastning på 97,9mkr som uppvisas 

av AFGX som är endast relativ lite högre trots betydligt högre volatilitet/risktagande av AFGX. Det 

viktigaste enskilda motivet bakom den mindre volatila utvecklingen som NHX - Sverige uppvisar är 

att hedgefonder lyder under ett friare reglerverk. Hedgefonder tillåts också i en större utsträckning 

hålla sina investeringsstrategier hemliga från investerarna och frivilligt vid enstaka tillfällen 

avslöjar de det för enskilda investerare med stora investeringskapital som kräver det för att 

investeringar ska äga rum. Informationsbristen som uppstår för investerarna på grund av regelverket 

resulterar i att incitamentet för ett så kallat flockbeteende som kan ge upphov till stora kursrörelser 

är mindre på hedgefonder och lyckas på sådan sätt att åstadkomma ett viss stabilare kursrörelser än 

AFGX som enligt regleringarna behöver vara mer transparenta och avslöja bland annat sina 

investeringsstrategier i en högre utsträckning för investerarna. En annan viktigt påverkande faktor 

bakom speciellt åtskilligt skilda riskprestationer mellan hedge och traditionella fonder som också är 

en följd av skilda regleringar, tycks vara att hedgefonder tillåts vara betydligt högre belånade än 

traditionella fonder eftersom hedgefonder är avsevärt mindre riskfyllda/volatila, den högre 

belåningen möjliggör finansiering av flera investeringsstrategier och därmed bredare 

kapitalplaceringar som medför bättre riskspridningar. 
61
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Tabell 3: Avkastningar i miljoner kronor under 5 år för 43 svenska hedgefonder som representeras av NHX Sverige och samtliga traditionella fonder 

registrerade på Stockholmsbörsen som representeras av AFGX. 

 

                                                                                                                                                   Källa: www.hedgenordic.com 

Nedan har slutsatsen av ytterligare 4 studiers granskningar av hedge och traditionella fonders risk 

och avkastningsprestationer kort sammanfattats i en tabell. Dessa studier skiljer sig på flera aspekter 

från de första 3 studierna. Studierna har undersökt större urval och undersökningsperioder gentemot 

de inhemska studierna eftersom utländska kapitalmarknader som de amerikanska och australienska 

fondmarknaderna har analyserats där hedgefonder har varit etablerade under en längre period 

gentemot den inhemska fondmarknaden. Se stycke 2,7 och 2,8 angående till vilken utsträckning de 

utländska studierna är lämpande för att stämmas av med vårt urval som har avgränsats till den 

inhemska fondmarknaden. 

Tabell4: visar resultatet av 4 utländska studiers analyseringar av hedge och traditionella fonders risk och avkastningsprestationer. 

Studier av: Avkastning  Standardavvikelse Undersökningsperiod Fondmarknad Antal fonder i 
urvalet,hedge/traditionell
a fonder  

Gaurav S. 
Amin62 

Lägre än 
traditionella 
fonder 

Lägre än traditionella 
fonder 

 1990-2000 Amerikanska/USA 77/13 

Robert Faff63 lägre än 
traditionella 
fonder 

Lägre än traditionella 
fonder 

 1990-1994 Australienska 75/57 

Bing Liang64 Högre än 
traditionella 
fonder 

Lägre än traditionella 
fonder 

 1994-1996 Amerikanska/USA 385/4776 

Fung and 
Hsiehs65                    

Lägre än 
traditionella 
fonder 

Lägre än traditionella 
fonder  

 

 1997-2000 Amerikanska/USA 409/3327 

Källa: egen bearbetning 

                                                           
62 Hedge fund performance 1990-2000: Do the money machines really add value 
63 An empirical analysis of hedge fund performance 
64 On the performance of  hedge funds  
65 Fung W, Hsiehs A. D, (1997)   
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3.4 Teoretisk syntes 

Studien har som tidigare beskrevs utgångspunkten i en empirisk undersökning, som ansågs 

lämpande för att undersöka om hedgefonder är ett bättre investeringsalternativ än traditionellt 

förvaltade fonder, risk och avkastningsmässigt som uppsatsens syfte lyder. Dock för att genomföra 

den empiriska undersökningen har först tidigare forskningar analyserats, som båda underlättade 

valet av prestationsmåtten som tillämpats för att mätta fondernas prestationer, men även för att få en 

uppfattning om hur indelningen av fondportföljerna i undersökningarna bör se ut.  

De tidigare forskningarna gav senare upphov till ytterligare teoretiska utvärderingar inom 

undersökningsområdet när det ledde in oss på intressanta områden som var nära sammankopplade 

med syftet med studien, som olika placeringsregleringar som berör hedge och traditionella fonder. 

Det fick oss att bland annat ställa frågan om påståendet att hedgefonder inte följer upp och 

nedgångar som förekommer på marknaden, i samma utsträckning som de traditionella fonderna på 

grund av friare placeringsregleringar för hedgefonder, verkligen stämmer? Samt huruvida det 

stämmer för de svenska hedge gentemot de traditionella fonderna som studien har avgränsats till?  

Slutligen i analysen i resultat kapitlet kommer de teoretiska utvärderingarna att stämmas av med 

empirin för att finna eventuella avvikelser, respektive stöd för fondernas prestationer som mätts 

med Sharpekvoten, aritmetiska avkastningen, standardavvikelsen, samt betavärdet. Med hjälp av 

prestationsmåtten beräknas fondernas riskjusterade avkastningar, avkastningsprestationer, dess 

känslighet gentemot marknadsindex samt hur riskfyllda de är. 
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4 Resultat  

I kapitlet presenteras resultaten av prestationsmåtten som har tillämpats för att mätta portföljernas 

risk och avkastningsprestationer. I korta drag kommer även beräkningarnas innebörd att 

redogöras.  

4.1 Undersökning 1 

Undersökningen sträcker sig över 5 år från 2007-01 till 2012-01. Med de nämnda mättinstrumenten kommer 

fondernas risk och avkastningar att mättas för att närmare analysera vilken fondportfölj och 

investeringsstrategi har genererat högst gällande avkastning och lägst risk. 

4.1.1 Avkastning och risk för portföljer  

Tabell 5: Tabellen visar den genomsnittliga årsavkastningen som har presterats av de 3 olika portföljerna under 

undersökningsperioden, samt graden av risk för investerarna att investera i respektive portföljer mätt med 

standardavvikelse. 

Fondkategori Avkastning Standardavvikelse 

Hedgefonder                    3,87 %  9,86 % 

Aktiefonder                    4,04 %  30,3 % 

Blandfonder   3,38 %  12,7 % 

Marknadsindex – (SIXRX)  3,86 %   
                                                                                                                                                        Källa: Egen bearbetning 

Som det framgår i tabellen har aktieportföljen uppvisat den högst gällande genomsnittsavkastningen 

under de 5 undersökta åren med 4,04 %, följt av hedge och blandportföljen med 3,87 % respektive 

3,38 % i genomsnittliga årsavkastningar. Aktieportföljen dock inte blandportföljen lyckades även 

uppnå målet att slå marknadsindex, då portföljen genererade 0,18 procentenheter högre i 

genomsnittlig avkastning gentemot en genomsnittlig uppgång på 3,86 % som marknadsindex 

uppvisade under den 5 åriga undersökningsperioden. Hedgeportföljen uppfyllde också målet att 

prestera ett positivt resultat oavsett utveckling på marknaden och även en högre uppgång än 

marknadsindex. Se tabell 2 för hedge och traditionella fonders avkastningsmål. 

Vad gäller vilken risk som en investering i portföljerna medför för investerarna blir det uppenbart i 

tabell 5 att hedgeportföljen är överlägsen båda de traditionella portföljerna riskmässigt. 

Hedgeportföljens standardavvikelse avviker minst med 9,86 % från sitt genomsnittliga 

avkastningsmedelvärde som är den minsta avvikelsen jämfört med aktie och blandportföljen vars 

standardavvikelser är betydligt längre spridda från sina avkastningsmedelvärden med 30,3 % 

respektive 12,7 %. Dessa betydligt större avvikelser innebär avsevärt större kursrörelser och därmed 

högre risker för investerarna att placera i dessa två portföljer. En investering i aktieportföljen 

innebär t.ex. cirka 3 gånger så stor risk som en investering i hedgeportföljen. 
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4.1.2 Portföljernas känslighet gentemot marknadsindex.  

Tabell6: Tabellen visar portföljernas känslighet gentemot utvecklingarna på marknaden mätt med betavärdet. 

                                                                                                                                                                                    Källa: Egen bearbetning 

I tabellen framgår ett betavärde för aktieportföljen på 1,008 som tyder på portföljens extra 

känslighet för utvecklingarna på marknaden. Det uppnådda betavärdet för aktieportföljen innebär att 

portföljen följer i stort sett lika mycket de ned och uppgångar som förekommer på marknaden. 

Betavärdet 0,65 för hedgeportföljen däremot innebär att portföljen påverkas i snitt 35 % mindre av 

svängarna som förkommer på marknaden och är därmed minst volatile jämfört med de 2 resterande 

portföljerna. Samtliga beräknade betavärden avspeglar sig också tydligt under de enskilda åren för 

alla portföljer i tabellen nedan. 

Tabell 7: Portföljernas årsavkastningar och utvecklingen på marknadsindex.                                                      

                                                                                                                                                Källa: Egen bearbetning 

4.1.3 Avkastning och risk för de undersökta investeringsstrategierna 

Tabell 8: Tabellen visar genomsnittlig årsavkastning mätt med det aritmetiska medelvärdet och graden av risk mätt 

med standardavvikelsen, för samtliga undersökta investeringsstrategier.   

Fondstrategier  Genomsnittlig 

årsavkastning  

        Standardavvikelse  

Hedgefonder   

Arbitrage 7,17 % 9,70 % 

Multi-strategi 2,54 %  6,38 % 

Lång/kort 1,90 % 13,5 % 

Blandfonder   

Flexibel 5,30 % 13,5 % 

Försiktig 3,30 %  8,80 % 

Aggressiv 2,10 % 16,0 % 

Aktiefonder   

Sverige små/ medelstora bolag 5,65 % 33,4 % 

Sverige 4,23 %  32,6 % 

Global/ Sverige 2,24 %  24,8 % 
                                                                                                                         Källa: Egen bearbetning 

Fondkategori Betavärdet  

Aktiefonder 1,008 

Blandfonder 0,941 

Hedgefonder 0,650 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktieportfölj -4,19 % – 35,46 % 52,19 % 23,96 % – 15,83 % 

Hedgeportfölj 2,71 % – 2,01 % 17,75 % 4,45 % -3,82  % 

Blandportfölj 3,29 % -13,74 % 22,85 % 10,02 % -5,47 % 

Marknadsindex SIXRX -2,6 % -39,05 % 52,61 % 26,70 % -13,51 % 
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Hedgestrategin Arbitarge som utnyttjar informationsbrist i mellan fonder har lyckats prestera den 

bäst gällande avkastning på 7,17 % av samtliga 9 undersökta investeringsstrategier i 

undersökningen. Arbitrage strategins standardavvikelse avviker med 9,70 % från 

avkastningsmedelvärdet som innebär den tredje lägsta avvikelsen från sitt avkastningsmedelvärde 

gentemot de resterande undersökta investeringsstrategierna som samtliga avviker stort. Investerare 

som väljer att placera i en enskild hedgefond, som har valt att specialisera sig på och tillämpa multi-

strategin innebär de 4 fonderna som tillämpar multi-strategin i undersökningen lägst risk.  

4.1.4 Sharpekvot/riskjusterad avkastning för portföljer och strategier 

Tabell 9: Visar Sharpekvoten för portföljer och investeringsstrategier. Den fondportfölj som tagit en låg risk och ändå 

visar på ett lagom eller hög avkastning kommer visa på ett högt Sharpekvot.  

Fondstrategier  Sharpekvot 

Hedgefonder  

Arbitrage 0,44 % 

Multi-strategi 0,21 % 

Lång/kort                   -0,25 % 

Blandfonder  

Flexibel 0,11 % 

Försiktig 0,19 % 

Aggressiv 0,02 % 

Aktiefonder  

Sverige små/ medelstora bolag 0,29 % 

Sverige 0,06 % 

Global/ Sverige                               0,008 % 

Fondkategori  Sharpekvot 

Hedgefond 0,14 % 

Aktiefond 0,12 % 

Blandfond  0,11 % 
                                                                                                                                                                                                              Källa: Egen bearbetning 

Tabellen visar att hedgeportföljen generellt och arbitrage strategin speciellt har presterat de högsta 

Sharpekvoten, på 0,14 % respektive 0,44 %. De högsta Sharpekvoten som hedgeportföljen och 

arbitrage strategin uppvisar tyder inte på att hedgeportföljen och arbitrage strategin har genererat 

högre avkastningar än de traditionella portföljerna, utan endast den högst riskjusterande 

avkastningen. Som det framkommer i tabell 5 så har aktieportföljen åstadkommit den högsta 

genomsnittliga avkastningen på 4.04 %. I samma tabell ser man dock också att standardavvikelsen 

för aktieportföljen avviker stort med 30,3 % från aktieportföljens avkastningsmedelvärde som är 

orsaken bakom den lägre Sharpekvoten som portföljen visar jämfört med hedgeportföljen. 

Hedgeportföljen däremot visar på endast 0,17 procentenheter lägre i genomsnittlig årsavkastning än 

aktieportföljen som den bäst presterande traditionella portföljen, men med en betydligt lägre 

standardavvikelse(risk) som avviker endast 9,86 % från hedgeportföljens avkastningsmedelvärde 

jämfört med en avvikelse på 30,3 % för aktieportföljen som är drivkraften bakom den högre 

Sharpekvoten hedgeportföljen visar.  
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4.2 Undersökning 2 

Undersökning 2 omfattar sista kvartalet 2007 och samtliga kvartal under 2008. Tanken bakom 

undersökningen är att testa om påståendet att hedgefonder presterar bättre prestationer än 

traditionellt förvaltade fonder under ekonomiska nedgångsperioder stämmer. I undersökningen 

tillämpas samtliga prestationsmått som tillämpades i den första undersökningen med undantag för 

betavärdet.  

4.2.1 Avkastning och risk för portföljerna 

Tabell 10: Visar portföljernas genomsnittliga risk och avkastningar under den finansiella krisen. 

Fondkategori Genomsnittlig 

kvartalsavkastning 

Standardavvikelse 

Hedgefonder – 0,91 % 2,24 % 

Blandfonder – 3,22 % 3,13 % 

Aktiefonder – 10,3 % 4,14 % 

Marknadsindex (SIXRX) – 3,97 %  
                                                                                                                                                   Källa: Egen bearbetning 

Det blir uppenbart att hedgeportföljen totalt minskade minst med endast 0,91 procentenheter och 

lyckades även att slå marknadsindex som under den första undersökningen, men misslyckades att 

uppfylla sitt avkastningsmål att genera positiva avkastningar oavsett marknadsläge. Aktieportföljen 

bakar mest med 10,3 % tillskillnad från den första undersökning där den visade på den högst 

genererade avkastningen. Aktieportföljen lyckas inte heller att slå marknadsindex under de 5 

undersökta kvartalen och därmed misslyckas även att uppnå sitt avkastningsmål att slå 

marknadsindex. Blandportföljen minskar med 3,22 % och med det uppvisar portföljen en mindre 

nedgång än marknadsindex och lyckades därmed uppnå sitt avkastningsmål att slå marknadsindex. 

Se tabell 2 för avkastningsmål för traditionella och hedge fonder.  

I tabellen framgår att hedgeportföljen uppvisar den minsta avvikelsen som i den första 

undersökningen på 2,24 % från avkastningsmedelvärdet, och medför lägst risk för investerarna att 

placera i portföljen under sämre ekonomiska tider jämfört med båda de 2 traditionella portföljerna. 

En placering i aktieportföljen under den finansiella krisen innebär som i den första undersökningen 

högst risk för investerare som väljer att investera i portföljen, eftersom standardavvikelsen för 

aktieportföljen avviker störst med 4,14 % från avkastningsmedelvärdet och därmed är 

aktieportföljen den mest volatila portföljen även under ekonomiska nedgångsperioder. 
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4.2.2 Avkastning och risk för de undersökta investeringsstrategierna. 

Tabell 11: Visar strategiernas genomsnittliga avkastning och graden av risk det innebär att investera i en fond som valt 

att specialisera sig på någon av de undersökta investeringsstrategierna. 

Fondkategori Genomsnittlig kvartalsavkastning  Standardavvikelse 

Hedgefonder   

Arbitrage   1,32 % 2,8 % 

Lång/kort  – 4,52 % 3,70 % 

Multi-strategi  0,465 % 2,90 % 

Blandfonder   

Aggressive – 4,54 % 6,28 % 

Försiktig  – 3,15 % 5,7 % 

Flexibel  – 4,54 % 

 

6,68 % 

Aktiefonder   

Global & Sverige -9,40 % 4,20 % 

Sverige  –11,0 % 3,14 % 

Sverige små och medelstora bolag                       -10,6 % 5,07 % 
     Källa: Egen bearbetning 

I tabellen framgår att samtliga undersökta strategier har bakat kraftigt under de 5 börssvaga 

kvartalen, med undantag för hedgestrategin Arbitrage, som ökar mest med 1.32 %, och multi-

strategin som visar på en svagt positiv uppgång på 0,46 procentenheter. Arbitrage strategin visade 

även på högst avkastning under de 5 undersökta åren under den första undersökningen. För 

investerarna innebär placeringar i samtliga undersökta investeringsstrategier ett stort risktagande 

under den undersökta nedgångsperioden. Eftersom standardavvikelsen för samtliga strategier 

avviker stort från sina avkastningsmedelvärden. Dock står lägst risk arbitrage strategin för bland 

samtliga 9 investeringsstrategier vars standardavvikelse avviker med enbart 2,8 % från sitt 

avkastningsmedelvärde.  
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4.2.3 Sharpekvot/riskjusterad avkastning för portföljer och investeringsstrategier. 

Tabell 12: Visar portföljernas och de olika investeringsstrategiernas Sharpekvot.  

Fondportfölj Sharpekvot 

Aktiefonder  

Global& Sverige – 3,81 % 

Sverige – 4,79 % 

Små och medelstora bolag – 3,18 % 

Hedgefonder  

Arbitrage -0,99 % 

Långkort – 2,73 % 

Multistrategi -2,73 % 

Blandfonder  

Aggressive – 3,01 % 

Försiktig – 4,32 % 

Flexibel – 7,53 % 

Medelvärden för portföljerna  

Hedgefonder -1,69 % 

Blandfonder -4,95 % 

Aktiefonder – 3,71 % 
                                                                                                                                                         Källa: Egen bearbetning 

Hedgeportföljen och arbitrage strategin visar på de ”högsta” Sharpekvoten på -1,69 % och -0,99 

procentenheter. Den högre Sharpekvoten för hedgeportföljen gentemot de resterande portföljerna, 

kan motiveras med att trots att hedgeportföljen minskade minst med -0,91procenenhter under den 

finansiella krisen i tabell 10, medförde hedgeportföljen lägst risk för investerarna att placera i 

portföljen, med en standardavvikelse som avvek minst med 2,24 % från avkastningsmedelvärdet. 

Bland och aktieportföljen redovisade större negativa avkastningar på -3,22 % respektive -10,3 % i 

tabell 10 och åstadkom också samtidigt standardavvikelser som avvek betydligt mer än 

hedgeportföljens från sina avkastningsmedelvärden med 3,13 % respektive 4,14 % som ligger 

bakom den lägre Sharpekvoten på -4,95 % för blandportföljen och -3,71 % för aktieportföljen. 
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5 Analys 

I kapitlet kommer en återkoppling i mellan empirin och de tidigare forskningarna samt de 

resterande tillämpade teoretiska utvärderingarna i studien att presenteras för att besvara 

huvudsyftet och undersökningsfrågorna. 

5.1 Aritmetisk avkastning - Undersökning 1 och 2 

Tabell 13: Tabellen visar den genomsnittliga årsavkastningen samt graden av risk som genererats av de 3 undersökta 

portföljerna under den 5 årig undersökningsperioden som sträcker sig från 2007-01 – 2012-01. 

Fondkategori Avkastning Risk/Standardavvikelse 

Hedgeportföljen                    3,87 %  9,86 % 

Aktieportföljen                    4,04 %  30,3 % 

Blandportföljen                    3,38 %  12,7 % 

Marknadsindex – (SIXRX)                    3,86 %   
Källa: Egen bearbetning 

Empirierna lyfte fram aktieportföljen som den mest riskfyllda portföljen. Teorierna markerar att 

högre risktagande brukar vara förknippade med högre avkastningsprestationer. Se stycke 1.6.2 

och1.6.4. I empirierna fann vi i linje med de teoretiska utvärderingarna aktieportföljen som den 

mest riskfyllda portföljen lyckades åstadkomma den högst genomsnittliga avkastningen på 4,04 % 

gentemot 3,87 % respektive 3,38 % i genomsnittliga avkastningar för hedge och blandportföljen. 

Hedge och blandportföljen lyckades åstadkomma avsevärt lägre standardavvikelser än 

aktieportföljen men fick samtidigt som det påpekades till stånd lägre avkastningar än 

aktieportföljen. Aktieportföljen lyckades trots de kraftigaste nedgångarna under 2007, 2008 och 

2011 som omfattar 3 av de 5 undersökta åren, fortfarande åstadkomma en högre genomsnittlig 

avkastning än de resterande portföljerna. Det lyckas portföljen åstadkomma på grund av portföljens 

kraftiga uppgångar under 2009 och 2010. Se tabell 14 nedan. De 2 sistnämnda åren var en 

uppgångsperiod på marknaden i takt med att samtliga portföljer och marknadsindex visade tydliga 

tecken på en återhämtning ifrån den finansiella krisen under 2008, och uppvisade samtliga 

uppgångar. Under de 2 sistnämnda åren genererade aktieportföljen de största uppgångarna eftersom 

portföljen har kapitalmässigt begränsats mest på grund av regleringarna, och med det till aktier som 

anses som mer riskfyllda men högavkastande som slutligen börjar betala av sig för portföljen. 

Hedgeportföljen lyckades dock överträffa aktieportföljen gällande den riskjusterade avkastningen.  

Hedgeportföljen åstadkom den högst riskjusterade avkastningen på 0,14 % mätt med Sharpekvoten.  

Kapitalförvaltarna på hedgefonderna i hedgeportföljen lyckades generera en 

genomsnittligavkastning som var blygsamma 0,17 procentenheter lägre än den genererade 

prestationen som uppvisades av aktieportföljen som den bäst presterande portföljen. 

Hedgeportföljen var samtidigt för nästan lika hög genomsnittlig avkastning betydligt lägre riskfylld, 

med en avvikelse från den genomsnittliga avkastning på enbart 9,86 % gentemot 30,3 % i 

standardavvikelse för aktieportföljen som därför också åstadkom en lägre riskjusterad 
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avkastning/Sharpekvot på 0,12 %. Sharpekvoten kan därför också ses som ett mått på förvaltarnas 

skicklighet.
66

 

Tabell 14: Portföljernas årsavkastningar och utvecklingen på marknadsindex.                                                      

                                                                                                                                                Källa: Egen bearbetning 

Under den andra undersökningsperioden/ finansiella krisen som sträckte sig över 5 kvartal med start 

från sista kvartalet 2007, åstadkom 6 av 12 hedgefonder i hedgeportföljen positiva avkastningar 

medans 3 hedgefonder uppvisade svaga nedgångar och de 3 resterande fonderna backade kraftigt, 

som totalt orsakade ett svagt negativ genomsnittlig kvartalsavkastning på -0,91 procentenheter för 

portföljen. Under den finansiella krisen genererade också endast de nämnda 6 hedgefonderna av ett 

urval på 36 fonder positiva avkastningar. Som empirin från undersöknings 2 visar, framgår det att 

aktie och blandportföljen uppvisade nedgångar på -10,3 % respektive -3,22 %, och lyckades därmed 

skydda sig mer än 10 respektive 3 gånger sämre än hedgeportföljen mot nedgången som inträffade 

på marknaden. Dessa beräkningar tyder på att påståendet att hedgefonder bättre kan skydda sig mot 

kursnedgångar stämmer.  

Den högre uppnådda avkastningen av aktieportföljen än hedgeportföljen under den 5 åriga 

undersökningsperioden bekräftas av 3 av de 4 tidigare studierna som dock hade analyserat 

utländska fondmarknader och som tidigare påpekades kan av den anledningen att dessa studier har 

granskat utländska fondmarknader inte betraktas som ett hundra procentig stöd för empirierna. 

 I riksbankens granskning av hedge och traditionella fonders risk och avkastningsprestationer på 

den svenska fondmarknaden visade NHX-Sverige som ett index för 45 svenska hedgefonder i 

tabellen nedan en genomsnittlig årlig avkastning på 97,7mkr under perioden 2002-01 – 2006-01 

jämfört med 97,9 mkr för affärsvärldens general index som ett index för traditionella fonder. Det 

framgår därmed att de undersökta traditionella fonderna uppvisade enbart en marginell högre i 

genomsnittlig avkastning än hedgeportföljen. Den slutsatsen ökar reliabiliteten i de 

avkastningsprestationer som empirierna visar på i vår studie som också enbart blygsamt avviker 

ifrån varandra. Aktieportföljen åstadkommer t.ex. en genomsnittlig avkastning på 4.04% gentemot 

hedgeportföljen och blandportföljen som åstadkommer årligt genomsnittliga avkastningar på 3,87 

% respektive 3,38 % som avviker enbart 0,17 respektive 0,66 procentenheter ifrån den uppnådda 

prestationen av aktieportföljen.    

 

                                                           
66http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article241178.ece  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktieportfölj -4,19 % – 35,46 % 52,19 % 23,96 % – 15,83 % 

Hedgeportfölj 2,71 % – 2,01 % 17,75 % 4,45 % -3,82  % 

Blandportfölj 3,29 % -13,74 % 22,85 % 10,02 % -5,47 % 

Marknadsindex SIXRX -2,6 % -39,05 % 52,61 % 26,70 % -13,51 % 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article241178.ece
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Tabell15: Avkastningar i miljoner kronor under 5 år för 45 svenska hedgefonder som representeras av NHX Sverige och 

samtliga traditionella fonder registrerade på Stockholmsbörsen som representeras av AFGX. 

 

Källa: hedgenordic 

Den internationellt ekonomiinriktade tidsskriften E24 som också har granskat den inhemska 

kapitalmarknaden gjorde gällande att de 10 granskade aktiefonderna i studien visade på en hög 

korrelation med marknadsindex och avvek som högst 1,4 % ifrån index som visade på en 

genomsnittlig årlig uppgång på 4,81 %. Utifrån den slutsatsen kan man konstatera att våra 12 

slumpmässigt utvalda fonder i aktieportföljen till en förhållandevis hög grad speglar marknaden 

eftersom aktieportföljen åstadkom en genomsnittlig årlig avkastning på 4,04 % som avviker 0,77 

procentenheter ifrån den index som tidsskriften tillämpade i sin analysering och som de 10 

granskade aktiefonderna i urvalet hade en hög korrelation med. 

 

5.2 En utvärdering i mellan de traditionella portföljerna 

Under den 5 åriga undersökningsperioden har stora riskmässiga avvikelser men likartade 

avkastningsprestationer i mellan de 2 undersökta traditionella portföljerna påträffats i relation till 

varandrar. Blandportföljen uppvisade standardavvikelser/avvikelser på 12,7 % samt 3,13 % från 

sina genomsnittliga avkastningsprestationer under den första respektive den andra 

undersökningsperioden gentemot 30,3 % respektive 4,14 % i standardavvikelser för aktieportföljen 

under de 2 olika undersökningsperioderna. Blandportföljen lyckades också generellt under samtliga 

undersökta perioder bättre skydda sig mot kurssvängarna på marknaden än aktieportföljen. 

Blandportföljen var därför som det framgår i empirierna generellt mindre riskfylld än 

aktieportföljen. Aktieportföljen nådde trots ett betydligt större risktagande/volatilitet upp till en 

genomsnittlig årsavkastning under den 5åriga undersökningen på 4,04 % som var endast 0,66 

procentenheter högre än blandportföljens genomsnittliga avkastning på 3,38 %. Skillnaden mellan 

dessa 2 portföljer blir mer påtagligt under nedgångsperioderna på marknaden som under den 
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finansiella krisen som undersökning 2 omfattar. Under den perioden som omfattar 5 kvartal 

uppvisade aktieportföljen på totalt en negativ genomsnittlig kvartalsavkastning på -10,3 %. Den 

kraftiga nedgången för aktieportföljen under den perioden är cirka 3 gånger så negativ gentemot 

nedgången som uppvisades av blandportföljen på -3,22 %. Enligt teorierna lyckas blandfonder 

balansera risken i fonderna genom att placera i räntebärande värdepapper som anses som 

lågriskfyllda eftersom dramatiska ränteförändringar brukar vara ovanliga och ränteförändringarna 

brukar även många gånger vara förutsebara, och samtidigt placerar i aktier som anses som högre 

riskfyllda för att öka avkastningarna. Se stycke 1.6.3 och 1.6.4 för ränta och blandfonder. Att 

blandportföljen lyckas balansera risken genom att placera i räntebärande värdepapper och samtidigt 

placerar en viss andel av kapitalet i aktier som betraktas som högavkastande för att åstadkomma en 

hög avkastning, avspeglar sig förhållandevis i de avkastningsprestationer som portföljen har lyckats 

generera. Portföljens genomsnittliga avkastning avvek enbart 0,66 procentenheter ifrån 

aktieportföljens genomsnittliga avkastning som den bäst presterande portföljen under de 5 

undersökta åren. Portföljen åstadkom också samtidigt en riskprestation/standardavvikelse på 12,7 % 

som ligger mitt i mellan de riskprestationer som hedge och aktieportföljen har åstadkommit men 

ligger betydligt närmare hedgeportföljens standardavvikelse på 9,86 % som den minst riskfyllda 

portföljen än aktieportföljens standardavvikelse på 30,3 %.  

 

5.3 Investeringsstrategiernas risk och avkastningsprestationer - undersökning 1 och 2 

Hedgestrategin arbitrage uppvisade de högsta uppgångarna under båda undersöknings perioderna. 

Under den andra undersökningsperioden som omfattade den finansiella krisen uppvisade arbitrage 

strategin den största uppgången medans en hedgstrategi visade på en svag uppgång och de 

resterande 7 analyserade hedge och traditionella investeringsstrategier samtliga uppvisade 

nedgångar. Arbitrage strategin som utnyttjar informationsbrist i mellan olika fonder som orsakar 

felprissättningar och eftersom felprissättningar är något som ständigt förekommer kan fonder som 

tillämpar arbitrage strategin visa på positiva avkastningar oavsett marknadsläge och ska även vara 

den minst riskfyllda hedgestrategin.
67

 Att arbitrage strategin ska generera positiva avkastningar 

oavsett marknadsläge avspeglade sig i den uppgången under den finansiella krisen som 

arbitragestrategin uppvisade, medans 7 av de 9 undersökta investeringsstrategierna uppvisade 

nedgångar. Se tabell 11. Dock att strategin ska vara minst riskfylld jämfört med de resterande 

hedgestrategierna stämmer endast under den finansiella krisen/undersökning 2 men inte under den 

första undersökningen då arbitrage strategin var enbart andra minst riskfylld bland de 3 undersökta 

hedgestrategierna. Se tabell 8 för investeringsstrategiernas risktagande/standardavvikelser.  

Valet av investeringsstrategi på hedgefonder ska också vara mer korrelerat med hur framgångsrik 

en hedgefond blir gentemot valet av investeringsstrategier på traditionella fonder.
68

 Eftersom 

hedgefonderna är mindre reglerade ska det därför förekomma större avvikande prestationer i mellan 

olika hedgestrategier gentemot mindre avvikande prestationer i mellan de investeringsstrategier som 

tillämpas på de traditionella fonderna, som är avgränsade i en större utsträckning på grund av 

                                                           
67

 Paul Andelind - Hedgefonder. Sid. 51 
68

 Paul Anderlind. Sid. 34 
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strängare regleringar. Se stycke 3.1 för skillnader mellan hedge och traditionella fonder. I en 

förhållandevis stor utsträckning avspeglar sig det påståendet i de avkastningsprestationer som de 3 

undersökta hedgestrategierna har uppvisat. Den avkastningsmässiga avvikelsen i mellan den bäst 

gentemot den sämst presterande hedgestrategin under den 5 åriga undersökningsperioden var på 

5,27 % medans avvikelserna i mellan den bäst presterande traditionella investeringsstrategin jämfört 

med den sämst presterande var avkastningsmässigt 3,41 %. Därmed är valet av investeringsstrategi 

av en stor vikt för båda hedge och traditionella fonder eftersom det förekom över 3 % 

avkastningsmässiga avvikelser i mellan samtliga 9 undersökta investeringsstrategier. Valet av 

investeringsstrategi har dock en större inverkan på hedgefonderna, eftersom avkastningsmässigt 

avviker hedgestrategierna större ifrån varandrar gentemot de traditionella investeringsstrategierna 

och möjligheten på hedgefonderna är på grund av mildare regleringar större att tillämpa en större 

kombination av olika investeringsstrategier för att sprida riskerna mer, och på sådant sätt försöka 

skydda sig bättre mot kurssvängarna som inträffar på marknaden. 

5.4 Risk- standardavvikelse/sharpekvot/betavärde - Undersökning 1 och 2 

Tabell 16: tabellen visar de 3 undersökta portföljernas risk och genomsnittliga avkastningsprestationer under perioden 

2007-01 till 2012-01. 

Undersöknings 1, 2007-01 till 2012-01 Aritmetisk 

avkastning 

Risk/Standardavvikelse 

Hedgeportföljen 3,87 % 9,86 % 

Aktieportföljen 4,04 % 30,3 % 

Blandportföljen 3,38 % 12,7% 

Undersöknings 2, finanskrisen/ fjärde kvartalet 2007 - 

fjärde kvartalet 2008 

  

Hedgeportföljen -0,91 % 2,24 % 

Aktieportföljen -3,22 % 4,14 % 

Blandportföljen -10,3 % 3,13 % 
                                                                                                                                                            Källa: egen bearbetning 

Under den första undersökningsperioden uppvisade hedgeportföljen på en överlägsen lägre 

standardavvikelse/risk än aktieportföljen och en förhållandevis lägre standardavvikelse än 

blandportföljen. Detta i takt med att portföljen under de enskilda åren under hela 

undersökningsperioden uppvisade de minsta avvikelserna ifrån sitt avkastningsmedelvärde på 4,04 

%. Se tabell 17 nedan. Portföljen åstadkom också den minsta korrelationen med marknadsindex 

jämfört med aktieportföljen som visar på en högre känslighet med marknadsindex eller tom på 

större kurssvängar än index som under 2007 och 2011 i tabellen nedan. 
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Tabell 17: Portföljernas årsavkastningar och utvecklingen på marknadsindex under 5 år. 

                                                                                                                                                 Källa: Egen bearbetning 

 Under den finansiella krisen/andra undersökningen lyckades hedgeportföljen som under den första 

undersökningsperioden uppvisa den lägsta standardavvikelsen/avvikelsen ifrån portföljens 

genomsnittliga avkastningsprestation än båda de resterande portföljerna. Under den första 

underökningen åstadkom 11 av 12 fonder i hedgeportföljen en överlägsen lägre standardavvikelse 

gentemot samtliga de 24 fonderna i de 2 resterande traditionella portföljerna. I tabellen nedan blir 

det uppenbart att bortsett från att riskmässigt vara ett bättre investeringsalternativ för investerarna 

jämfört med de två resterande traditionella portföljerna som visar på större volatilitet, framkommer 

även en stabilare avkastningsutveckling för hedgeportföljen under hela undersökningsperioden 

jämfört med marknadsindex (SIXRX), som ett index för samtliga traditionella fonder noterade på 

Stockholmsbörsen.  

Tabell 18: nedan visas portföljernas avkastningsprestationer och dess känslighet gentemot marknadsindex(SIXRX). 

 

Källa: egen bearbetning 

Aktiefonderna ska enligt regelverken ha 75 % av det investerade kapitalet investerade i aktier som 

betraktas som högavkastande. Se stycke 3.1 för skillnader mellan hedge och traditionella fonder. De 

bestämda regleringarna från finansinspektionen som aktiefonderna ska anpassa sig efter avgränsar 

dessa fonder till färre investeringsstrategier som går hand i hand med en lägre riskspridning som 

enligt teorierna resulterar i en högre kursvolatilitet. Se 3.1 och 1.62. Under hela 

undersökningsperioden visade därför aktieportföljen på större kurssvängar än de två resterande 

portföljerna och åstadkom därför också den högsta standardavvikelsen. De kraftigaste svängarna 

uppvisar portföljen under en nedgångsperiod följt av en uppgångsperiod.  Under 2010 lyckas 

portföljen i tabellen nedan på grund av den höga andelen av det investerade kapitalet placerade i 
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aktier som anses som högavkastande men riskfylld, åstadkommer portföljen den högsta uppgången. 

Dock under 2011 på grund av samma höga kapitalplacering i aktier på grund av de nämnda 

regleringarna som orsakade en låg riskspridning/kapitalspridning, resulterade det återigen i att 

portföljen misslyckades att skydda sig mot utvecklingen på marknaden och visade på en hög 

korrelation med marknadsindex och följde nedgången som inträffade på marknaden kraftigast, 

gentemot de 2 resterande undersökta portföljerna.  

Tabell 19: Portföljernas årsavkastningar och utvecklingen på marknadsindex under de 5enkilt undersökta åren. 

                                                                                                                                                 Källa: Egen bearbetning 

Kraftigt skilda prestationer som portföljen uppvisade under 2010 gentemot portföljens 

avkastningsprestation under 2011 i tabellen nedan innebär cirka 40 % volatilitet för portföljen under 

dessa 2 år. Variationen för de 2 resterande portföljerna var betydligt mindre under den perioden 

men också även under den resterande tiden av undersökningsperioden som blir uppenbar i tabell 19 

ovan. 

Tabell 20: visar de avkastningar som portföljerna åstadkom under en nedgångsperiod följt av en uppgångsperiod samt 

hur lyckosamma portföljerna har varit på att skydda sig mot svängarna som inträffade på marknaden. 

 2010 2011 Avkastningsmässig 

variation under dessa 2 år  

Aktieportfölj 23,96 % - 15,83 % 39,79 % 

Hedgeportfölj 4,45 % -3,82 % 8,27 % 

Blandportfölj 10,02 % -5,47 % 15,49 % 

Marknadsindex 26,75 % -13,51 %  
                      Källa: Egen bearbetnin 

Hedgeportföljen lyckades också uppvisa den bäst uppnådda betavärdet på 0,65 som innebar att 

portföljen följde svängarna på marknaden cirka 35 % mindre. Det uppnådda betavärdet kan tolkas 

som att fondförvaltarna på de 12 undersökta hedgefonderna i hedgeportföljen lyckades i 

kombination med friare regleringar för dessa fonder under den avgränsade undersökningsperioden 

med bredare samt mer lyckosamma kapitalplaceringar/riskspridningar. Hedgeportföljens låga 

betavärde/känslighet med index avspeglar sig tydligt i de avkastningsprestationer som portföljen har 

presterat i tabell 18 och 19 ovan i förhållande till marknadsindex. Som tidigare beskrevs visar 

hedgeportföljen i de sist 2 nämnda tabellerna på minst känslighet/korrelation med marknadsindex 

tillskillnad från aktieportföljen med ett betavärde på 1,008 som i princip följer identiskt samtliga 

upp och nedgångar som förekommer på marknad, och kan därför i nästan en obetydlig utsträckning 

skilja portföljens avkastningsutveckling ifrån marknadsindex. Aktieportföljens högre korrelation 

med marknadsindex än de 2 resterande portföljena är en ytterligare förklaring bakom den högre 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktieportföljen -4,19 % – 35,46 % 52,19 % 23,96 % – 15,83 % 

Hedgeportföljen 2,71 % – 2,01 % 17,75 % 4,45 % -3,82  % 

Blandportföljen 3,29 % -13,74 % 22,85 % 10,02 % -5,47 % 

Marknadsindex, SIXRX -2,6 % -39,05 % 52,61 % 26,70 % -13,51 % 
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standardavvikelsen/risken på 30,3 % för aktieportföljen jämfört med standardavvikelser på 12,7 % 

samt 9,86 % för bland respektive hedgeportföljen.  

 

Hedgeportföljen lyckades generellt skydda sig bättre än de resterande portföljerna mot kurfallen 

under hela undersökningsperioden men speciellt under den finansiella krisen under den andra 

undersökningsperioden visade portföljen på en negativ genomsnittlig kvartalsavkastning på endast -

0,91 procentenheter gentemot -10,3 % respektive -3,22 % avkastningar för aktie och 

blandportföljen. Samtidigt som hedgeportföljen följde de nedgångar som inträffade på marknaden 

minst lyckades även portföljen åstadkomma de minsta avvikelserna per kvartal under de 5 

avgränsade undersökta kvartalen ifrån portföljens genomsnittliga avkastning och just av den 

anledningen åstadkom också portföljen den högst riskjusterande avkastningen/Sharpekvoten som 

under den första undersökningen som är ännu ett belägg på portföljens överlägsenhet gällande minst 

volatila avkastningsprestationer jämfört med de 2 resterande portföljerna. se tabell 21 nedan.) 

 

Tabell 21: Tabellen visar Sharpekvoten/standardavvikelsen/avkastningen för portföljerna under den finansiella 

krisen/undersöknings 2 som omfattar sista kvartalet 2007- sista kvartalet 2008. 

Fondgrupp Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot 

Blandportfölj -3,22% 3,13 % -4,95 % 

Aktiportfölj -10,3 % 4,14 % -3,71 % 

Hedgeportölj -0,91 % 2,24 % -1,69 % 
 Källa: egen beräkning 

Utfallet det bästa investeringsalternativet enligt våra uppfattningar med utgångspunkt i underlaget 

som empirierna i kombination med de teoretiska utvärderingarna har försett studien med hamnade 

på blandportföljen, trots att portföljen åstadkom en lägre genomsnittlig avkastning gentemot de 2 

resterande portföljerna. Enligt teorierna har de traditionella portföljerna betydligt lägre 

investeringstak och förvaltningsavgifter än hedgefonder. På grund av dessa 2 anledningar är bland 

och aktieportföljen mer ett investeringsalternativ för allmänheten än vad hedgeportföljen är med ett 

betydligt högre investeringstak. Se stycke 1.1 och 3.1 för bakgrund och skillnader mellan hedge och 

traditionella fonder. Blandportföljen åstadkom en genomsnittligavkastning som var 0,66 

procentenheter lägre än aktieportföljens genomsnittliga avkastning som den bäst presterande 

portföljen. En standardavvikelse för blandportföljen som är däremot 17 % lägre än 

standardavvikelsen som uppvisades av aktieportföljen utifrån vår aspekt överväger den blygsamt 

högre avkastningen på 0,66 procentenheter för aktieportföljen gentemot blandportföljen. 

Hedgeportföljen anser vi dock som det bättre investeringsalternativet för investerare med större 

investeringskapital. Eftersom även hedgeportföljen presterade endast marginellt lägre i 

genomsnittlig årlig avkastning än aktieportföljen men var överlägst lägre riskfylld bland samtliga 

undersökta portföljer under båda undersökningsperioderna. Utdelningar för den enskilda 

investeraren kan också trots högre avkastningar på aktie eller blandfonder fortfarande hamna på en 

lägre nivå jämfört med utdelningar för investerare på hedgefonder efter avdragen förvaltningsavgift 

som är fast på de traditionella fonderna oavsett resultat, tillskillnad från hedgefonder som tar en 
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prestationsbaserad förvaltningsavgift. Se tabell 2 för skillnader mellan hedge och traditionella 

fonder. Successivt har också allt fler hedgefonder börjat avslöja sina investeringsstrategier för 

investerarna vilket inte har varit vanligt förkommande och som har varit en av nackdelarna med 

kapitalplaceringar i hedgefonder.
69

 Det har ansets som en nackdel eftersom en god historisk 

avkastning inte behöver innebära att samma förvaltare kommer att lyckas med en ny 

investeringsstrategi som innebär en risk för investerarna när man inte blir underrättade om planer 

gällande ändring av en tillämpad investeringsstrategi.
70

 Det är en ännu viktig faktor vars betydelse 

väger tungt för investerarna som nu med mer viktig finansiell information tillhands kan framöver i 

en större utsträckning börja väga in sina personliga uppfattningar i kapitalplaceringarna och på så 

sätt försöka mer påverka sina investeringsval. Det är ytterligare ett motiv bakom hedgeportföljen 

som en alternativ investering för investerare med större investeringskapital istället för att välja 

andra sparformer som traditionella fonder.  

De 4 tidigare studierna som har undersökt hedge och traditionella fonders risk och 

avkastningsprestationer på utländska fondmarknader ställer sig samtliga på samma linje gällande 

traditionella fonders högre volatilitet gentemot hedgefonder.  

Biang Liang som analyserade hedge och traditionella fonders risk och avkastnings prestationer på 

den amerikanska fondmarknaden under 1994-1996 förklarar att hedgefondernas lägre 

risktagande/standardavvikelse gentemot de traditionella fonderna beror på att hedgefonder har flera 

”verktyg” att tillämpa för att skydda sig mot kurssvängarna som inträffar på marknaden, som en 

följd av mildare regleringar som berör dessa fonder gentemot de traditionella fonderna.  

De traditionella portföljernas högre volatilitet får bortsett från de utländska studierna också stöd 

ifrån samtliga tidigare forskningar i studien som har analyserat den inhemska fondmarknaden.  

Den låga korrelationen med marknadsindex som hedgeportföljen lyckades åstadkomma i studien är 

ett tillstånd som också bekräftas av riksbankens analysering av svenska hedge och traditionella 

fonders risk och avkastningsprestationer där HNX - Sverige som ett index för 45 svenska 

hedgefonder, visar på en låg korrelation med affärsvärldens general index AFGX, som ett index för 

samtliga traditionella fonder noterade på Stockholmsbörsen. HNX visar också på mindre 

kurssvängar än AFGX under de enskilda åren under hela undersökningsperioden. Den viktigaste 

bidragande faktorn bakom mindre volatila prestationer av hedgefonder tycks i samförstånd med de 

resterande tillämpade teorierna i studien och de tidigare studierna som hade granskat de utländska 

fondmarknaderna vara att hedgefonder lyder under friare regleringar än de regleringar som berör de 

traditionella fonderna. Enligt riksbankens analysering är en av de viktigaste faktorerna bakom 

hedgefonders lägre volatilitet att dessa fonder tillåts vara högre belånade, som möjliggör 

tillämpning av flera investeringsstrategier av dessa fonder som går hand i hand med en bredare 

kapital/riskspridning som resulterar i att hedgefonderna effektivare lyckas skydda sig mot 

kurssvängarna som förekommer på marknaden.  

                                                           
69

 Paul Anderlind - Hedgefonder.  Sid.73 
70

 Ibid  Sid.71-75 
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De traditionella fondernas högre volatilitet får också stöd ifrån Dahlquist analysering av 

traditionella fonder på den svenska fondmarknaden som ytterligare stärker tillförlitligheten i 

empirierna. Magnus Dahlquist fann att fonder med låga förvaltningsavgifter respektive 

investeringstak visade på stora kurs upp respektive nedgångar. De tillämpade teoretiska 

utvärderingarna beskriver att de traditionella fonderna förvaltar cirka 20 gånger mer kapital än 

hedgefonder på den svenska fondmarknaden. Se stycke 3.1 gällande skillnader mellan hedge och 

traditionella fonder. Riksbankens analysering ställer sig på samma linje och gör gällande att 

traditionella fonder förvaltar betydligt större kapital på grund av lägre 

förvaltningsavgifter/investeringstaken. De låga förvaltningsavgifterna/ investeringstaken innebär ett 

stort inflöde av kapital enligt Dahlquist. Större investeringskapital möjliggör finansiering av flera 

investeringsstrategier som resulterar i bredare riskspridningar för hedgefonder. Se också stycke 3.1. 

Dahlquist däremot hävdar att ett högt inflöde av kapital i kombination med de stränga regleringarna 

som berör de traditionella fonderna som begränsar dessa fonder till tillämpning av en liten 

kombination av investeringsstrategier utfaller i ett aggressiv investeringsbeteende. Stora 

investeringskapital för de traditionella fonderna utfaller i stora kursuppgångar vid ”korrekta” 

kapitalplaceringar och tvärtom, vid båda fallen på grund av mindre bredda kapitalplaceringar och 

därmed lägre riskspridningar. Det är enligt Dahlquist den grundläggande orsaken bakom den stora 

volatiliteten för traditionella fonder. 
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6 Slutsats och avslutningsdiskussion 

Kapitlet är grundat på en sammanfattning av det som studien har kommit fram till efter att syftet 

och undersökningsfrågorna besvarades i analysen. Under en senare del av kapitlet presenteras 

avslutande diskussioner samt förslag på framtida forskningar 

6.1 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka hedgefonders risk och avkastningsprestationer jämfört med 

traditionella fonder på den inhemska fondmarknaden. Utifrån underlaget som empirierna i 

kombination med de teoretiska utvärderingarna försåg studien med drogs slutsatsen att 

hedgeportföljen som den minst riskfyllda portföljen och med enbart marginellt mindre i 

genomsnittlig avkastning än den bäst presterande portföljen som det bästa investeringsalternativet 

för investerare med större investeringskapital eftersom investeringstaken på hedgefonder brukar 

vara betydligt högre gentemot investeringstaken på de traditionella fonderna. De traditionella 

portföljerna med de lägre investeringstaken anses mer som ett investeringsalternativ för investerare 

med mindre investeringskapital. Blandportföljen ansågs därmed som det bästa 

investeringsalternativet för investerare med mindre investeringskapital eftersom portföljens 

genomsnittliga avkastning också blygsamt avvek ifrån aktieportföljens som den avkastningsmässigt 

bäst presterande portföljen, blandportföljen var dock riskmässigt betydligt lägre riskfylld än 

aktieportföljen.  

De traditionella fonderna förvaltar cirka 1000 miljarder kronor, och är därmed det vanligaste 

placeringsalternativet på den svenska fondmarknaden. De traditionella fonderna har visat på 

avsevärt större kurs volatilitet än hedgefonderna. Strängare regleringarna som de traditionella 

fonderna lyder under har begränsat dessa fonders möjligheter att tillämpa en stor kombination av 

investeringsstrategier för att sprida riskerna, och det har lämnat tydliga spår i empirierna för dessa 

fonder i form av större kursvolatilitet som tyder på att de stränga regleringarna kan ha orsakat 

mindre stabilitet på den svenska fondmarknaden och kan därmed ha haft motsatta effekter.  

I empirierna påträffades tydliga avvikande riskprestationer i mellan de 3 undersökta portföljerna. 

Avkastningsmässigt har dock portföljerna genererat genomsnittliga årsavkastningar som avviker 

som högst 0,17 till 0,66 procentenheter ifrån varandra.  Portföljernas avkastningsprestationer bör 

därför tolkas mer försiktigt än de uppvisade riskprestationerna.  

6.2 Avslutningsdiskussion  

Det finns tusentals fonder att investera i, fördelade på åtskilliga branscher. En fond i ett land 

varierar i prestation jämfört med en annan fond som tillämpar samma investeringsstrategi i ett annat 

land. För att göra en så rationell val som möjligt när man investerar i fonder är det nödvändigt att 

göra några grundförutsättningar och investera efter det. Som att försöka ta reda på så mycket som 

möjligt om fondens historiska avkastningar och riskprestationer, om det är möjligt att även ställa 

krav på fondförvaltarna om fondens framtidsplaner, vad gäller investeringsstrategi som är korrelerat 
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med hur framgångsrik en fond blir. Detta för att skapa en klar uppfattning om fonden och därmed 

kunna göra bättre jämförelser med andra investeringsalternativ för att minimera de risker som kan 

påverkas av en själv innan placeringen sker.  

Avkastningsprestationer som våra portföljer eller som de undersökta portföljerna i de tidigare 

studierna samt index uppvisar påpekar båda de tillämpade teorierna men även riksbankens 

analysering av hedgefonders utveckling på den svenska fondmarknaden att dessa siffror bör tolkas 

väldigt försiktigt.  Eftersom andelen fonder som inte registreras i de enskilda indexen omfattar inte 

enbart fonder som lagts ner på grund av kontinuerligt negativa prestationer. Ett okänt antal fonder 

som inte är noterade på någon index omfattar även fonder som ständigt uppvisat positiva resultat, 

men som enbart inte har behov av ytterligare inflöden av kapital. När fonder inte noteras i de olika 

indexen av olika anledningar har det en negativ inverkan på dessa indexs representativitet som vissa 

av dem kan ha tillämpats i studien och de tidigare forskningarna. 

6.3 Förslag för vidare forskning  

Enligt riksbanken har antalet hedgefonder ökat med 28 % varje år sedan den första hedgefonden 

introducerades på den svenska fondmarknaden 1996.  Skulle samma analysering av hedge och 

traditionella fonders risk och avkastningsprestationer upprepas om en snar framtid skulle man 

kunna med ett större urval av fonder än de 36 fonderna som granskades i vårt fall, speciellt om man 

avgränsar sig till en kortare undersökningsperiod än 5 år, kommer mer precisa risk och 

avkastningsprestationer för fonderna att beräknas och som bättre kommer kunna avspegla 

marknadsutvecklingen för dessa fonder. 

Aktiefonderna måste enligt regelverken ha 75 % av investeringskapitalen investerade i aktier, och 

för att fördela riskerna ytterligare, ska de fördela investeringarna på 16 olika aktier. Flertalet 

aktiefonder väljer även att investera i aktier utomlands som berörs av andra regleringar än de som är 

gällande i Sverige, för ytterligare riskspridning. Eftersom aktiefonder är det vanligaste 

placeringsalternativet i Sverige som utgör 55 % av alla traditionella fonder, finns det tillräcklig med 

underlag för att genomföra en omfattande studie med ett tillräckligt stort urval, för att noggrannare 

analysera hur pass mycket de olika investeringsstrategierna som tillämpas på aktiefonderna skiljer 

sig ifrån varandra risk och avkastningsmässigt. 

64 % av alla hedgefonder i världen startas under ett annat lands tillsynsmyndighet, och den 

övervägande delen i skatteparadiser som Bahamas, British Virgin Islands och Cayman Islands.
71

 

Man skulle närmare kunna analysera hur de legala aspekterna/ övervakningen av hedgefonder i 

skatteparadisländer skiljer sig ifrån USA t.ex., där de första hedgefonderna etablerades, för att 

utvärdera de verkliga orsakerna bakom att så många hedgefonder som startas i just skatteparadiser.  

 

 

                                                           
71Paul andelind – Hedgefonder. Sid.15-17 
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http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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8 Bilagor 

Tabell 22: Samtliga, hedge, bland och aktiefonder som är med i undersökningen och dess startdatum på den svenska 

fondmarknaden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                        Källa: Egen bearbetning 

  

 

  

Fondens namn  Fondernas startdatum  

Aktie fonder  

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 1995-11-30 

Danske Invest Offensiv 2002-04-11 

Handelsbanken Sverige/Världen 2002-10-18 

Swedbank Robur Allemansfond V 1984-04-02 

Handelsbanken Sverigefond 1988-04-25 

Carnegie Sverigefond 1987-01-08 

Danske invest Sverige 1998-02-05 

Banco Humanfonden 1990-06-28 

Cliens Absolut Aktier Sverige 2004-12-31 

Lannebo Småbolag 2000-07-31 

ODIN Sverige NOK 1994-10-31 

Banco Småbolag 1989-03-09 

Hedgefonder  

Yield 2002-12-02 

Stella nova hedgefond 2003-08-29 

Handelsbanken Europa hedge selektive 2001-10-31 

Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield 2002-12-02 

Case 2004-11-30 

Catella Hedgefond 2004-03-01 

Idea 2006-01-03 

Aktie-Ansvar Graal 2002-06-28 

Evli Hedgefond 2002-05-06 

Brummer & Partners Multi strategy 2002-04-01 

Swedbank Robur Access Hedge 2005-04-04 

Brummer & Partners Multi-S. Euro 2002-10-01 

Blandfonder  

Nordea stratega 70  2003-10-01 

Lannebo Mixfond 2000-08-04 

Handelsbanken flermarknadsfond 1993-04-15 

Danske Invest Balanserad 2001-12-03 

SEB Trygg Placeringsfond 1997-07-21 

Danske Invest Försiktig 2002-04-11 

Fair Play 2004-12-31 

N Lärarfond 59+ 1999-04-08 

Cliens Allokering Sverige 2004-12-31 

Carnegie Safety 90 Sverige 2005-04-04 

Carnegie Total B  1999-12-28 

Cliens Allokering Sverige 2004-12-31 
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Nedan redogörs uträkningar av den genomsnittliga aritmetiska årsavkastningen, 

standardavvikelsen, betavärdet samt Sharpekvoten för samtliga fonder i den första och andra 

undersökningen. Beräkningen av den en riskfria räntan och vilken index som har valts att jämföras 

med portföljerna i den första och andra undersökningen kommer också att presenteras.  

8.1 Riskfriränta 

Den riskfria räntan som har tillämpats är den svenska statsskuldsväxeln med ett års löptid som ges 

ut av riksgälden och är hämtad från riksbankens hemsida.  

Tabell 23: Den riskfria räntan under 5 år med start från 2007 

2007 2008 2009 2010 2011 

3,428 % 3,908 % 0,460 % 0,492 % 1,755 % 
                                                                                                         Källa: Egen bearbetning 

(3,42+3,98+0,48+0,49+1,755)/5år-undersökningsperioden= 2,008 % 

8.1.1 SIXRX som jämförelse index 

Six Return Index är ett index som avspeglar marknadsutvecklingen för samtliga bolag registrerade 

på stockholmsbörsen, som är hämtad från www.Fondbolagen.se. Det ansågs passande för studien 

eftersom författarna har avgränsat sig till den svenska fondmarknaden. 

Tabell 24: Tabellen visar hur (SIXRX), marknadsindexs utveckling under 2007-2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

– 2,6 % – 39,05 % 52,51 % 26,7 % – 18,26 % 
                                                                                                         Källa: Egen bearbetning 

 (-2,6)+(-39,05)+(52,51)+(26,7)+(-18,26)/5år-undersökningsperioden= 3,86 % 

8.1.2 Beräkningar, undersöknings 1. 

Nedan framförs ett exempel på uträkningen av den aritmetiska årsavkastningen, standardavvikelsen 

och sharpekvoten för SEB Trygg Placeringsfond, samma uträkningar har sedan repeterats för de 

resterande 35 fonderna . 

8.1.3 Aritmetisk årsavkastning - SEB Trygg placeringsfond 

Avkastning år 1 = 1,9 %  

År 2= -10,1 % 

År 3 =14,9 % 

År 4= 3,7 % 

År 5= 1,3 % 

http://www.fondbolagen.se/
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(1,9)+(-10,1)+(14,9)+(3,7)+(1,3)/5 år- undersökningsperioden= 2,34 % är den genomsnittliga 

årsavkastningen för fonden under den första undersökningsperioden som omfattar 5år. 

8.1.4 standardavvikelsen - SEB Trygg placeringsfond 

För uträkningen av standardavvikelsen för fonden krävs den genomsnittliga avkastningen för 

fonden i det här fallet blev den genomsnittliga avkastningen i 8.1.3 för SEB trygg placeringsfond 

2,34 %. 

Avkastning År1, 1,9 %  

År2, -10,1 % 

År3, 14,9 % 

År4, 3,7 % 

År5, 1,3 % 

 

ÅR 1 =( 1,9 % - 2,34 % )² =0,1936 

År 2 =( -10,1%  - 2,34 % )²= 154,75 

År 3 =( 14,9% - 2,34 % )²=157,75 

 År 4=( 3,7 % - 2,34 % )²=1,8496 

 År 5 =( 1,3 % - 2,34 % )²=1,0816 

( 0,1936 + 154,75 + 157,75 + 1,8496 + 1,0816 )/5-undersökningsperioden=63,12 

√63,12=7,9 % 

8.1.5 Sharpekvot - SEB Trygg placeringsfond 

Den genomsnittliga avkastningen, standardavvikelsen och riskfria räntan uträknades för fonden i 

8.1.3, 8.1.4, tabell 23, och nu kan Sharpekvoten för fonden slutligen uträknas. 

 

Den genomsnittliga avkastningen för fonden räknades till 2,34 % i stycke 8.1.3 

Den riskfria räntan räknades ut till 2,008 % i tabell 23. 

Standardavvikelsen räknades till 7,9 % i punkt 8.1.4 
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2,34 -2,0/7,9= 0,043 % 

8.2 Beräkningar, undersökning 2. 

Undersökning är ämnat att testa om hedgefonder är ett bättre placeringsalternativ än traditionella 

fonder under sämre ekonomiska tider som omfattar 5 kvartal och sträcker sig fram från sista kvartalt 

2007 och hela 2008. Nedan redovisas hur uträkningarna av prestationsmåtten för fonderna gick till 

väga, och SEB Trygg Placeringsfond tas som ett exempel som i den första undersökningen. Sedan 

repeterades samma uträkningar för de resterande 35 fonderna i urvalet. 

8.2.1 Riskfriränta 

Tabell 25: Tabellen visar den riskfria räntan per kvartal för de 5 undersökta kvartalen i den andra undersökningen. 

Kvartal 4, 2007 Kvartal 1, 2008 Kvartal 2, 2008 Kvartal 3, 2008 Kvartal 4, 2008 

3,86 % 4,11 % 4,04 % 4,31 % 3,13 % 
Källa: Egen bearbetning 

( 3,86 + 4,11 +4,04 +4,31 + 3,13 )/5- antal kvartal= 3,89 %  

8.2.2 (SIXRX) Marknadsindex 

Tabell 26: Tabellen visar marknadens utvecklingar under de 5 undersökta kvartalen i den andra undersökningen. 

2007 kvartal 4 2008kvarta1 2008kvarta2 2008kvarta3 2008kvarta4 

– 3,48 % – 3,56 % – 3,54 % – 3,9 % – 5,4 % 
                                      Källa: Egen bearbetning 

 

( - 3,48 )+( -3,56 )+( -3,54 )+( -3,9 )+( -5,4 )= -19,8 / 5-antal undersökta kvartal= -3,97 % 

8.2.3 Aritmetiska avkastningen - SEB Trygg Placeringsfond 

Avkastningen för SEB trygg placeringsfond under sista kvartalet 2007= -2,1 % 

2008 kvartal 1= -5,1 % 

2008 kvartal2= -1,5 % 

2008 kvartal3=-1,7 % 

2008kvartal4= -2,1 % 

( -2,1 )+( -5,1 )+( -1,5 )+( -1,7 )+( -2,1 )/5 -antal undersökta kvartal= -2,5 % 

8.2.4 Standardavvikelse- SEB Trygg Placeringsfond 

Avkastning sista kvartalet 2007= -2,1 % 

2008 kvartal 1= -5,1 % 
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2008 kvartal 2= -1,5 % 

2008 kvartal 3= -1,7 % 

2008 kvartal 4= -2,1 % 

Den genomsnittliga avkastningen under samtliga 5 kvartal räknades i 8.2.3 till -2,5 %, sedan tas 

avkastningen för varje kvartal minus den genomsnittliga avkastningen upphöjt till två.  

Kvartal 4, 2007 = (-2,1 % - (-2,5 %)² =0,16 

Kvartal 1, 2008 =(-5,1 % - (-2,5 %)²= 6,76 

Kvartal 2, 2008= (-1,5 % - (-2,5 %)²=1 

Kvartal 2, 2008 = (-1,17 % - (-2,5 %)²=0,64 

Kvartal 4, 2008 = (-2,1 % - (-2,5 % )²=0,16 

(0,16+6,76+1+0,64+0,16)/5- antal undersökta kvartal=1,74 %  

√1,74=1,32 % 

8.2.5 Sharpekvot- SEB Trygg Placeringsfond 

Den riskfria räntan för de fem undersökta kvartilerna i den andra undersökningen räknades till 3,89 

% i 8.2.1 och den genomsnittliga avkastningen för fonden under dessa fem kvartal blev -2,5 % i 

8.2.3. Standardavvikelsen räknades till 1.32 % i 8.2.4 för SEB trygg Placeringsfond. De tre 

nämnda måtten är nödvändiga för att räkna ut Sharpekvoten för fonden. 

 

-2,5 -3,89 /1,32= -4,84 % 

8.2.6 Betavärdet 

Betavärdet för samtliga 36 fonder i urvalet var färdig uträknade för fonderna på databasen 

Morningstar där alla fonder i urvalet också är hämtade. Dock omfattar betavärdet hela den perioden 

som fonderna har varit registrerad på databasen och är därför inte begränsade till just vår 5 åriga 

undersökningsperiod i den första undersökningen eller de 5 kvartalen som studien har avgränsat sig 

till i den andra undersökningen. 
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Tabell 27: Uträkningar av den genomsnittliga avkastningen, standardavvikelsen och Sharpekvoten för alla 36 fonder i 

den första undersökningen. Fondstrategierna är markerade inom parantes.  

 

                                                                                                                                                                             Källa: Egen bearbetning 

AKTIEFONDER      

(Global&Sverige)  

 

Genomsnittlig  

Årsavkastning 

 

 

Standardavvikelse  Sharpekvot 

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA  2,58  25,1  0,02 

Danske Invest Offensiv  2,28   25,5  0,01 

Handelsbanken Sverige/Världen  2,12  27,9  0,004 

Swedbank Robur Allemansfond V  1,98  20,7  -0,005 

(Sverige)       

Handelsbanken Sverigefond  4,58  32,5  0,07 

Carnegie Sverigefond  4,28  28,0  0,08 

Danske Invest Sverige  6,72  37,0  0,12 

Banco Humanfonden  1,34  33,0  -0,02 

(Sverige små/medelstora bolag)       

Cliens Absolut Aktier Sverige  7,64  23,8  0,23 

Lannebo Småbolag  6,86  36,0  0,13 

ODIN Sverige NOK  3 a  35,0  0,02 

Banco Småbolag  5,12  39,0  0,80 

HEDGEFONDER       

(Arbitrage)       

Yield   11,08  14,0  0,64 

Stella nova hedgefond  3,1   6,50  0,17 

Handelsbanken europa hedge selektive  3,4   4,30  0,32 

Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield  11,08  14,0  0,64 

(Långkort)       

Case   -3,4   7,40  -0,69 

Catella Hedgefond  2,99  5,60  0,05 

 Idea   7,98  37,0  0,16 

Aktie-Ansvar Graal  -0,2  4,0  -0,55 

(Multi-strategi)       

Evli Hedgefond  -0,9  1,90  -1,52 

Brummer & Partners Multi strategy  6,66  3,74  1,24 

Swedbank Robur Access Hedge  -3,36  7,90  -0,67 

Brummer & Partners Multi-S. Euro  7,76  12,0  0,48 

BLANDFONDER        

(Aggressive)       

Nordea stratega 70   0,78   15,0  -0,08 

Lannebo Mixfond  6,88    23,0   0,21 

Handelsanken flermarknadsfond  0,44   11,0  -0,14 

Danske Invest Balanserad  3,48   15,0  0,09 

(Försiktig)       

SEB Trygg Placeringsfond  2,34   7,90  0,04 

Danske Invest Försiktig  3,02  8,0  0,27 

Fair Play  3,78   12,0  0,14 

Lärarfond 59+  3,4 b   7,30  0,19 

(Flexibel)        

Cliens Allokering Sverige   7,32    7,9  0,40 

Carnegie Safety 90 Sverige  -0,6  13,0  -0,37 

Carnegie Total B    2,5   7,0  0,02 

Cliens Allokering Sverige  7,32   21,0  0,40 

Medelvärde för portföljerna       

Aktiefonder  4,04  30,3  0,12 

Hedgefonder  3,87  9,86  0,02 

Blandfonder  3,38  12,7  0,09 

http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=%28cc%20%28id%20XKF%29%29
http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=%28cc%20%28id%20XKG%29%29
http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=(cc%20(id%20XBO))
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Tabell 28: Tabellen visar samtliga fonders avkastning och riskprestationer under de 5 undersökta kvartalen i den andra 

undersökningen. 

Fondera som är med i undersökningen Genomsnittlig 

Årsavkastning 

2008 

Standardavvikelse Sharpekvot Beta 

Aktiefonder 

(Global&Sverige) 

    

Swedbank Robur Talenten Aktiefond 

MEGA 

-9,14 4,12 -3,22 1,1 

Danske Invest Offensiv -8,42 3,90 -3,15 1,0 

Handelsbanken Sverige/Världen -10,0 4,44 -3,13 1,3 

Swedbank Robur Allemansfond V -10,0 4,37 -3,18 1,2 

(Sverige)     

Handelsbanken Sverigefond -11,1 2,87 -5,22 1,0 

Carnegie Sverigefond -9,54 2,80 -4,80 0,9 

Danske invest Sverige -10,9 3,66 -4,04 1,1 

Banco Humanfonden -12,6 3,24 -5,11 1,1 

(Sverige små/medelstora bolag)     

Cliens Absolut Aktier Sverige -7,92 2,45 -4,82 0,8 

Lannebo Småbolag -9,90 5,22 -2,64 0,9 

ODIN Sverige NOK -11,6 5,30 -2,92 0,9 

Banco Småbolag -13,3 7,34 -2,35 0,8 

Hedgefonder     

(Arbitrage)     

Yield 0,30 2,36 -1,50 0,9 

Stella nova hedgefond 1,92 4,60 -0,43 0,6 

Handelsbanken europa hedge selektive 2,78 2,0 -0,56 0,6 

Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield 0,30 2,30 -1,50 0,9 

(Långkort)     

Case -6,42 3,77 -2,73 0,9 

Catella Hedgefond -1,14 1,57 -3,20 0,6 

Idea -8,90 8,0 -1,60 0,4 

Aktie-Ansvar Graal -1,64 1,63 -3,39 0,6 

(Multi-strategi)     

Evli Hedgefond -0,42 1,76 -2,45 0,4 

Brummer & Partners Multi strategy 1,88 2,07 -0,97 0,5 

Swedbank Robur Access Hedge -5,44 3,74 -2,49 0,1 

Brummer & Partners Multi-S. Euro 5,84 4,20  0,46 1,3 

Blandfonder     

Nordea stratega 70  -5,28 3,52 -2,60 1,1 

Lannebo Mixfond -4,58 5,29 -1,60 1,4 

Handelsanken flermarknadsfond -4,40 2,23 -3,56 0,8 

Danske Invest Balanserad -3,92 1,82 -4,29 1,0 

(Försiktig)     

SEB Trygg Placeringsfond -2,50 1,32 -4,84 0,7 

Danske Invest Försiktig -1,70 0,99 -5,65 0,6 

Fair Play -2,08 2,31 -2,58 0,3 

N Lärarfond 59+ -1,64 1,31 -4,22 0,7 

(Flexibel)     

Cliens Allokering Sverige -1,52 0,43 -12,6 1,4 

Carnegie Safety 90 Sverig -2,08 1,91 -3,13 0,6 

Carnegie Total B  -7,50 5,32 -2,14 1,3 

Cliens Allokering Sverige -1,52 0,44 -12,2 1,4 

Medelvärden     

Aktierfonder – 10,3 % 4,14 – 3,71 1,008 

Hedgefonder – 0,91 % 3,13 – 1,69 0,650 

Blandfonder  – 3,22 2,24 – 4,95 0,941 

Marknadsindex -3,97 %    

                                                                                                                                                 Källa: Egen bearbetning 

 


