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Abstract 

Investment in hedge funds is a relatively new phenomenon for investors compared with other 

forms of savings. In recent years, the interest has increased among investors in investing their 

money in hedge funds, given the protection against declines in the market they are aiming for. 

Their main purpose is to generate a high return at a low risk regardless of market trends. This 

they can achieve by having fewer restrictions that offer more flexible investment strategies 

and freer investment opportunities. 

The purpose of this paper is to identify how the selected hedge fund strategies have performed 

during the recent economic downturn. We also want to clarify the claim that hedge funds 

exhibit a positive absolute return regardless of what the market is performing. 

In order to answer the purpose of the essay and its problems, we have used a quantitative 

method with a deductive approach in the processing of data. Our observations are thus linked 

to the theory in order to examine the relationships. We have analyzed our results using 

various financial and statistical measures. A comparison has been made between the different 

strategies' performance against each other and against a market index during a five year 

period, which includes the recent financial crisis in 2008. We have also studied the hedge 

funds in terms of returns, various risk measures, performance measures, correlation and 

regression. The statistical measurements have been used to comprehensively examine the 

study's credibility. 

We came to the conclusion that all hedge funds are not able to generate positive absolute 

returns, but it is of importance which strategy to investigate. Our examination showed that the 

market depending hedge funds had a strong correlation with the market. Thus, they failed to 

perform as well as the other strategies, which had a minor connection to the market during the 

period of study.  

Keywords: Hedge fund, strategy, market index, yield, risk, correlation 
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Sammanfattning 

Placering i hedgefonder är ett relativt nytt fenomen för investerare i jämförelse med andra 

sparformer. Under de senaste åren har intresset bland investerare ökat i att placera sina pengar 

i hedgefonder, med tanke på det skydd mot nedgångar på marknaden som de strävar efter. 

Deras huvudsakliga syfte är att till en låg risk generera en hög avkastning oberoende av 

marknadsutvecklingen. Detta kan de uppnå genom att de har färre restriktioner som erbjuder 

mer flexibla investeringsstrategier och friare placeringsmöjligheter. 

 

Denna undersökning syftar till att kartlägga prestationen av utvalda hedgefondstrategier under 

den senaste konjunkturnedgången. Vi vill även klargöra påståendet att hedgefonder uppvisar 

en positiv absolut avkastning oavsett vad marknaden presterar. 

 

För att uppsatsens syfte och frågeställningar skall kunna besvaras har vi använt oss utav en 

kvantitativ metod med en deduktiv ansats vid bearbetningen av data. Våra observationer har 

därmed kopplats till teorin för att undersöka sambanden. Vi har analyserat våra resultat med 

hjälp av olika finansiella och statistiska mått. En jämförelse har gjorts mellan de olika 

strategiernas prestation mot varandra och mot ett marknadsindex över en femårsperiod, som 

innefattar den senaste finanskrisen år 2008. Vi har även studerat hedgefonderna i form av 

avkastning, olika riskmått, prestationsmått, korrelation och regression. De statistiska måtten 

har använts för att på ett övergripande sätt kunna granska studiens trovärdighet. 

 

Slutsatsen vi kom fram till är att alla hedgefonder inte lyckas generera en positiv absolut 

avkastning utan det är av betydelse vilken strategi som man undersöker. Vår undersökning 

visade att de marknadsberoende hedgefonderna hade ett starkt samband med marknaden. 

Således lyckades de inte prestera lika bra under den studerade tidsperioden som de övriga 

strategierna som hade en mindre koppling till marknadsutvecklingen. 

 

 

 

Nyckelord: Hedgefond, strategi, marknadsindex, avkastning, risk, korrelation 
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Definition1 

 

Absolut positiv avkastning  

Absolut positiv avkastning innebär att en att avkastning är oberoende av den finansiella 

marknaden. Förvaltningsmålet för hedgefonder är att ha en positiv absolut avkastning.  

 

Arbitrage 

Arbitrage är en strategi som innebär att man söker efter skillnader i prissättningar mellan två 

finansiella instrument. 

 

Belåning 

Belåning innebär att en förvaltare tar ett lån med någon av sina investeringar som säkerhet. 

Syftet med att man belånar är för att möjliggöra finansiering av fonden och andra 

placeringsalternativ. 

 

Blankning 

Försäljning av ett finansiellt instrument som man inte äger i förhoppning om att tillgången 

skall sjunka i värde för att sedan köpa tillbaka tillgången och på så sätt gå med vinst. Sedan 

lämnas tillgången tillbaka till långivaren. 

 

Derivat 

Derivata är finansiella instrument som exempelvis terminer och optioner vars värde beror på 

utvecklingen på en tillgång som aktie eller marknadsindex. Derivatet innebär att man har en 

skyldighet eller rättighet att antingen sälja/köpa tillgången.  

 

Hedge 

Hedge innebär att man garderar och skyddar sig mot olika risker. 

 

 

 

 
                                                           
1
Anderlind, Paul, m.fl. (2003), "Hedgefonder", s.95-99 
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Kort position 

Kort position innebär istället att man blankar, dvs. man säljer lånade värdepapper. Syftet med 

denna position är att man vid en negativ kursutveckling kan gå med vinst. (se blankning) 

 

Lång position 

Lång position innebär att man köper värdepapper och innehar de under en viss tid. Syftet med 

denna position är att efter en positiv kursutveckling sälja värdepappret till ett högre pris och 

gå med vinst.   

 

Optioner 

Optioner är en form av derivata som innebär att man har rätt att sälja eller köpa en tillgång till 

ett förbestämt pris vid en given tidspunkt.  

 

Riskjusterad avkastning  

Riskjusterad avkastning handlar om att man ser på avkastningen i relation till investeringens 

risk, som definieras som standardavvikelse. 

 

Terminer 

Terminer är likt optioner en form av derivata som används för att omfördela risker. Detta 

derivat ger investerare en rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid en 

given tidspunkt.2  

 

Volatilitet 

Volatitet är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden och kan användas som ett mått på 

risken i en hedgefond. Volatilitet kan beräknas som standardavvikelsen i fondens avkastning.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
Anderlind, Paul, m.fl. (2003), "Hedgefonder", s.95-99 
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1 Inledning 

I detta avsnitt sätts begreppet hedgefond i ett större teoretiskt och praktiskt sammanhang. 

Syftet är att ge läsaren en övergripande bild kring begreppet hedgefond för att på så vis få 

ökad förståelse för uppsatsens frågeställning.  

 

1.1  Bakgrund 

Hedgefonder som placeringsalternativ är relativt nytt sett till andra sparformer trots att de har 

existerat på marknaden i över 60 år, men på senare tid har intresset vuxit sig allt större. Sedan 

år 1980 har antalet hedgefonder stigit med över 25 procent per år. Hedgefonderna har stärkt 

sin position på den finansiella marknaden och fått en alltmer framskjuten roll som ett 

intressant placeringsalternativ, både för privatpersoner och för institutioner.3 

Den främsta anledningen till det ökade intresset för hedgefonder är att de gemensamt har som 

mål att nå positiv absolut avkastning oavsett marknadens fluktuationer. 

Hedgefonder har med andra ord absoluta resultatmål oberoende av marknadsutvecklingen.4 

Många investerare valde därför att vända sig till hedgefonder i samband med börsnedgången 

under början av 2000-talet. Tanken var att minimera risken genom att placera sina tillgångar i 

hedgefonder istället för hos traditionella fonder.5 Skillnaden dem emellan är att 

hedgefondförvaltare har friare placeringsmöjligheter vad gäller olika typer av finansiella 

instrument än vad förvaltare av traditionella fonder har.6 Hedgefonder kan t.ex. använda sig 

utav belåning, blankning eller placera i olika derivatinstrument för att uppnå en önskad 

effekt.7 

En anledning till det ökade intresset för hedgefonderna var enligt Liang Bing att hedgefonder 

har flexibla investeringsstrategier, sofistikerade investerare samt rimliga avgifter.8 Således har 

man friare händer för att utnyttja de olika möjligheter som finns för att generera en positiv 

avkastning. Liang menar vidare i sin studie att hedgefonder har en relativt låg korrelation med 

marknaden till skillnad från traditionella fonder samt en lägre marknadsbeta. 

                                                           
3
Ackermann, Carl. McEnally, Richard. Ravenscraft, David. (1999),“The Performance of Hedge Funds”, Risk, 

Return, and Incentives, The Journal of Finance, vol. 54, Nr 3. 
4
Strömqvist, Maria. (2009), ”Hedgefonderna och finanskrisen”, 2008 Nr.3 

5
Block, Stanley. (2006), “Merger Arbitrage Hedge Funds”, The Journal of Applied Finance, vol16, nr 1 

6
Anderlind, Paul, m.fl. (2003), ”Hedgefonder”, s.7-10 

7
Andersson, Lennart. (2006), ”Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna”, s.77 

8
Liang, Bing. (2001), ”Hedge funds The living and the dead”,s.4 
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Anledningen till detta skall vara att hedgefonder generellt sett följer dynamiska 

handlingsstrategier.9 

Ursprungligen kommer hedgefonderna från USA och deras största skillnad gentemot 

traditionella fonder är, som tidigare nämnt, deras betydligt större placeringsfrihet och den 

strukturella skillnaden gentemot traditionella fonder. 

I samband med det friare regelverk som hedgefonderna har så finns det fler möjligheter för 

förvaltarna att uppnå en högre avkastning. Enligt teorier som CAPM är denna höga 

förväntade avkastning också tätt förknippad med högre risk som istället kan leda till en 

negativ avkastning.10 

Huruvida denna tes stämmer in hos hedgefonderna visar sig vara mer abstrakt än tydlig. 

I Sverige är hedgefondsindustrin relativt ny och under utveckling. Först på marknaden var 

Brummer & Partners med hedgefonden Zenit under sommaren år 1996. Sedan dess har 

industrin tagit fart och vuxit kraftigt.11 Under början av 2000-talet i samband med 

börsnedgången lyckades hedgefondförvaltarna förutspå att det var en finansiell bubbla på 

marknaden och handlade istället med korta positioner i IT-aktier. Således lyckades 

hedgefonderna överprestera aktieindexet under den perioden.12 

I en artikel från Aktiespararna har deras fondredaktör, Reza Rouzbehani nämnt en tumregel 

som säger att hedgefondens avkastning hänförs 80 procent tillförvaltarens expertis, kompetens 

och erfarenhet, medan endast 20 procent bygger på utvecklingen på den underliggande 

marknaden.13 

Sett ur ett historiskt perspektiv har hedgefonderna generellt sett klarat sig väl i turbulenta 

tider, vilket tyder på att strukturen på dess förvaltningsstrategier har varit bra. Dock verkar de 

ha misslyckats att förutse nedgången under senaste finansiella kris år 2008 som har varit den 

värsta på mycket länge vilket påverkat hedgefonder kraftigt negativt.14
 

 

                                                           
9
Liang, Bing. (1998), “On the Performance of Hedge Funds”, s.21 

10
Bodie, Zvi, m fl. (2009), “Investments”, s. 279-289 

11
Rouzbehani, Reza. (2006), ”Allt du behöver veta om hedgefonder”, Aktiespararna 2006-05-03 

12
 Strömqvist, Maria. (2009), ”Hedgefonder och finansiella kriser” 

13
 Rouzbehani, Reza. (2006), ”Allt du behöver veta om hedgefonder”, Aktiespararna 2006-05-03 

14
 Strömqvist, Maria. (2009), ”Hedgefonderna och finanskrisen”, 2008Nr.3 
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1.2 Problemdiskussion 

Några skillnader mellan finanskrisen år 2008 och tidigare marknadskriser är att den senaste 

nedgången kännetecknades utav en extrem volatilitet i både aktie och råvarupriser, konstaterar 

Maria Strömqvist i sin artikel. Därför har det varit svårare för hedgefonder att förutse 

utvecklingen på dessa tillgångsvärden. Dessutom har den senaste krisen sitt ursprung i en 

bankkris och deras problem har haft negativt inflytande på hedgefondmarknaden genom högre 

kostnader för belåning och i vissa länder förbud mot blankning.15 

Vilhelm Nordenanckar kommenterar i en artikel i Avanza att man inte kan se hedgefonder 

som några säkra placeringar och att det ligger i sakens natur att de är högriskfonder.16 

I en annan artikel i den engelska tidningen The Telegraph från år 2011 skriver Emma Wall att 

mer än hälften av hedgefonderna som söker positiv avkastning har misslyckats med sitt syfte. 

Hon skriver vidare att historiskt sett, klarar sig de som handlar med korta positioner i antingen 

aktier eller valutor bättre vid fallande marknader.17 Kritiken stöds från andra sidan Atlanten, 

där Mercer Bullard, professor vid universitetet i Mississippi och expert inom fondindustrin 

yttrar sig i en intervju hos Forbes, år 2010. 

 

"These funds are nothing more than an advertising gimmick" 

 

Bullard avslutar sin kritik med att konstatera att dessa fonder som skall ha positiv absolut 

avkastning står ute på marknaden och låtsas att de kan förbättra investerarens säkerhet utan att 

offra någon meningsfull uppsida. Istället menar han att ett bättre alternativ vore att investera 

långsiktigt i en diversifierad portfölj, innehållande aktier, obligationer och traditionella 

fonder. 18 

På grund av diversiteten inom hedgefondsindustrin finns det inte någon fastställd metod för 

att klassificera dem noggrant. Förvaltarna har olika investeringsstilar och sätten som de agerar 

på för att generera avkastning är olika. Därför går det att dela in hedgefonder i olika 

kategorier utifrån den inriktade investeringsstrategi som används.  

 

 

                                                           
15

Strömqvist, Maria. (2009), ”Hedgefonderna och finanskrisen”, 2008Nr.3 
16

 Larsson, Niklas. (2006), ”Hedgefonder erbjuder osäkert skydd”, Avanza 2006-12-11 
17

Wall, Maria. (2012), ”Half of absolute return funds fail to turn a profit” The Telegraph 2012-01-02 
18

 Randall, K. David. (2010), “The Problem With Absolute Return Funds” Forbes Magazine 2010-06-07 
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Idag finns det dock ingen gemensam bestämmelse för vad exakt som klassificeras som 

hedgefond. Istället finns det olika rådgivningsbolag eller finansiella databaser som har sina 

egna klassificeringar.19 

Till följd av det stora utbud av strategier som finns att tillgå är det inte självklart vilken 

sammansättning hedgefonden skall ha eller vilken strategi som är att föredra när man söker 

efter en positiv avkastning. Reza Rouzbehani skriver hos aktiespararna: 

”Val av rätt hedgefondstrategi är en av de stora utmaningarna för såväl de professionella 

investerarna som den nyfikne nybörjaren när det gäller att investera i hedgefonder.” 20 

Det ligger i vårt intresse att undersöka djupgående kring de olika strategierna i samband med 

det mål som de gemensamt har, nämligen att uppnå en positiv absolut avkastning. 

Kan det vara så att någon eller några strategier är bättre på att klara av marknadens 

konjunkturer och ostadigheter medan andra tenderar att hamna i fallgropen vid 

börsnedgångar? Denna diskussion leder oss in på vår problemformulering som följer nedan. 

1.3 Problemformulering  

 Hur presterar hedgefonderna inom de olika strategierna i förhållande till ett 

marknadsindex? 

 Skiljer sig avkastningen mellan de olika hedgefondstrategierna? 

 Är det realistiskt att ha som mål att nå positiv absolut avkastning under ekonomiskt 

turbulenta tider?  

Vi avser att undersöka vilka typer av strategier som lyckas samt misslyckas med detta och 

sedan sätta det i jämförelse med ett marknadsindex. 

1.4 Syfte 

Denna undersökning syftar till att kartlägga prestationen av utvalda hedgefondstrategier under 

den senaste konjunkturnedgången. Vi vill även klargöra påståendet att hedgefonder uppvisar 

en positiv absolut avkastning oavsett vad marknaden presterar. 

 

                                                           
19

 Anderlind, Paul, m.fl. (2003), ”Hedgefonder”, s.34-37 
20

 Rouzbehani, Reza. (2007), ”Olika strategier för olika hedgefonder”, Aktiespararna 2007-02-08 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till att beröra svenska hedgefonder, då intresset för att investera i just 

svenska hedgefonder har ökat under de senaste tio åren.21 För att få någon jämförbar 

referenspunkt till de svenska hedgefonderna kommer dessa i analysen att kopplas mot ett 

ledande marknadsindex (SIXRX).  Dessutom kommer de olika hedgefondstrategierna att 

ställas mot varandra. Eftersom det i praktiken existerar många olika strategier, kommer de 

delas in i tre huvudgrupper som vi valt att avgränsa oss till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Lindmark, Jonas. (2013), ”Väldigt få svenska hedgefonder lyckas”, Morningstar 2013-01-17 



13 
 

2  Teori 

Detta avsnitt kommer att behandla de utvalda teorier som kommer att tillämpas vid den 

empiriska undersökningen och som sedan kommer att analyseras. Vi kommer även att 

redogöra för tidigare forskningar inom området och om hedgefonders uppdelning.  

 

2.1 Bakgrund om hedgefonder 

Hedgefondens grundare var en finansiell journalist från Australien vid namn Alfred Windslow 

Jones (1900-1988) som bosatte sig i USA i unga år. Han blev ett erkänt namn inom den 

akademiska världen tack vare sin examen från Harvard och doktorstitel i sociologi från 

Colombia University. Man kan säga att Alfred Windslow var en mångsysslare, som började 

med att arbeta som diplomat för Tyskland för att senare arbeta som journalist. Det var tack 

vare journalistiken som begreppet hedgefond utvecklades. År 1949 skrev Jones en artikel om 

de analyser som gjordes i Wall-Street och om värdering utav olika bolag. Efter publiceringen 

av denna artikel började Jones utveckla en modell för en investeringsform som kom att kallas 

för hedgefond. Investeringstekniken gick ut på att skydda långsiktiga investeringar i aktier 

som bedömdes vara undervärderade med kortsiktiga investeringar i aktier som ansågs vara 

övervärderade.  Detta ledde till en reducering av marknadsrisken, genom att generera positiv 

avkastning oavsett hur marknadens fluktuerar. Tack vare denna modell kom Jones att hamna i 

historieböckerna, då han etablerade den första absoluta förvaltningen. 

Den första portföljen som förvaltades av Alfred Jones hade ett startkapital på 100 000 dollar, 

varav 40 000 dollar som han själv investerade. Hans förvaltningsteknik låg inte bara i att 

placera i långsiktiga värderingsbedömningar av olika aktier, utan också att blanka. Detta 

medförde att han kunde tjäna pengar på en aktie som föll i värde. Det som också var speciellt 

med Jones förvaltning var att han införde ett nytt sätt att ta betalt för kapitalförvaltningen. 

Han tog en så kallad avkastningsberoende avgift, vilket grundade sig på den avkastningen 

som förvaltaren genererade till sina kunder.  

Alfred Jones förvaltningstekniker uppmärksammades världen över då tidningen Forbes lyfte 

fram det faktum att hans hedgefond hade en avkastning som var 87 % större än traditionella 

fonder, under en 10 års period. Efter att denna artikel publicerats kom antalet hedgefonder att 
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öka till ca 100 st. Än idag är Jones idéer viktiga för att förklara och förstå hur hedgefonder 

särskiljer sig från traditionella fonder.   

2.2 Skillnader mellan hedgefonder och traditionella fonder22 

För att lättare kunna få en bra bild av hedgefondernas karaktär kan man göra en jämförelse 

med traditionella fonder, se tabell 1. I detta sammanhang är traditionella fonder olika typer av 

ränte-, aktie eller mixfonder, som funnits i Sverige sedan 1980-talet.  

Tabell 1 

 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 risktagning, lågt 

beroende av 

marknadsutvecklingen 

Överträffa marknadsindex 

Avgiftsstruktur Främst prestationsbaserad Fast 

Förvaltare har egna pengar 

i fond 

Mycket vanligt Ovanligt 

 

Till en början kan man hävda att hedgefonder har friare placeringsregler än traditionella 

fonder. Traditionella fonder styrs av vissa lagar och regler som måste följas för att fonden ska 

bli godkänd av Finansinspektionen i Sverige. Utan godkännandet som ges av landets 

tillsynsmyndighet har man inte rätt att sälja till investerare. Syftet med regelverket är att 

investerare skall kunna veta om vad fonden har för inriktning. Regelverket beskriver också 

hur fonden får placera sina tillgångar och vilka typer av rapporteringskrav som måste 

uppfyllas. Detta leder till vissa begränsningar för förvaltaren av de traditionella fonderna. 

Förvaltaren har små möjligheter att parera nedgångar då bestämmelserna avgör hur fonden 

kan placera och hur förvaltaren får agera. I viss mån kan förvaltaren sälja aktier för att hålla 

inne en andel likvida medel men oftast är möjligheten mycket begränsad. 
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Vad gäller hedgefonder så har förvaltaren en större möjlighet att agera och placera. 

Förvaltaren kan i större utsträckning än traditionella fonder sälja av aktier för att hålla likvida 

medel under osäkra tider, anta både kort och lång position på marknaden och kombinera olika 

värdepappersinnehav. Möjligheten att generera vinst i både marknadsnedgångar och 

uppgångar beror på att flexibiliteten hos hedgefonder är hög. 

Det finns också en skillnad mellan traditionella fonder och hedgefonder gällande 

avkastningsmålen. En hedgefond har ett så kallat absolut avkastningsmål, vilket innebär att 

man strävar efter att nå en positiv avkastning oavsett marknadens fluktuationer. Traditionella 

fonder har istället ett relativt avkastningsmål, vilket innebär att man vill överträffa 

utvecklingen på den marknad man agerar på. Ofta jämför man fondens resultat med ett 

marknadsindex. Ambitionen är att överträffa indexet i både bra och dåliga tider. Om nu en 

traditionell fond utvecklas negativt men ändå överträffar indexet, anses förvaltaren av fonden 

ha gjort ett bra arbete. Traditionella fonder har också en speciell syn på risk. De ser risk som 

ett avvikande från ett marknadsindex. Detta leder till att förvaltaren försöker investera i aktier 

som går bättre eller lika bra som indexet. För hedgefonder däremot handlar risk i de flesta fall 

om att förlora pengar. Förvaltaren av en hedgefond vill minimera chanserna att förlora pengar 

genom att anta både långa/korta positioner etc. för att på så sätt inte vara så beroende av 

marknaden. Målet är att man vill nå en värdetillväxt till en balanserad risknivå.  

Avgiftsstrukturen skiljer sig också mellan hedgefonder och traditionella fonder. Hedgefonder 

tar ofta ut en fast procentuell årlig avgift, som oftast är lägre än den avgift som tas av 

traditionella fonder. Dessutom tas också en prestationsbaserad avgift som stiger ju högre 

avkastning hedgefonden genererar.  Traditionella fonder tar däremot enbart ut ett fast 

förvaltningsarvode. Denna avgiftsstruktur tas både ut vid kursuppgångar och kursnedgångar, 

vilket leder till att förvaltaren får sitt arvode oavsett hur väl fonden presterar jämfört med 

börsindexet. 23 

Den sista spalten i tabell 1 förklarar hur mycket en fondförvaltare har investerat i den fond 

han eller hon förvaltar. En hedgefondförvaltare har oftast en stor del av sin förmögenhet 

investerat i hedgefonden, till skillnad från en traditionell fond.  Hedgefonder startas oftast av 

en eller flera förvaltare som vill starta igång sin egen verksamhet. Tanken bakom det är att 

förvaltarna vill kunna tjäna pengar på de investeringsidéer som de själva tror på. Eftersom 
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hedgefondförvaltarna investerat stora delar av sin egen förmögenhet leder detta till ett starkt 

egenintresse av att leverera absolut positiv avkastning. 

2.3 Hedgefondstrategier 24 

På grund av diversiteten inom hedgefondindustrin så finns det ingen självklar metod för att 

klassificera de olika fonderna. Gemensamt för de alla är som tidigare nämnt att de har som 

mål att generera en positiv avkastning oavsett marknadens fluktuationer. Hedgefonderna 

bedöms ofta som homogena i den mån de gemensamt strävar efter att skydda sig mot 

nedgångar på marknaden och samtidigt försöka hålla en positiv avkastning men verkligheten 

ser ut på ett lite annorlunda sett. Det som skiljer hedgefonderna åt är förvaltarens valda 

investeringsstrategi. För de som investerar i hedgefonder är det därför av stor betydelse att 

veta vilken strategi som man skall föredra. Fondförvaltaren och strategin som tillämpas är 

nyckeln till hur bra det kommer att gå för hedgefonden eftersom hedgefonders avkastning till 

största del relateras till skickligheten av förvaltaren och mindre till marknadens förändringar. 

Hedgefonder kan delas in i tre huvudgrupper, marknadsberoende, marknadsoberoende och 

opportunistiska. I tabell 2 kommer vi att belysa de mest förekommande strategierna inom 

förvaltningen.  

 

Tabell 2 

           Placeringalternativ 
 
 
Strategisk ansats 

 
              Aktier 

 
Räntebärande papper 

 
Terminskontrakt 

 
Marknadsberoende 

Lång/Kort aktiehedge 
Geografisk specialisering 
Sektoriell specialisering 

Lång/Kort räntehedge 
Högavkastade obligationer 
Krisdrabbade obligationer 

Taktiska 
Terminsstrategier 
Trendföljande 

 
Marknadsoberoende 

Aktiearbitrage 
Statistiskt arbitrage 
Arbitrage i konvertibler 
Arbitrage i företagsförvärv 
Marknadsneutral aktiehedge 

Räntearbitrage 
Arbitrage i stadsobligationer 
Arbitrage i 
hypoteksobligationer 

 

 
Opportunistiska 

 Blandstrategier 
Makro 
Multipla strategier 
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2.3.1 Marknadsberoende strategier25 

Hedgfondstrategier som är marknadsberoende påverkas i högsta grad av marknadens rörelser. 

Tillvägagångssättet för att uppnå avkastning inom dessa strategier är genom 

värdebedömningar av akter och optioners bolagsvärden för att sedan dra parallell med 

marknaden bedömningar av dessa instrument. När förvaltaren har gjort en korrekt analys och 

tagit rätt beslut då kan en positiv avkastning uppnås. 

Svenska hedgefondförvaltare tillämpar flertalet sådana strategier men författarna har valt att 

belysa de allra vanligaste, som framgår nedan. 

Lång/kort aktiehedge är den mest frekvent använda hedgefondstrategin som förvaltare väljer 

för att generera avkastning. Alfred Winslow Jones utvecklade denna variant redan år 1949 

och innebörden av hans investeringsform används ännu idag och används i ca 55 % av alla 

hedgefonder runt om i världen.  

Lång/kort aktiehedge går ut på att man handlar med aktier och har som fokus att analysera 

aktiepriset på marknaden i förhållande till dess verkliga värde. På så sett tar förvaltaren 

antingen lång position (köper) i de fall aktien är undervärderad eller kort position (blankar) 

beroende på om aktien är övervärderad. 

Eftersom denna strategi är marknadsorienterad så har den också en stark korrelation med 

aktiemarknaden. Det går bra för strategin om marknaden har en positiv uppgång och vise 

versa. Strategin är med andra ord väldigt volatil med tanke på dess orientering och har 

historiskt sett genererat högst avkastning. 

Att handla med korta positioner är mer riskfyllt är med långa. Detta eftersom aktier historiskt 

sett oftare stiger i värde än sjunker, därför väljer förvaltare primärt att handla i långa 

positioner. Graden av belåning har därför varit låg för denna strategi under historien. 

Lång/Kort räntehedge är inte lika populär och stor som ovanstående strategi och används av 

uppskattningsvis sex procent av världens hedgefonder. 

Huvudinriktningen hos denna strategi är primärt att utvärdera kreditrisker i underliggande 

företag för att sedan jämföra värdena mot marknadens syn på samma kreditrisk. 

Strategin liknar ovanstående aktiehedge eftersom den påverkas av marknadens fluktuationer 

men med skillnaden att förvaltaren tar lång/kort position i företagens obligationer istället. 

Principen är densamma. Förvaltaren analyserar över- och undervärderade obligationer för att 
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generera avkastning. Räntehedge påverkas också av marknadens förändringar likt aktiehedge 

men inte i samma utsträckning. 

Taktiska terminsstrategier använder sig endast utav derivatainstrument som optioner och 

terminskontrakt. Vanliga terminskontrakt är ett avtal mellan två parter om att sälja eller köpa 

en underliggande tillgång till ett bestämt pris på ett förutbestämt datum. Detta gör man för att 

skydda sig mot prisfluktuationer på den underliggande tillgången. Taktiska terminer är 

däremot inte ute efter något skydd mot dessa prisfluktuationer, utan de används för att på ett 

aktivt sätt skapa avkastning. 

Taktiska terminer används i cirka åtta procent av världens hedgefonder. För att möjliggöra en 

önskad avkastning och framgångsrikt förutspå pristrender på olika terminsmarknader 

använder sig denna strategi av olika matematiska modeller och tekniska analyser. 

Detta leder till att terminsstrategier har en lägre riskjusterad avkastning än andra hedgefonder 

och en lägre korrelation med både marknaden och övriga hedgefonder vilket avspeglas då de 

har gått bättre när andra strategier har haft svåra perioder. Förvaltaren har som mål att lyckas 

förutspå framtida trender och prisutvecklingar för att sedan beroende på marknadsriktning 

antingen köpa eller sälja taktiska terminer. 

2.3.2 Marknadsoberoende strategier 

De hedgefondstrategier som är marknadsoberoende påverkas inte direkt av marknadens 

förändringar. De drar istället nytta av obalanser på två eller flera marknader gällande 

prisskillnader. Om en identisk tillgång säljs på olika marknader till olika priser försöker man 

uppnå avkastning innan tillgångens pris återgår till det normala. 

Aktiearbitrage används av ungefär var fjärde hedgefond. Strategins syfte är att generera en 

positiv absolut avkastning helt utan risk genom att utnyttja prisskillnader mellan olika 

aktierelaterade tillgångar. Avkastning genom aktiearbitrage kan uppnås via abrupta och 

oväntade prisförändringar samt informationsasymmetri som förändrar kursen trots att det 

värkliga värdet är oförändrat. Förvaltare inom denna strategi försöker alltså utnyttja och 

förutspå obalanser på marknaden och är därför väldigt svagt påverkade av 

marknadsförändringar. 

 

Räntearbitrage är en relativt ovanlig investeringsstrategi som utgör endast en liten del av 

världens hedgefonder. Däremot är strategin väldigt komplex och kräver en stor 

förvaltningsorganisation med hänsyn till den stora mängd kapital som fonden förvaltar. 
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Likt aktiearbitrage utnyttjar även denna strategi marknadsobalanser i prissättningar med 

inriktning på räntebärande papper, stadsobligationer och hypoteksobligationer. 

Prisobalanserna är väldigt små i dessa obligationer beroende på att de är väldigt likvida och 

för att kunna få någon avkastning över huvud talat krävs en stor grad belåning. Räntearbitrage 

fonder har historiskt sett varit de mest stabila fonderna och haft en låg risk med tanke på den 

höga belåningsgraden. En hög belåning som denna strategi utnyttjar leder till att antalet 

förluster blir få men när de väl faller så blir de enorma. 26 

Market neutral, även refererat som statistiskt arbitrage, är en strategi som försöker 

neutralisera den systematiska risken genom att ta långa positioner i undervärderade tillgångar 

samt korta positioner i övervärderade tillgångar som är relaterade till varandra. Målet är att till 

en låg risk utnyttja felprissättningar mellan dessa tillgångar för att generera avkastning. 

Marknadsneutrala fonder anses ha en låg beta och svag korrelation mellan deras avkastning 

och den för traditionella fonder.27 

2.3.3 Opportunistiska strategier28 

Opportunistiska hedgefondstrategier är så kallade blandstrategier som använder sig utav både 

marknadsberoende och marknadsoberoende samt övriga hedgestrategier för att generera 

avkastning. Man kan säga att de är opportunistiska i den mening att de inte håller sig till en 

enskild strategi utan de tillämpar multipla strategier, vilket är en kombination utav de olika 

strategierna och förvaltarna använder de strategier som är anpassade för det rådande 

marknadsläget. Multistrategi är ett bra exempel på en opportunistisk hedgefond då den 

handlar i flera olika strategier för att sprida ut risken. 

Även makro hedgefonder agerar under kategorin opportunistiska. Förvaltarna hos dessa 

fonder har ett globalt perspektiv och försöker analysera marknadsrörelser på finansmarknaden 

och de handlar primärt med aktieindex, valutor och stadsobligationer. 

2.4 Moderna portföljvalsteorin 

Den moderna portföljteorin (MPT) härleds tillbaka till år 1952 då Harry Markowitz skrev sin 

doktorsavhandling ”Portfolio selection” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften 

Journal of finance. Portföljteorin bygger på antagandet att investerare är riskmedvetna. Om 

det finns två tillgångar med samma förväntade avkastning medan den ena tillgången har en 
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lägre risk, så kommer investeraren att välja den tillgång som har lägst risk. Därför sker en 

avvägning mellan förväntad avkastning och risken som är förenad med investeringen. En 

investerare kan inte förvänta sig en hög avkastning till en låg risk menade Markowitz i sin 

studie. Med andra ord kan inte en investerare förvänta sig en högre avkastning än den riskfria 

räntan om denne inte är beredd att acceptera en högre risk. Däremot kan man reducera sin risk 

genom att ha en diversifierad portfölj med låg korrelation mellan tillgångarna som sprider ut 

risken och samtidigt bibehåller möjligheten till en hög avkastning. Inom portföljsteorin mäts 

den totala risken som standardavvikelsen.  

Markowitz visade även i sin studie hur man optimerar sin portfölj.29 

Nedan illustreras en graf över en portfölj som är konstruerad enligt den moderna 

portföljteorin. 

 

 

 

Han demonstrerade alla möjliga risknivåer för att konstruera en investeringsportfölj som 

genererar maximal avkastning. Den effektiva fronten visar den optimala portföljen för varje 

risknivå. Alla portföljer som befinner sig på kurvan effektiviserar sin avkastning förutsatt den 

givna risken. De portföljer som ligger under kurvan anses vara ineffektiva i förhållande till 

deras potential.30 
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2.5 Capital Asset Pricing Model 31 

Harry Markowitz lade grunden för den moderna portföljteorin år 1952 och tolv år senare 

vidareutvecklades hans teori till vad som kom att kallas för Capital Asset Pricing Model. 

Teorin introducerades och publicerades i artiklar av William Sharpe, John Lintner och Jan 

Mossin. CAPM är en centerfigur inom modern finansiell ekonomi och modellen visar en 

förutsägelse av förhållandet mellan en tillgångs förväntade avkastning och risken, mätt som 

beta i CAPM modellen. Betavärden som överstiger 1 anses vara mer aggressiva i den 

meningen att de är mer känsliga för förändringar än marknaden. Samtidigt är ett betavärde 

under 1 förenligt med en lägre risk än marknaden. Förhållandet mellan risk och förväntad 

avkastning avspeglas grafiskt som Security market line (SML) där lutningen på linjen utgörs 

av marknadens riskpremium. SML linjen bidrar som ett riktmärke för utvärderingen av olika 

tillgångars prestationer. De tillgångar som befinner sig ovanför linjen anses vara 

undervärderade. Givet deras beta har avkastningen varit högre än vad som fastställts utav 

CAPM. Omvänt gäller för övervärderade tillgångar som då befinner sig under SML linjen. 

 

 

 ( )         ( (  )    ) 

Rf = riskfri avkastning 

E(rm) = marknadens förväntade avkastning  

B = beta  
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2.6 Effektiva marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH), utvecklad av Eugene Fama under mitten av 

60-talet antar man att det inte existerar förutsägbara trender på börsnoterade tillgångar. 

Priserna anses utvecklas slumpmässigt och de kan lika gärna stiga eller sjunka i värde en viss 

dag oberoende utav tidigare utveckling. Med andra ord följer priserna en s.k. Random walk. 

Teorin säger att slumpmässiga prisförändringar indikerar på en välfungerande och effektiv 

marknad. Därför är det enligt Fama omöjligt att göra förutsedda arbitrage vinster under längre 

perioder, utan vinster som görs på felprissatta tillgångar kan endast göras slumpmässigt. 

Enligt Fama justeras priserna på marknaden omedelbart då ny information finns tillgänglig. 

Mer generellt så finns all information som kan användas för att förutse prisrörelser på olika 

tillgångar redan inkluderat i tillgångarnas marknadspris.32  

Ett flertal studier har gjorts kring den effektiva marknadshypotesen och ett starkt 

argument som stödjer teorin att marknaden är effektiv är den omedelbara reaktionen på 

ny information som uppstår. Därmed råder informationssymmetri och uppgifterna är 

tillgänglig för alla aktörer på marknaden. Om det istället vore möjligt att förutse pristrender 

skulle det vara ett fällande bevis på en marknadsineffektivitet.33 

 

2.7 Risk 

 

2.7.1 Olika typer av risk34 

När man talar om investering i hedgefonder eller i andra placeringar så är det ett faktum att 

investeringarna är förknippade med någon form av risk. Det finns två typer av risk. 

Systematisk och osystematisk risk, där sammanslagningen av de båda bildar den totala risken.  

Den systematiska risken, även definierad som marknadsrisk, påverkar alla stora 

tillgångsgrupper till en hög eller låg grad. Hedgefonder stävar efter att begränsa sin 

exponering mot marknaden genom dynamiska investeringsstrategier. Den systematiska risken 

uttrycks i en tillgångs betavärde som är mått på samvariationen mellan tillgången och 

marknaden.  
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Den osystematiska risken är en risk som speciellt påverkar en enskild tillgång och går därmed 

att minimera genom en diversifierad portfölj av olika okorrelerade tillgångar som sprider ut 

risken. Eftersom hedgefonder likt andra fondslag har stora diversifieringsfördelar så är det 

marknadsrisken som hedgefondförvaltare är främst intresserade utav. 

 

2.7.2 Beta35 

När man vill mäta samvariationen mellan en tillgång och marknaden använder man sig utav 

betavärdet. Beta mäter kovariansen mellan avkastningen på en särskild tillgång och 

avkastningen på marknaden som helhet. Ett betavärde på 1 indikerar på att tillgången rör sig i 

linje med markadsindex, som är en representation av marknaden. Ett värde större än 1 innebär 

förstärk volatilitet jämfört med indexet och en högre förväntad avkastning när marknaden går 

bra. Tillgångar som tenderar att fluktuera starkt när marknaden gör det anses vara mer 

riskabla än de tillgångar som inte följer marknadsrörelserna lika mycket. 

Tilläggningsvis skall betavärdet snarare ses som en statistisk sannolikhet istället för en 

precisförutsägelse av marknadsutvecklingen. 

 

   
   (     )

   (  )
 

    (     )                                     

   (  )                      

 

 2.7.3 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som beskriver hur mycket avkastningen varierar 

kring de genomsnittliga utfallet, dvs. den totala risken.36  Vid beräkning av standardavvikelsen 

mäter man spridningen i förhållande till medelvärdet. Ju större spridning det är ifrån 

medelvärdet, desto större standardavvikelse.37 Om nu hedgefond har en hög standardavvikelse 

så innebär detta att volatiliteten är hög. Detta ger i sin tur en större risk för investerare. Är 

standardavvikelsen istället låg så innebär detta att det är små variationer kring medelvärdet. 

 

                                                           
35

Arnold, Glen.(2002), ”Corporate Financial Management”, s.299 
36

Anderlind, Paul, m.fl. (2003), "Hedgefonder", s.99 
37

Denscombe,Martyn. (2009) ”Forskningshandboken”, Andra uppl. s. 340 



24 
 

                   √(   ) (   ) 

 

2.8  Sharpekvot 38 

 

Sharpekvot är ett väl använt nyckeltal i samband med hedgefonder. Nyckeltalet kan användas 

för att uppskatta förvaltarens skicklighet när man räknar ut den riskjusterade avkastningen. Ju 

högre Sharpekvot under en utvald tidsperiod är, desto skickligare är förvaltaren på att 

generera en stor avkastning. Nyckeltalet beräknas genom att dividera riskpremien med den 

totala risken, där riskpremien är avkastningen subtraherat med den riskfria räntan och den 

totala risken är standardavvikelsen. En sharpekvot på 1 indikerar att avkastningen är 

proportionerlig tillrisken medan ett lägre tal än 1 innebär att avkastningen är lägre än risken. 

En negativ sharpekvot innebär att tillgångens avkastning inte översteg den riskfria räntan. 

   
     

  
 

rp = Fondens avkastning 

rf = Riskfria räntan 

σp = portföljens volatitet 

 

2.9  Tidigare studier 

Fung & Hsieh (1999) undersökte i sin studie hur hedgefonder är organiserade och de ville 

erbjuda en insikt till varför man som investerare borde förvänta sig att hedgefonders 

prestationer avviker från traditionella fonder. 

De använde sig utav statistiska skillnader mellan olika hedgefondstrategier för att komplettera 

kvalitativa skillnader i hur hedgefonderna beskrivs.39 

Författarna ville förmedla till läsaren att hedgefonder skiljer sig från varandra, inte bara för att 

de beskriver sig på olika sätt, utan för att deras strategier och avkastningsegenskaper faktiskt 

skiljer sig från varandra.40 
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De ansåg att den huvudsakliga skillnaden mellan hedgefonder och traditionella fonder var att 

de skiljs åt i investeringsstrategierna. Hedgefonderna var mer dynamiska i sina affärer medan 

traditionella fonder uppvisade en statisk köp-och-behåll strategi.41 

Fung & Hsieh påpekar vidare att den institutionella miljön kan påverka hur hedgefonder är 

organiserade, med nyckelfaktorn att avkastningsegenskaperna skiljer de olika strategierna åt 

och för att låta investerare bedöma de olika diversifieringsfördelar som finns lät man 

konsulter klassificera hedgefonderna baserat på deras beskrivna investeringsstilar.42 

I sin studie skriver författarna att hedgefondernas förvaltare använder sig utav två olika 

angreppssätt. Det ena är ”Market Timing Approach”, som går ut på att man investerar i 

marknadens dynamiska riktningar, dvs. att man följer marknadens utveckling och handlar i 

både korta och långa positioner beroende på ifall det är en upp eller nedgång på marknaden. 

Förvaltare som utövar denna handelsstil kan specialisera sig i allt ifrån en enskild sektor till 

globala och makro- marknadstrender. Det andra angreppssättet, ”Non-Directional approach”, 

går ut på att hämta värde från olika arbitrage. Det innebär att man får handlingsmöjligheter 

genom att utnyttja obalanser på marknaden. Dessa obalanser kan bestå av valutor, aktier eller 

obligationer.43 

Avslutningsvis genomförde Fung & Hsieh i sin studie ett kvantitativt avkastningsschema över 

hedgefondernas strategier. De menade att om två förvaltare använde sig utav samma strategi 

på samma marknad så skulle deras avkastningar vara korrelerade med varandra. 

De använde sig sedan utav en Principalkomponentanalys för att gruppera och analysera olika 

strategier utifrån deras korrelation med varandra. De kom då fram till fem komponenter som 

var av större intresse. 

Den första komponenten bestod av fonder som hade en trendföljande strategi på diversifierade 

marknader. Den andra komponenten representerade Global/Macro fonder. Den tredje 

handlade endast i långa positioner. Den fjärde var trendföljande med fokus på stora valutor 

och den femte bestod av så kallade ”distressed securities funds”, som går ut på att 

hedgefonder köper upp skulder eller aktiekapital i företag som är försatta i konkurs. 

De kom sedan fram till att fyra utav de fem viktigaste principalkomponenterna hade en så 

kallad Market Timing Approach. Detta ledde Fung & Hsieh in till slutsatsen att då faktum är 
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att det fanns olika principalkomponenter innebar det att deras avkastning hade låg korrelation 

mellan varandra.44 

 

Ackerman, McEnally och Ravenscraft (1999) studerar hedgefonder och traditionellt 

förvaltade fonder med hjälp av riskjusterad avkastning. De studerade fondernas prestation 

jämfördes med olika marknadsindex under perioden 1988-1995. På grund av survivorship 

bias blev det en del successiva bortfall för varje delperiod i studien. De studerade fonderna 

under 2, 4, 6 och 8 års perioder. Resultaten visade att de observerade 547, 272, 150 respektive 

79 st. hedgefondernas sharpekvot var högre än den för traditionella fonder under hela 

undersökningsperioden. Detta kan förklaras av de flexibla investeringsstrategier som 

hedgefonder förfogar över.45 När författarna studerade hedgefondernas prestation i förhållande 

till åtta stycken marknadsindex kom de fram till att hedgefonder endast uppvisar en högre 

sharpekvot under vissa perioder men att de inte lyckas överprestera marknaden konsekvent. I 

sin studie konstaterar författarna att hedgefonderna under perioden 1994 till 1995 inte 

lyckades överprestera alla marknadsindex, i synnerlighet S & P 500. Vidare påvisar 

författarna att trots resultaten som indikerar på en begränsad fördel för hedgefonderna över 

indexen så är de bra att ha som ett komplement i en portfölj med tanke på att de uppvisar en 

låg beta. Avslutningsvis konstaterar Ackerman m.fl. att resultaten varierar beroende på valet 

av jämförelseindex och undersökningsperiod.46
 

 

Liang Bing (1998) undersöker i sin studie hedgefonders prestation, risk, korrelation och 

avgiftsstruktur.  Studiens avsikt var att belysa relationen mellan hedgefondernas prestation 

och karaktär. Detta är av stort intresse för oss eftersom vi vill studera närmare på just denna 

punkt. 

Data som författaren har tagit informationen ifrån är från databasen Hedge Fund Research 

Inc. som vid undersökningens tidspunkt var bland den största tillgängliga databas för 

akademiska undersökningar. Där sorterades hedgefonderna i 16 kategorier utifrån deras 

investeringsstrategier och det fanns 1 162 fonder registrerade. Utav de tillgängliga 

hedgefonderna begränsade sig Liang slutligen till 385 fonder i sin studie eftersom det krävdes 
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data som sträckte sig över en treårsperiod. Tidsperioden för undersökningen var från januari 

år 1994 till december 1996.47 

Ling menar som Fung & Hsieh (1998) att hedgefonder har dynamiska investeringsstrategier 

samt att korrelationen är låg mellan de olika strategierna. Han menar dessutom att 

hedgefonder har en låg systematisk risk och genererar en högre avkastning än traditionella 

fonder. Dessutom de har en högre Sharpekvot och en låg korrelation med marknaden. 

Liangs undersökning kom fram till att hedgefonder generellt sett överpresterar vanliga fonder 

och är således ett mer effektivt investeringsalternativ.48 

Hedgefondernas avkastning jämfördes dessutom med S & P 500 index under åren 1990-1996 

som ni kan se i tabellen nedan. Eftersom de flesta hedgefonder uppkom efter år 1990 så har 

man infångat majoriteten av dessa i studien.49 

Som man kan se i figur 3 har hedgefonderna presterat bättre under hela den undersökta 

perioden.  

 

Figur 3 
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Billio, Getmansky och Pelizzon (2010) studerar effekten av finansiella kriser, i synnerlighet 

under finanskrisen år 2008, på hedgefondernas risk. De studerar även korrelationen inom de 

olika strategierna för år 2008 samt förekomsten av systematisk och osystematisk risk som 

exponeras över alla hedgestrategier. De ställer sig frågande till att hedgefonder verkligen 

skyddar investerare under en nedåtgående marknad och de vill studera ifall hedgefondernas 

diversifieringen är fördelaktig. 

Resutaten som forskarna kom fram till var att hedgefondernas avkastning var signifikant 

reducerat under krisen. Korrelationen inom strategierna ökade också med 64 %, från 0.32 till 

0.52. De tog upp att den latenta (osystematiska) riskfaktorn, dvs. den risk som är närvarande 

men ej är synlig och som inte kan mätas med hjälp av klassiska riskmodeller, förhindrade 

diversifieringsfördelarna och ökade volatiliteten och den systematiska risken. Detta ledde till 

att korrelationen inom strategierna under krisen ökade. Därmed kunde fondförvaltarna inte 

utnyttja sina arbitragemöjligheter, vilket speglades av den breda nedgången för 

hedgefondindustrin.
51
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3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för de metodologiska vägval som vi har valt. Avsnittet har för avsikt 

att ge en grundlig beskrivning av den egna arbetsmetoden och att motivera egna val mellan 

alternativa ansatser.  

 

3.1 Allmän förståelse 

Vi har ett starkt intresse av fonder i allmänhet och hedgefonder rent konkret. Intresset har 

vuxit fram då hedgefonder fått större uppmärksamhet i dagspressen, vetenskapliga artiklar 

och hos investerare. Man har kunnat läsa om hur hedgefonder marknadsförs som helt 

oberoende av marknadens olika konjunkturcyklar och hur hedgefonder antar både korta och 

långa positioner på värdepappersmarknaden. En utförlig diskussion kring hedgefonder har 

under utbildningen, Ekonomie Kandidat på Södertörns högskola inte diskuterats så flitigt, 

men tack vare tidigare erfarenheter kring just hedgefonder är ämnet aktuellt. Kurser som 

Företagsekonomi C och statistik för ekonomer har givit oss den grundförståelse som behövs 

inom det teoretiska området.  

 

3.2 Metodansats 
 

3.2.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Induktion och deduktion är två olika sätt att se på förhållandet mellan praktik och teori. 

Induktion är ett tillvägagångssätt att härleda olika slutsatser från empiriska kunnigheter.52 

Deduktion innebär istället att man genom förekommande teorier härleder slutsatser om 

specifika händelser.53 Uppsatsen kommer att anta en deduktiv ansats genom att använda 

relevanta teorier inom forskningen kring hedgefonder. Under analysen kommer 

observationerna att kopplas till befintlig teori för att härleda slutsatser.   
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3.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två olika tillvägagångssätt man kan använda sig utav vid genomförandet av en 

undersökning, nämligen kvalitativ och kvantitativ forskning. Skillnaden mellan dessa 

forskningsstrategier kan på ett grundläggande plan beskrivas som att kvalitativ forskning har 

en tendens att uppfatta ord som den centrala analysenheten, medan kvantitativ forskning 

tenderar att uppfatta siffror som den huvudsakliga analysenheten. Vid kvantitativ forskning 

mäter man olika företeelser genom att omvandla dessa till siffror som sedan analyseras genom 

olika statistiska metoder. Problemet i detta fall är att kvaliteten i data är beroende av hur bra 

insamlingsmetod som används och de frågor som ställs.54Som Martyn Denscombe skrev i sin 

bok Forskningshandboken: 

 

”Skräp in, skräp ut.” 

 

Kvalitativ forskning innebär istället att man omvandlar det som observerats till data i form av 

ord. När man studerar termerna kvalitativ och kvantitativ forskning kan man få för sig att 

dessa är helt separata termer, då distinktionen är alltför förenklad i teorin. Tränger man 

djupare in i diskussionen kan man konstatera att de två tillvägagångssätten inte är ömsesidigt 

uteslutande.55 

Denna studie är av kvantitativ ansats då forskningsstrategin passar för olika former av 

statistiska tekniker. Uppsatsen kommer att använda sig utav matematiska och statistiska 

verktyg för att kartlägga hur väl de olika investeringstrategierna klarat av att nå absolut 

avkastning. Fördelen med kvantitativa forskningar är att stora volymer kan analyseras relativt 

snabbt, då vi har planerat och gjort lämpliga förberedelser. En annan viktig fördel vid 

kvantitativ forskning är att resultatet bygger på uppmätta kvantiteter istället för egna 

tolkningar. Tillförlitligheten i kvantiteterna kan utan större problem kontrolleras av andra. 

 

3.3 Statistiska modeller 

För att mäta den absoluta avkastningen och säkerställa trovärdigheten i vår undersökning 

kommer vi att tillämpa olika statiska modeller.  
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3.3.1 Korrelation 

Korrelation är ett mått på den linjära samvariationen mellan två tillgångar. 

Korrelationskoefficienten antar värden mellan -1 och +1. Ett korrelationsvärde på -1 indikerar 

en perfekt negativ korrelation mellan värdena X och Y och ett värde på +1 visar ett perfekt 

positivt samband. Detta uppstår när alla datapunkterna ligger exakt i linje på antingen den 

uppåtlutade eller nedåtlutade linjen. När det inte existerar någon samvariation mellan de 

undersökta variablerna visas värdet 0.56 Fördelen med korrelation framför andra 

samvariationsmått t.ex. kovariansen, som kan anta alla positiva och negativa värden är att 

resultaten kan tolkas enklare när intervallet är begränsat. Dessutom blir jämförelsen mellan 

två investeringar lättare. I övrigt har båda måtten samma egenskaper.57 

 

Tabell 3: Korrelationsmatris
58

 

Absolutvärdet på 

korrelationskoefficienten 

Korrelationens styrka 

0,80–1,00 Väldigt stark korrelation 

0,60–0,79 Stark korrelation 

0,40–0,59 Medelmåttig korrelation 

0,20–0,39 Svag Korrelation 

0,00-0,19 Knappt någon korrelation 

 

 

            
   (   )
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3.3.2 Enkel linjär regressionsanalys59 

Regressionsanalys är en statistisk teknik som används för att beräkna samband mellan olika 

observationsvärden, där Y axeln representeras av det beroende variabeln 

(hedgefondstrategierna) och X axeln representeras av den oberoende variabeln (SIXRX). 

Regressionskoefficienten antar ett resultat i intervallet -1 till +1, där ett värde på + 1 innebär 

perfekt linjärt samband och ett värde på – 1 innebär ett perfekt negativt samband. Ett perfekt 

negativt samband betyder att när X ökar i värde så minskar Y med det dubbla. 

Regressionsanalysen är relaterad till måtten kovarians och korrelation men de har olika roller. 

Medan korrelation och kovarians mäter styrkan på samvariationen mellan variabler så 

förklarar de varken den specifika relationen eller förutsägbarheten som finns mellan dessa 

variabler. Det senaste är precis det som regressionsanalysen gör. Regressionen visar en linje 

som skär mellan datapunkterna och den linjen ses som det bästa sättet att förutse Y-värdet 

utifrån X. 

 

 

 

Ju närmare datapunkterna befinner sig vid linjen, desto starkare är det linjära sambandet 

mellan de båda axlarna. 

 

               

a = Linjen som korsar X-axeln 

b = Lutningen på linjen 

e = Fel i uppskattningen av Y-värdet 
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Regressionens T-värde 

För att se om att det föreligger någon skillnad mellan marknaden och respektive hedgestrategi 

så har ett t-test genomförts. Anledningen till att vi gör detta test är för att kunna generalisera 

vårt urval till populationen. T-testet är utformat med en nollhypotes och mothypotes. 

Nollhypotesen säger att det inte föreligger någon skillnad mellan marknaden och respektive 

hedgefondstrategi på 5 % -signifikansnivå för 33 observationer, medan mothypotesen säger 

att det finns en skillnad mellan strategin och marknaden. T-värdet jämförs med ett kritisk 

värde som i detta fall ligger på 2,04. Om t-värdet överstiger det kritiska värdet så förkastas 

nollhypotesen och tvärtom. 60 

 

Regressionens P-värde 

P-värdet innebär att man testar om det finns ett stöd till mothypotesen, dvs. att det finns en 

skillnad i fördelningen som inte beror på slumpen. I uppsatsen kommer vi att använda en 

signifikansnivå på 0,05. Om p-värdet är lägre än 0,05 så innebär detta att det finns ett starkt 

stöd för mothypotesen och att resultatet är trovärdigt. Om p-värdet istället visar ett tal som är 

överstiger 0,05 så innebär detta att det inte finns någon signifikant skillnad då 

svarsfördelningen kan bero på slumpen.  

 

Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad eller R-square vid linjär regression är ett mått i procent som förklarar hur stor 

del av variationen på Y-axeln som förklaras av X-axeln, förutsatt att sambandet är linjärt. För 

att fastställa att det finns ett signifikant samband mellan variablerna så kan förklaringsgraden 

antingen vara hög eller låg, förutsatt att p-värdet understiger 0,05. 

Detta innebär att förklaringsgraden kan vara låg men det lilla som förklaras av den oberoende 

variabeln är av signifikans.61Begreppet R-square står för andelen förklarad varians mellan 0-1 

som oftast anges i procent. Om man tar värdet 0,4 som exempel så innebär detta att 40 % av 

variationen i det beroende variabeln (hedgefondstrategierna) förklaras av den oberoende 

variabeln (SIXRX). 
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3.4 Medelvärden 62 

Det geometriska medelvärdet är ett lämpligt mått för att beräkna flera perioders 

snittavkastningar. Måttet är även användbart vid kalkylering av medelvärde för 

procentvärden, index och tillväxttakter. Vid de situationer då det geometriska medelvärdet är 

att föredra framför det aritmetiska är när flera perioder analyseras eftersom avkastningarna är 

beroende av varandra och det tas hänsyn till sammansatt ränta vilket gör detta mått lämpligt 

vid finansiella analyser. Det andra medelvärdesmåttet är det aritmetiska. Måttet är enklare att 

beräkna och resulterar i högre värden, vilket gör att fondförvaltare föredrar den framför det 

geometriska. Det är lämpligt att använda detta mått ifall mätobjektet består av en period. Vi 

har valt att tillämpa det aritmetiska medelvärdet eftersom hedgefonderna som studeras delas 

in i strategier för att sedan beräkna medelvärdet av alla fonder inom samma strategi under 

utvalda tidspunkter.  

 

                        
 

 
∑   

 

 

 

   

(        

n= antal observationer 

a1= värdet på varje tal som skall mätas 

 

 

3.5 Data och material 

 

3.5.1 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data kommer att ske genom en s.k. skrivbordsundersökning. Det innebär att vi 

kommer att använda oss utav sekundär data för insamling av information. Data kommer att 

insamlas från offentligt publicerade källor. I detta fall kommer informationen från databasen 

Morningstar som hanterar omfattande mängder information om såväl svenska som utländska 

fonder. All data som berör våra utvalda hedgefonder har funnits tillgänglig hos Morningstar. 

Den riskfria räntan, SSVX 90-dagars statsskuldsväxel är hämtad från riksdagens hemsida 

medan jämförelseindexet SIXRX, är hämtat från Fondbolagens förening som har med hjälp av 

MoneyMate sammanställt svensk fondstatistik sedan år 1986. 
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3.5.2 Bearbetning av data 

Efter att informationen för de svenska hedgefonderna har samlats in så har programmet 

Microsoft Excel använts vid bearbetningen av data. Excel är lämpligt vid bearbetning av 

mindre kvantitativa undersökningar. Avkastningarna för de olika hedgefondstrategierna har 

analyserats månadsvis för att jämförelsen skall underlättas och vara mer representativ. Vid 

mer avancerade statistiska uträkningar har programmet SPSS använts, då det är ett mer 

lämpligt program. Undersökningsperioden januari 2007- januari 2012 har analyserats 

genomgående. Dessutom har en mer noggrann analys har gjorts år 2008 då finanskrisen ägde 

rum, för att kunna besvara våra frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte. Vid beräkning 

av fondernas genomsnittliga avkastning har det aritmetiska medelvärdet använts. Eftersom 

flera hedgefonder representerar en enskild strategi så är deras avkastningar oberoende av 

varandra och medelvärdet har beräknats enskilt för varje månad. Därför är det aritmetiska 

medelvärdet ett mer passande mått. 

 

3.5.3 Val av undersökningsperiod 

Börsutvecklingen i Sverige nådde sin toppnotering under juni månad år 2007. Sedan dess har 

Sverige drabbats av en omfattande finanskris pågrund av finansbubblan i USA. Eftersom 

hedgefonder går ut på att vara marknadsoberoende så är det mycket intressant ur vårt 

perspektiv att se hur de utvalda hedgefonderna klarat sig under dessa turbulenta tider. 

Nollpunkten för undersökningen är januari år 2007 och sträcker sig till januari år 2012. 

Fördelen med den utvalda tidsperioden är att man både får med en omfattande 

konjunkturnedgång och en upphämtning på den svenska börsmarknaden. Valet av en 5 års 

period grundar sig på  tidigare undersökningar och anses vara lagom med tanke på 

tidsintervallet för uppsatsen och bearbetning av data.  

 

3.5.4 Val av fonder och datainsamling 

Det finns 112 hedgefonder som har handlat på den svenska marknaden år 2012, varav 47 av 

dessa är registrerade i Sverige och 65 stycken registrerade utomlands.63 Alla dessa fonder 

inkluderades i materialet som vi har fått tillgång till genom databasen Morningstar. 
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Många utav hedgefonderna saknade data kring vår underökningsperiod. Detta kan bero på 

flera anledningar som exempelvis att hedgefonderna inte måste rapportera in sina siffror till 

de olika databaserna. Det kan också vara så att hedgefonderna ännu inte var registrerade vid 

undersökningens startpunkt. Av de 112 hedgefonder som handlat på den svenska marknaden 

hade 33st. av dessa data för den utvalda tidsperioden som studerats och har inkluderats i 

denna undersökning. Dock har endast tre stycken marknadsoberoende hedgefonder varit 

tillgängliga på den svenska marknaden. Anledningen till att vi har valt att inkludera den 

strategin, trots det få antalet hedgefonder är p.g.a. strategins starka koppling till fundamentet 

hedgefond. Ursprungligen är tanken att hedgefonder skall ge investeraren ett skydd mot 

marknadens förändringar och således vara marknadsoberoende. Därför anser vi att det är 

relevant att studien skall innefatta denna strategi. 

 

3.5.5 Val av jämförelseindex 

Valet av SIXRX har gjorts då den speglar marknadsutvecklingen av bolag på 

Stockholmsbörsen. Indexet tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av 

utdelning. Indexfamiljen innehåller förutom huvudindexet, 40 stycken branschindex. 64 

SIXRX är med andra ord lämplig att användas då den visar den genomsnittliga utvecklingen 

på Stockholmsbörsen.  

3.5.6 Val av riskfri ränta 

SSVX är en förkortning av statskuldsväxel som introducerades år 1982 och användes av 

svenska statens kortfristiga upplåning. Definitionen för vad som anses vara riskfri ränta är 

oklar. Det är vedertaget att använda antingen statsobligationer med 10 års löptid eller 

statsskuldsväxel som riskfri ränta. Det alternativ som är mest lämpat på den svenska 

marknaden är statsskuldväxeln, menar Frennberg och Hansson (1992).65 Denna 

statsskuldsväxel (90-dagars SSVX) används som riskfri ränta i denna studie och är hämtad 

från riksbankens hemsida.66 
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Frennberg, P. and Hansson, B. (1992), "Computation of a Monthly Index for Swedish Stock Returns", 

Scandinavian Economic History Review, No 1, 1992 
66

Riksbanken, ”Räntor och valutakurser” 
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3.6 Källkritik och svagheter 
 

3.6.1 Litteratur 

De litteraturstudier som behandlats i uppsatsen består av tidigare avhandlingar, rapporter, 

böcker samt vetenskapliga artiklar. Medparten av de vetenskapliga artiklar som använts har 

varit tillgängliga på Södertörns bibliotek som förfogar över flera vetenskapliga databaser. 

Källornas validitet har under uppsatsens gång fastställts. Vad gäller de skriftliga källornas 

validitet har vi studerat autenticiteten, trovärdigheten och innebörden i litteraturen. De källor 

som behandlats i uppsatsen är de ursprungliga, inte en omskrivning eller en förfalskning. 

Dessutom är författarna till den litteratur som används välkända inom området. Gällande de 

dokument som används från webbsidor på internet har en kvalitetsgranskning gjorts för att 

säkerställa innehållet. Detta innebär en noggrann granskning av autenticiteten och 

trovärdigheten på webbsidorna och innehållet. Den behandlade litteraturen har haft ett 

professionellt syfte, struktur och en hög popularitet bland läsare.
67

 

 

3.6.2 Selection bias  

Då det är frivilligt för hedgefonderna att rapportera in sina siffror till de olika databaserna 

finns det en risk att urvalet inte representerar populationen, dvs. den svenska 

hedgefondsmarknaden. En anledning till att man inte rapporterar in information kring resultat 

är att man inte behöver locka fler investerare då det redan finns en optimal mängd kapital i 

hedgefonden. En annan anledning är att fonden presterar mindre bra och därför väljer 

förvaltaren att inte rapportera in resultatet till de olika databaserna.  

Vad det gäller Selection bias så går det inte att fastställa om resultatet underskattas eller 

överskattas, då informationsbristen uppkommer av olika anledningar som nämnts ovan. 68 

3.6.3 Survivorship bias 

Survivorship bias innebär i detta sammanhang att man enbart tar hänsyn till hedgefonder som 

överlever, utan att ta hänsyn till de som inte klarat sig. En anledning till att de inte klarat sig 

kan vara att hedgefonden påvisat ett negativt resultat under en längre period. Problemet med 
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 Martyn Denscombe. (2009) ”Forskningshandboken” 
68

 Fung, A. & Hsieh, D. (1999), "Hedge-Fund Benchmarks”, Information Content and Biases", s.7-8 
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survivorship bias är att man ignorerar de hedgefonder som inte klarat sig vilket leder till 

prestationerna överskattas. Detta kan leda till ett snedvridet resultat. 69 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet handlar i grund och botten om mätningars pålitlighet.  Man kan med andra ord 

säga att reliabilitet handlar om att se om kunskapen som frambringats från studien är 

framtaget på ett tillförlitligt sätt.
70

 Då data som bearbetats i uppsatsen är baserad på historiska 

avkastningar mellan år 2007-2012 finns det inga påtagliga fel som påverkar uppsatsens 

reliabilitet. De historiska avkastningarna som vi har fått från Morningstar bedöms vara 

pålitliga, då inmatningsfelen anses vara mycket få. Detta innebär att samma resultat skulle 

erhållas om studien reproducerades. Dock kan det ha uppkommit slarvfel då en mängd data 

bearbetats genomgående under uppsatsens gång. Risken uppskattas ändå till mycket liten då 

statiska program används för att begränsa feluträkningar.  

Validitet rör frågan om de indikatorer som utformats för att mäta om ett begrepp verkligen 

mäter det begreppet.
71

 Man kan säga att validiteten innebär att data och metoder är riktiga.
72

 

För att en uppsats ska anses ha hög validitet förutsätter man att reliabiliteten också är hög. 

Denna uppsats utgår från välbekanta teoretiska modeller för att mäta den absoluta 

avkastningen hos de olika hedgefondstrategierna. De statistiska måtten som korrelation, 

sharpekvot, regressionsanalys är välanpassade indikatorer som utformats för att mäta den 

absoluta avkastningen, vilket leder till att validitet anses vara hög.  
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4 Empiri 

Detta avsnitt kommer att ägnas åt att illustrera och presentera den data som har bearbetats i 

form av text, grafer och diagram. Sedan kommer det bearbetade resultatet att testas genom 

statistiska analyser. 

 

4.1 Översikt av det empiriska materialet 

Av dem totalt 33 hedgefonder som studerats är föredelningen av de olika strategierna ojämn. 

Då flera hedgefonder saknade information kring avkastning etc. har studien inkluderat alla 

hedgefonder som har information kring den utvalda tidsperioden. Man kunde se att den 

marknadsberoende strategin används mycket flitigt av hedgefondförvaltare. Strategin stod för 

15 st. hedgefonder av de totalt 33 st. vilket utgör drygt 45 %. Den andra strategin som också 

förvaltarna prioriterade högt var den opportunistiska strategin, som inkluderade makro och 

multipel investeringstrategi. Strategin stod för 15 av 33 st. hedgefonder, drygt 45 %. Den sista 

kategorin med marknadsoberoende hedgefonder stod för endast 10 %, vilket är en mycket 

liten andel jämfört med övriga strategier. Man kunde se att få hedgefonder som handlat på den 

svenska marknaden tillhörde marknadsoberoende strategin, då strategin inte varit lika 

attraktivt som övriga strategier.  

Diagram 1  
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4.2 Mätperiodens resultat 

För att förtydliga hur utvecklingen av de olika hedgefondstrategierna har sett ut under 

perioden 2007 till 2012 så har vi grafiskt illustrerat (graf 1) hur avkastningen har förändrats 

med samma startpunkt på 100. Vi har med andra ord valt att normalisera avkastningen till ett 

index på 100. Detta innebär att startpunkten visar början av år 2007 för att sedan följa 

värdeutvecklingen fram till år 2012. På så sätt blir det lättare att jämföra strategierna mot 

varandra under den studerade perioden. Grafen nedan visar värdeutvecklingen på de olika 

kategorierna. 

Utvecklingen av de marknadsberoende hedgefonderna stiger successivt under några få 

månader fram till början av år 2007 för att sedan stadigt sjunka i värde. Strategin nådde sin 

lägsta period under oktober 2008. Då låg investeringsvärdet på endast 88, dvs. en sänkning 

med 12 % jämfört med SIXRX index som endast låg på 58 vid samma tidspunkt. Man kan se 

att de maknadsberoende hedgefonderna till viss grad har följt med i nedgången. Detta är inte 

oväntat eftersom strategin till stor del handlar med aktier samtär beroende av marknadens 

rörelser, vilket gör den förhållandevis volatil. Dock har nedgången inte haft samma styrka 

som indexet, mycket beroende på att hedgefondförvaltare har större möjligheter att skydda sig 

vid marknadsnedgångar. 

Den marknadsoberoende strategin hade en stadig avkastningsökning ända in till mitten av 

2008 då marknaden var väldigt instabil. Nedgången på marknaden avspeglade dock inte 

utvecklingen på de oberoende hedgefonderna avsevärt då de endast tappade i värde från 113, 

vilket strategin uppnådde under augusti 2008, ned till 107 i början av 2009. Därav har 

investeringen aldrig varit negativ och värdeutvecklingen fortsatte att öka successivt till slutet 

av undersökningsperioden då den låg på 140, vilket är en ökning med 40 %. Enligt teorin 

skall denna hedgefondsgrupp ha en låg risk, vilket undersökningen har visat sig stämma. Det 

är dock svårt att uttala sig om hela populationen av marknadsoberoende hedgefonder eftersom 

urvalet endast representerats utav tre hedgefonder. 

De opportunistiska hedgefonderna tillämpar multipla strategier och kan liknas med en 

blandning av både marknadsberoende och oberoende hedgefonder. De har följt en liknande 

utveckling som de oberoende hedgefonderna fram till oktober 2008 då de nådde sitt lägsta 

värde på 106, vilket fortfarande är en ökning från det ursprungliga värdet på 100. Sedan följde 

strategin nästan en ständig uppförsbacke ända till undersökningens slutdatum och 

investeringen låg på 123 i slutet av år 2011. Utifrån avkastningsmönstret kan man se att de 
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opportunistiska hedgefonderna legat ungefär mittemellan de övriga strategierna, vilket inte är 

förvånande med tanke på deras inriktning. 

Den riskfria räntan, SSVX90 var från början av studien fram till slutet av år 2008 stadigt 

stigande och genererade en avkastning på 7 %. Vid den tidspunkten hade både de 

marknadsoberoende och opportunistiska hedgefonderna haft sin sämsta period men deras 

miniminivå understeg aldrig den riskfria räntan. Endast den marknadsberoende strategin 

avvek i den negativa meningen, med stor marginal. Under hela undersökningsperioden 

genererade SSVX90 en avkastning på ca 10 %. 

Graf 1 

 

 

I graf 2 görs ytterligare en jämförelse mellan hedgefonder, marknadsindex samt den riskfria 

räntan.  Denna gång sammansätts alla tre strategierna till en enhet för att illustrera 

hedgefonders sammansatta utveckling. Som graf 1 visade har hedgefonderna överträffat 

marknadsindex och haft en högre utvecklingskurva även vid studiens slutskede. Däremot har 

hedgefonder som grupp gått sämre än den riskfria räntan under slutet av år 2008. Sedan efter 
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har deras utvecklingskurva varit positiv, likt marknadsindex som dock hade en markant 

nedgång under finanskrisen.  

 

Graf 2 

 

 

4.3 Beskrivande statistik 

Nedan illustreras årliga genomsnittssiffror för hela undersökningsperioden i en jämförande 

tabell (tabell 4). De olika strategiernas genomsnittliga avkastning per år är presenterade. Den 

riskfria räntan som jämförs med de olika fondklasserna, består av ett genomsnitt av 90-dagars 

statsskuldväxlar. Standardavvikelsen mäter den totala risken som visar hur stor spridning 

fondernas avkastning har i förhållande till deras medelvärde. Ju högre standardavvikelse, 

desto större risk bär investeringen. Det sista måttet, Sharpekvoten ställer avkastningen i 

förhållande till risken, dvs. den mäter fondernas riskjusterade avkastning. Först när detta är 

justerat blir tydligheten större i fondernas verkliga prestation. I den sista spalten åt höger 

presenteras resultaten för det genomförda t-testet. 
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Undersökningsperiod: 2007-2012 

Tabell 4 Beskrivande statistik (årlig)   (kritiska värdet = 2,00) 

 

De presenterade fondklassernas genomsnittliga avkastning har varit positiv, sett till hela 

undersökningsperioden. De marknadsoberoende hedgefonderna genererade den högsta 

avkastningen medan jämförelseindexets utveckling var det lägsta. Standardavvikelsen 

varierade mellan intervallet 3,62 för den opportunistiska strategin och 10,29 för de 

marknadsberoende hedgefonderna. 

För att granska signifikansen mellan hedgefondstrategierna och marknaden så har ett t-test 

genomförts. Resultatet av t-testet visar att de opportunistiska och marknadsoberoende 

hedgefondstrategierna lyckats prestera en överavkastning i förhållande till marknaden, då 

deras t-värde översteg det kritiska värdet. Detta innebär att det kan sägas föreligga någon 

statistisk signifikant skillnad i avkastning mellan marknaden och de båda strategierna. 

Gällande marknadsbereoende strategin kan man inte säga att det föreligger någon statistisk 

signifikant skillnad i avkastning mellan marknaden och hedgestrategin. Detta då 

hedgefondstrategins t-värde på 1,73 understeg det kritiska värdet som låg på 2,00, vilket 

innebär att man accepterar nollhypotesen. 

Samtliga fondklasser uppvisade även en positiv sharpekvot vilket innebär att avkastningen har 

varit större än den riskfria räntan. Dock var sharpevärdet lågt för de marknadsberoende 

hedgefonderna, vilket kan förklaras av att de hade den högsta standardavvikelsen i förhållande 

till den lägst genererade avkastningen bland övriga hedgefonder. 

Fondklass Genomsnittlig 

avkastning 

Riskfri 

ränta 

Standardavvikelse Sharpekvot 
 

t-

test 

 

Marknadsberoende 3,21 2,00 10,29 0,12 

 

1,73  

Marknadsoberoende 6,88 

 

2,00 5,57 

 

0,87 

 

4,415  

Opportunistiska 4,17 

 

2,00 3,62 

 

0,60 

 

2,295  

SIXRX 2,14 

 

2,00 31,03 

 

0,004 
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 I jämförelse kan man utläsa att indexet hade en knappt positiv sharpekvot, den högsta risken, 

samt lägst avkastning under hela livslängden. 

 

I tabell 5 presenteras det genomsnittliga data på månadsbasis för år 2008. Syftet med detta är 

att visa resultatet av våra olika hedgestrategier under det året då nedgången var som störst på 

marknaden under vår undersökningsperiod. Även i denna tabell görs en jämförelse med 

indexet SIXRX. 

 

Undersökningsperiod: 2008 

Tabell 5 Beskrivande statistik (månatlig) 

 

Månadsdata för de olika kategorierna visar att nedgången på marknaden har haft en negativ 

påverkan på dem. Alla kategorier förutom de opportunistiska hedgefonderna hade en negativ 

avkastningstrend år 2008. Däremot är det värt att påpeka att kategorin marknadsoberoende 

endast föll med -0,01 procent, vilket kan jämföras med SIXRX genomsnittliga 

månadsnedgång på-3,72 procent. Standardavvikelsen för hedgefondstrategierna var relativt 

låg i förhållande till indexet, som på grund av de stora kursförändringarna under året 

medförde en ökad standardavvikelse. Den negativa sharpekvoten hos alla kategorier innebär 

att deras genomsnittliga avkastning inte har överstigit den riskfria räntan och har således 

presterat sämre i förhållande till ifall en investerare skulle placera sina tillgångar i ett riskfritt 

placeringsalternativ. Dock kan man konstatera att hedgefonderna som helhet klarat av 

nedgången med stor marginal i förhållande till marknaden. 

Fondklass Genomsnittlig 

avkastning 

Riskfri 

ränta 

Standardavvikelse Sharpekvot 
 

Marknadsberoende – 0,73 

 

0,327 

 

2,28 

 

– 0,46 

 

Marknadsoberoende – 0,01 

 

0,327 

 

1,63 

 

– 0,21 

 

Opportunistiska 0,10 

 

0,327 

 

1,60 

 

– 0,14 

 

SIXRX – 3,72 

 

0,327 

 

7,72 

 

– 0,52 
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4.4 Total risk och marknadsrisk 

I tabell 6 visas total risk (standardavvikelse) samt marknadsrisk (beta) för de undersökta 

kategorierna under år 2007-2012. 

 

Tabell 6 Beskrivande statistik (årlig) 

 

Beta, som tidigare förklarats, mäter den systematiska risken för en tillgång eller portfölj. Ett 

betavärde nära 1 visar att tillgångens fluktuation korrelerar starkt med marknaden och kan ses 

som den risk placeraren kompenseras för vid investeringen. Gradvis lägre värden under 1 

innebär att tillgången är mindre volatil än marknaden och tenderar att överprestera, som i vårt 

fall indexet, när det går dåligt och tvärtom. De undersökta hedgefondkategorierna uppvisar en 

svag beta, där marknadsberoende hedgefonder hade det högsta värdet på 0,26. 

Standardavvikelsen mäter istället den totala risken, dvs. både marknadsrisken och den 

osystematiska risken. Standardavvikelsen i förhållande till betavärdet visar ett samband 

mellan de olika hedgefonderna. Den strategin med lägst beta, dvs. den opportunistiska 

strategin, hade även den lägsta standardavvikelsen för perioden. Detta innebär att både 

exponeringen mot förändringar på marknadsindex samt volatiliteten har varit lägre för dem 

jämfört med övriga strategier. 

 

Fondklass Total risk 

(stdav) 

Marknadsrisk 

(beta) 

Marknadsberoende 10,29 0,26 

 

Marknadsoberoende 5,57 
 

0,12 

 

Opportunistiska 3,62 
 

0,05 

 

SIXRX 31,03 
 

1,00 
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4.5 Korrelationsmatris 

För att besvara uppsatsens problemformulering angående den absoluta avkastningen är det 

viktigt att visa sambandet mellan marknaden och hedgefonderna, i detta fall genom en 

korrelationsmatris (tabell 7). Man skall också komma ihåg att hedgefonder ofta används som 

ett komplement till en icke diversifierad portfölj. Anledningen till detta är att man strävar efter 

att sprida risken. Om nu en hedgefond har en låg korrelation med marknaden (SIXRX), så kan 

detta innebära en attraktiv investering för en fondförvaltare.  

Korrelationsmatrisen bygger på en jämförelse mellan hedgefondstrategierna och 

marknadsindexet SIXRX för att se hur korrelerade de olika strategierna var med marknaden.  

Korrelationsmatrisen är beräknad på månadsavkastningen mellan SIXRX och hedgefondstrategierna under år 

2007-2012.      

Tabell  7 

 Index Marknadsberoende Marknadsoberoende Opportunistiska 

Index 1 0,855* 0,616* 0,279* 

Marknadsberoende 0,855* 1 0,586* 0,529* 

Marknadsoberoende 0,616* 0,586* 1 0,320* 

Opportunistiska 0,279* 0,529* 0,320* 1 

                                                                                             * Korrelationen är signifikant  (0,05)( 2-tailed) 

 

   

Som tabellen visar är korrelationen mellan marknaden och den marknadsberoende strategin 

0,855, vilket tyder på ett väldigt starkt samband. Detta kan förklaras med att de 

marknadsberoende hedgefonderna till stor del är beroende av marknadsutvecklingen. Man kan 

också se att korrelationen mellan marknaden och de opportunistiska hedgefonderna är enbart 

0,279, vilket är lägre än vad korrelationen är mellan marknaden och den marknadsoberoende 

strategin. Den sistnämnda strategin hade en korrelation med marknaden på 0,616. 
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4.6 Regressionsanalys 

För att se hur hedgefonderna presterar i förhållande till marknaden så tillämpades en enkel 

linjär regressionsanalys. Figurerna nedan illustrerar hedgefondstrategiernas och 

marknadsindexets genomsnittliga avkastning under år 2007 till 2012, samt förklaringsgraden. 

Dessutom analyserades sambandet mellan hedgefondstrategierna och marknaden för att se om 

sambandet var signifikant. 

I graf 3 illustreras en scatter plot på sambandet mellan indexet SIXRX och hedgefonderna, 

som inkluderar samtliga strategier. X- axeln representerar avkastningen på marknadsindexet 

under år 2007 till 2012, medan Y-axeln representerar hedgefondernas månadsavkastning 

under samma period. Som det kan utläsas nedan ligger  

R square-värdet är på 0,583 vilket innebär att ca 58,6 % av variationen i det beroende 

variabeln (hedgefonderna) förklaras av den oberoende variabeln (SIXRX). Med andra ord kan 

man se att det finns ett samband mellan marknaden och hedgefonder. Detta samband visade 

sig också vara signifikant när vi utförde t-testet. 

 

Graf 3 
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I graf 4 åskådliggörs sambandet mellan de marknadsberoende hedgefonderna och SIXRX. 

Förklaringsgraden ligger på 0,731, vilket tolkas som relativt högt. Värdet innebär att ca 73,10 

% av variationen i de marknadsberoende hedgefonderna förklaras av marknaden.  

När SIXRX visar en negativ avkastning över en viss tidsperiod så gör de marknadsberoende 

också det i vissa fall under studien. I detta fall är sambandet mellan den marknadsberoende 

strategin och marknaden signifikant.  

 

Graf 4 

 

 

I graf 5 illustreras sambandet mellan marknaden och de marknadsobereonde hedgefonderna. 

Förklaringsgraden ligger på 0,38 vilket tolkas som relativt lågt. Signifikanstestet som 

genomfördes visade att sambandet var signifikant.  
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Graf 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den sista grafen (graf 6) ligger förklaringsgraden för de opportunistiska hedgefonderna på 

0,078 vilket är ett lågt värde. Detta innebär att sambandet mellan de opportunistiska 

hedgefonderna och marknaden är mycket svagt. Signifikantestet visade att det föreligger ett 

signifikant samband mellan strategin och marknaden. 

 

Graf 6 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och sammanställa vår empiriska forskning samt 

jämföra resultaten med investeringsfilosofin som kännetecknar de olika 

hedgefondstrategierna. Vi kommer även att koppla resultaten till teorin och tidigare studier. 

 

Vi vill i inledningen av detta avsnitt återupprepa att den marknadsoberoende 

hedgefondstrategin endast innehöll tre hedgefonder eftersom de var de enda tillgängliga på 

den svenska marknaden. Därför kan vi i fortsättningen utav vår analys inte dra några 

generaliserbara slutsatser kring deras resultat utan endast ge en indikation på hur strategin har 

presterat utifrån våra resultat. 

 

5.1 Hedgefondstrategiernas prestation  

Marknadsberoende hedgefondstrategin var den grupp som hade den lägsta 

avkastningsutvecklingen under hela undersökningsperioden. Strategin misslyckades med att 

nå sitt mål, dvs. absolut positiv avkastning oavsett marknadsutveckling. De uppvisade även 

den lägsta sharpekvoten för hela perioden vilket förklaras av att de hade den högsta 

standardavvikelsen bland strategierna i samband med den lägsta totalavkastningen. Under år 

2008 och 2011 hade de även en negativ genomsnittlig avkastning. Teorin säger att strategin 

påverkas starkare utav marknadsutvecklingen än övriga hedgestrategier. Därmed skall den 

även ha en större korrelation med marknaden.73 Med tanke på att marknadsindex föll under 

konjunkturnedgången så visade strategin en liknande utveckling. Våra resultat visar även att 

strategins höga korrelation med marknaden stämmer överens med teorin.  

Marknadsoberoende strategin skall enligt teorin inte påverkas utav marknadsutvecklingen och 

man försöker till en låg risk utnyttja felprissättningar på marknaden.74 Genom att ta långa 

positioner i undervärderade tillgångar och korta positioner i övervärderade tillgångar försöker 

strategin neutralisera den systematiska risken.75De oberoende hedgefonderna lyckades 

generera den högsta avkastningen under hela undersökningsperioden och de hade en låg 

marknadsrisk på 0,12, vilket är en teoretisk överensstämmelse. Det enda året som strategin 

inte hade en positiv avkastning var år 2008 då de gick ned med -0,01 procent i genomsnitt. 
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Däremot ser vi inte detta som ett misslyckande med tanke på det rådande marknadsläget. Vi 

anser att de har uppfyllt sitt mål med att nå en absolut positiv avkastning. 

Opportunistiska hedgefondstrategin skall använda sig utav en blandning av de ovanstående 

strategierna för att generera avkastning. Genom att kombinera sina investeringar i flera 

strategier sprider de ut och reducerar den osystematiska risken i portföljen och förvaltarna har 

möjlighet att använda de strategier som är anpassade för det rådande marknadsläget.76Våra 

resultat visar att strategin lyckades generera en positiv avkastning under hela perioden och de 

hade en absolut positiv avkastning för varje år. Dessutom hade de den lägsta 

standardavvikelsen, eller total risken, som är sammanslagningen utav den systematiska och 

osystematiska risken. De har med andra ord presterat utifrån sin teoretiska beskrivning.  

 

5.2 Koppling till teorier 

I teorin presenteras hedgefonder som ett placeringsalternativ som skall generera en hög 

avkastning i förhållande till risktagning. Risken skall begränsas genom olika 

derivatainstrument som ger fonderna friare placeringsmöjligheter. De skall dessutom vara lågt 

beroende av marknadsutvecklingen.77 

Undersökningens resultat har visat att hedgefonderna hade en lägre standardavvikelse än 

marknaden för hela perioden och genererade samtidigt en högre avkastning. I kontrast med 

hedgefonderna hade marknadsindex däremot den högsta standardavvikelsen och genererade 

den lägsta avkastningen.  

Portföljteorin menar att givet en viss risk så kan man förvänta sig likvärdig avkastning, dvs. 

när risken är låg så skall avkastningen också vara låg och tvärt om.78I Liangs tidigare studie 

diskuterar han att hedgefonder till en relativt låg risk kan generera en hög avkastning och 

detta är ett argument som ger stöd för våra resultats rättfärdighet. I CAPM teorin mäts 

förhållandet mellan risk och förväntad avkastning men till skillnad från portföljteorin mäts 

risken som beta.79  

Hedgefonderna hade under vår undersökning en låg samvariation med marknaden och 

samtidigt lyckats generera en överavkastning mot marknadsindex. Därför kan vi konstatera 

utifrån våra undersökningsresultat att förhållandet mellan risk och avkastning inte 
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nödvändigtvis stämmer överens i enlighet med våra teorier, vilket dessutom ger oss stöd i 

litteraturen där man kan läsa att beta som ett mått på att mäta volatilitet inte kan avspegla hur 

framtiden kommer att se ut. Därmed kan en tillgång med låg beta överprestera en tillgång med 

en hög beta.80 Det leder oss in på teorin om den effektiva marknadshypotesen som säger att 

priser utvecklas slumpmässigt och är omöjliga att förutspå.81Vidare säger hypotesen att 

arbitrage vinster endast kan göras kortsiktigt på grund av informationstillgängligheten på 

marknaden som minimerar prisskillnader på olika tillgångar.  

Våra studerade marknadsoberoende hedgefonder investerar utifrån arbitrage möjligheter och 

resultatet visar att deras avkastning har varit den högsta bland de utmätta fonderna. De hade 

även den högsta sharpekvoten under perioden som låg på 0,87. Ett högt sharpevärde indikerar 

på att fondförvaltaren är skicklig och de hade både högst riskjusterade avkastningen samt den 

högsta totalavkastningen. Vår studie visade även för övriga undersökningsgrupper att en 

högre sharpekvot var förenligt med en högre avkastning. 

 

5.3 Hedgefonderna under år 2008 

I artikeln, skriven av Maria Strömqvist, diskuterar hon hedgefondernas påverkan av 

finanskrisen. Artikeln visar utvecklingen för hedgefonderna och marknadsindex ur ett globalt 

perspektiv. Hon belyser att hedgefonderna hade en stabil avkastningsökning under mitten av 

år 2007 till början av år 2008. Därefter föll både hedgefondsindex och marknadsindex där 

fallet för marknaden var större. Några faktorer som förklarar hedgefondernas försämrade 

avkastning under finanskrisen 2008 var enligt henne olika restriktioner som infördes i en del 

länder. I synnerhet i Storbritannien och USA infördes ett förbud gällande blankning som 

försämrade avkastningen under finanskrisen. Förbudet infördes eftersom blankning under 

oroliga finansiella tider ger incitament för investerare att spekulera i en fallande marknad som 

ytterligare påskyndar kursnedgången. Detta i kombination med en extrem volatilitet på 

marknaden gav negativa effekter för hedgefonderna.  De hedgefonder som klarade krisens 

nedgång bäst var de marknadsneutrala hedgefonderna medan de marknadsberoende 

hedgefonderna hade en stor nedgång. Hon tillägger att de gick dåligt på grund av att de till 

stor del handlade i långa positioner och på så vis exponerade sig mot marknadens 

förändringar. Strömqvist förklarar även att arbitragefonderna hade en väldigt dålig utveckling 
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år 2008, mycket på grund utav blankningsförbudet.82  

Vår studie var däremot begränsad till den svenska marknaden och eftersom våra 

marknadsoberoende hedgefonder endast innehöll tre stycken fonder, varav två var 

marknadsneutrala samt en arbitragefond så blir jämförelserna missvisande i förhållande till 

Strömqvists artikel. Däremot kan vi dra paralleller mellan de marknadsberoende 

hedgefonderna som ur ett globalt perspektiv hade en bred nedgång, vilket de även hade i vår 

undersökning. Vi kan även se att hedgefonder som grupp klarade konjunkturnedgången bättre 

än marknadsindex även i vår studie. Vad gäller sharpekvoten under år 2008 så uppvisade alla 

hedgefondstrategierna ett negativt värde vilket innebär att deras avkastning understeg den 

riskfria räntan det året. En investerare hade därmed fått en högre avkastning om denne istället 

placerade sina pengar i ett vanligt bankkonto. 

 

5.4 Jämförelse med tidigare forskning 

I en tidigare studie utav Fung & Hsieh (1999) studerade man hur hedgefonder var 

organiserade och man framförde att de största skillnaderna mellan olika hedgefonder var att 

deras investeringsstrategier samt avkastningsmönster skiljde sig från varandra.83 Vår studie 

stödjer deras resultat med tanke på att avkastningsmönstren för våra tre hedgefondstrategier 

avviker från varandra, både under nedgången år 2008 samt under stora delar utav 

undersökningsperioden.  

I en annan studie utav Ackerman, McEnally och Ravenscraft (1999)  kom de fram till att 

hedgefonder inte konsekvent lyckades överprestera marknadsindex. Däremot visade studien 

att de under lågkonjunkturen hade en högre sharpekvot och genererade en överavkastning 

gentemot jämförelseindexen. Indexen gav istället en högre genomsnittlig avkastning vid 

marknadsuppgångar. De ansåg även att hedgefonder passar bra som ett komplement i en 

portfölj med tanke på att de använder sig utav olika verktyg för att reducera den systematiska 

risken och hade därför ett lågt betavärde.84 De strategier som hade det lägsta betavärdet var 

sådana som huvudsakligen handlade med korta positioner och var oberoende av 

marknadsrörelser. Den låga marknadsrisken medförde att hedgefonderna inte fluktuerade lika 
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starkt som marknaden vid upp och nedgångarna, vilket de tyckte var logiskt och detta har ett 

samband med portföljteorins antaganden.85  

Våra resultat visar en delvis liknande utveckling under vår undersökningsperiod. 

Hedgefondernas sharpekvot var negativ men dock högre än vårt jämförelseindex under 

konjunkturnedgången och likt deras studie var våra studerade betavärden låga. Dock 

uppvisade våra studerade hedgefonder en högre genomsnittlig avkastning än marknaden med 

ett lägre betavärde under hela tidsperioden. Värt att poängtera, som tidigare nämnt, är att de i 

sin undersökning jämförde hedgefonderna med åtta stycken marknadsindex. Vi jämförde 

endast med SIXRX index och resultaten kan variera beroende på valet av jämförelseindex och 

undersökningsperiod. Vår undersökningsperiod innehöll den största konjunkturnedgången på 

många år vilket starkt påverkade marknadsindexet.  

Liang Bing (1998) undersökte olika hedgefondstrategier, traditionella fonder och deras 

korrelation, både till marknaden och mellan strategierna. Studien undersökte även 

hedgefondernas prestation i förhållande till S & P 500 index. Undersökningen visade likt 

Ackermann m.fl. att hedgefonder har flexibla investeringsstrategier som reducerar den 

systematiska risken vilket gör de mindre volatila jämfört med marknaden. Således visade även 

hans resultat i studien att hedgefonderna uppvisade ett svagt betavärde. Även korrelationen 

med marknaden var låg.86  

Vår undersökning av de svenska hedgefonderna visade en utspridd korrelation mellan 

marknaden och strategierna. Marknadsberoende hedgefonder hade en stark korrelation med 

indexet medan de med en opportunistisk inriktning hade en svag korrelation. Däremot hade 

den marknadsoberoende strategin även den en stark korrelation med vårt jämförelseindex trots 

att den inte föll ned i lågkonjunkturen. En förklaring till den starka korrelationen är att under 

marknadsuppgången efter år 2009 så visade de en liknande utvecklingskurva som indexet. 

Liang studie visade vidare i sitt resultat att den genomsnittliga korrelationen mellan de olika 

strategierna låg på 0,369, vilket är svagt och som enligt Liang gör de till en bättre investering 

än traditionella fonder gällande diversifiering utav portföljen. Detta argument stödjer han 

genom att illustrera skillnaderna i risk och avkastning mellan hedge-och traditionella fonder 

där kurvan på den effektiva fronten låg på en högre nivå för hedgefonderna.87  
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Vi kom också fram till liknande resultat där korrelationen antingen var svag eller medelmåttig 

mellan våra strategier. Den största skillnaden gentemot studien som Ackermann m.fl. utförde 

var att deras hedgefonder överpresterade marknaden under hela undersökningsperioden trots 

att tidsramen för studien var jämförlig. De år som hedgefonderna i deras studie 

underpresterade mot marknadsindex 1994-1995 visade omvända resultat i Liangs 

undersökning. En förklaring till detta resultat kan vara att antalet hedgestrategier skiljs åt 

mellan de båda studierna. De strategier som i synnerlighet presterade bäst i Liangs studie hade 

inte Ackermann m.fl. undersökt. Utöver detta observerade Ackermann m.fl. 547st 

hedgefonder den sista perioden. Liang inkluderade 385 st. hedgefonder. 

Billio, Getmansky och Pelizzon (2010) studerade effekten som finanskrisen hade på 

hedgefondindustrin. De studerade hedgefondernas risk, korrelation och prestation under 

marknadsnedgången. Forskarna kom fram till att voliatiliteten och den systematiska risken var 

hög under krisen vilket ledde till en nedgång för hedgefondindustrin. De tog upp att den 

latenta riskfaktorn i stor grad var närvarande och försvårade för hedgefondförvaltarna att 

utnyttja arbitragemöjligheter och således kunna prestera under krisen. 

Maria Strömqvist belyser dessa problem i sin artikel där hon nämner arbitragefonderna som 

en grupp med stor nedgång under finanskrisen. 

Våra resultat visade däremot en annan situation på den svenska hedgefondmarknaden där alla 

strategier överpresterade mot marknaden år 2008.  Vi kom även fram till att vårt urval av 

hedgefonder hade en hög riskjusterad avkastning och det är något som är förenligt med teorin 

om hedgefonder.
88
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6 Slutsats 

Denna undersökning syftar till att kartlägga prestationen av utvalda hedgefondstrategier under 

den senaste konjunkturnedgången. Vi vill även klargöra påståendet att hedgefonder uppvisar 

en positiv absolut avkastning oavsett vad marknaden presterar. 

Förutom detta ville vi dessutom studera skillnaderna mellan de olika strategierna i förhållande 

till ett marknadsindex.  

För att möjliggöra besvarandet av vårt syfte och frågeställningar har vi utvärderat och jämfört 

hedgefondernas genomsnittliga avkastning och riskjusterade avkastning. Därefter har vi utfört 

olika statistiska undersökningar för att förtydliga och säkerställa trovärdigheten i studiens 

resultat. 

 

Vid utvärdering av den genomsnittliga avkastningen för de olika strategierna kom vi fram till 

att marknadsberoende hedgefonder inte uppfyller sitt mål att nå absolut positiv avkastning 

konstant under hela mätperioden. De övriga hedgestrategierna klarade av att visa en positiv 

avkastningsutveckling trots den rådande finanskrisen år 2008. I förhållande till SIXRX har 

hedgefonder som grupp överpresterat indexet konsekvent.  

 

Nu i efterhand kan vi uttala oss och poängtera betydelsen av en grundlig utvärdering utav 

olika hedgefondstrategier vid val av investering, eftersom de skiljer sig åt i verkligheten. Är 

det då realistiskt för hedgefondförvaltare att ha som mål att alltid generera en absolut positiv 

avkastning?  

Vi anser att den teoretiska beskrivningen av de olika strategierna har varit motsvarande till de 

undersökningsresultat som vi har kommit fram till. Följaktligen kan vi dra slutsatsen att de 

olika strategiernas investeringsegenskaper avspeglas i deras prestationer på marknaden. 

Därför har det inte varit realistiskt för sådana hedgefonder som är beroende av 

marknadsutvecklingen att ha ett absolut avkastningsmål med tanke på marknadens volatila 

beteende. Däremot har de strategier som är utformade att ha en låg samvariation med 

marknaden en större möjlighet att generera en överavkastning vid finansiellt svåra tider.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant förslag till vidare forskning anser vi skulle kunna vara en undersökning av 

hedgefonder utanför den svenska marknaden, t.ex. nordiska hedgefonder. Anledningen till 

detta är att det saknas tillräckligt många marknadsoberoende hedgefonder, verksamma i 

Sverige, för att ge trovärdiga resultat kring dem. Ifall man breder ut avgränsningen kan man 

förhoppningsvis med tillräcklig signifikans dra generella slutsatser gällande denna 

hedgefondstrategi. 

Det vore också önskvärt förutom ett större urval, att forskningen omfattar en längre tidsperiod 

än denna studie, möjligtvis under en hel konjunkturcykel. Eftersom vår studie fokuserar på en 

period som präglats av konjunkturnedgången år 2008, vore det intressant att också fokusera 

på en uppåtgående marknad.  

Ackermann m.fl. menar att det inte gick lika bra för hedgefonder under marknadsuppgångar, 

eftersom hedgefonder och marknaden har en låg samvariation med varandra.  

En annan aspekt som vi anser intressant att studera närmare är hedgefondernas avgiftsstruktur. 

De tar ut en årlig förvaltningsavgift och prestationsbaserad ersättning om fondens värde 

stiger. Detta innebär att hedgefondförvaltare tar betalt efter fondens utveckling. Ifall detta kan 

analyseras närmare så kan en klarare bild ges för hur mycket en investerare tjänar på att vända 

sig till hedgefonder istället för hos andra placeringsalternativ. 
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Brummer& Partners Nektar 
 

Brummer& Partners Multi-S. 
2xL 
 

Aktie-AnsvarGraal HF 
 

Market Neutral Brummer& Partners Multi-
Strategy 
 

Aktie-AnsvarGraalOffensiv 
 
 

Handelsbanken Europa 
Hedge Selektiv 
 

Brummer& Partners Multi-
Strategy Euro 
 

Brummer& Partners Archipel 
 

PriorNilsson Yield 
 

Brummer Multi-Stratgy 2xL 
EUR 
 

Atlant Edge 
 

 Brummer Multi-Stratgy 2xL 
SEK 
 

AtlantExplora 
 

 CatellaHedgefond HF 
 

PriorNilsson Idea 
 

 CoeliEkvator Absolut 
 

Gladiator 
 

 CoeliEkvatorTrygghet 
 

Brummer& Partners Futuris 
 

 DNB Global Hedge 
 

Case 
 

 DNB Prisma 
 

SentatThyra 
 

 Guide Hedgefond 
 

Midas Aktiefond 
 

 SEB Multihedge 

Brummer& Partners Zenit 
 

 OPM Vega A 
 

Lång/kortRäntehedge  Global Macro 

Fixed Income Absolute 
Return 
 

 Traction Yield Fund 
 

Excalibur 
 

 Tanglin 
 

 


