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Sammanfattning 
Hedgefonders avkastningsmönster, C-uppsats i finansiering, Södertörns Högskola, 

VT2013 

 

 

Bakgrund:  De flesta svenskarna sparar i form av värdepapper för att investera sina 

pengar och få en avkastning. Vilket placeringsalternativ ska de välja mellan 

investering i traditionella eller speciella fonder? De traditionella fonderna har 

en relativ avkastning och en stor risk, medan de speciella eller hedgefonderna 

har en lägre risk och en absolut positiv avkastning oavsett marknadsläge. 

I denna studie kommer att undersökas om hedgefonders avkastningsmönster 

är trovärdig, och om deras målsättning har uppnåtts under åtta års period. 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan olika 

svenska hedgefonders investeringsstrategier och avkastningsmönster samt 

undersöka hur dessa hedgefonder skiljer sig från de traditionella fonderna och 

marknadsindexet. Delsyftet är att studera två olika perioder och urskilja hur 

fonderna presterar under hög respektive låg konjunktur läge.  

Metod:  Studien är baserad på forskningsstrategin kvantitativa metoden. Sekundär 

data i form av historiska avkastningssiffror för åttaårsperiod är avhämtad. 

Olika nyckeltal är valda för uträckningen och analysen. Korrelation, 

regression och hypotesprövning är de utvalda statistiska metoder som ska 

leda författaren att analysera och dra slutsats. 

 

Slutsats:  De hedgefonderna har under de olika perioderna genererat en genomsnittlig 

positiv avkastning trots de låga värden. De har lägre totalrisk samt 

marknadsrisk än de traditionella, och en låg korrelation mellan varandra. 

Vidare har studien visat att räntearbitrage och marknadsneutrala strategier har 

presterat bäst under låg konjunktur. 

Sammanfattningsvis hedgefonders avkastningsmönster skiljer sig mellan de 

olika strategierna och inom varje strategi. Trots på den låga positiva 

avkastningen anses hedgefonder ett bättre placeringsalternativ än traditionella 

fonder i tider där marknaden går ner. 

Avkastningsmönster är en fördom på kortsikt men anses vara en verklighet 

långsiktigt. 

 

 

Nyckelord:  Hedgefonder, hedgestrategier, traditionella fonder, avkastning, totalrisk, 

marknadsrisk, riskjusterad avkastning, korrelation. 
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Abstract 
Hedge funds return pattern, Thesis in Finance, Södertörn University, 2013 

 

Background:  The majority of the Swedish population saves in the form of securities to invest 

and receive a return. Which investment option should they choose? Should they 

invest in mutual or special funds? The mutual funds have a relative return and 

come with a high risk, while the special funds, also known as hedge funds, 

have an absolute positive return regardless of the market situation and this 

fund type accounts for a lower risk. This study will investigate whether the 

return pattern in the hedge funds are valid or not, and if their objective was 

achieved during this 8 year period. 

 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate if there is a relationship between 

Swedish hedge funds' investment strategies and their return pattern as well as 

examining how these hedge funds differ from the mutual funds and the market 

index. The sub focus is studying two different periods and discerns how the 

funds perform under high and low economic situation. 

 

Methodology:  The study is based on results obtained from the research strategy, of a 

quantitative character. Secondary data in the form of historical returns for the 

eight-year period is utilized. Different ratios are utilized for calculations and 

analysis. Correlation, regression, and hypothesis testing are the chosen 

statistical methods that will lead the author to analyze and draw conclusions. 

 

Conclusions:  The hedge funds have in the different periods generated an average positive 

return despite the low values. They have lower total risk and market risk than 

mutual ones, and a low correlation between each other. Furthermore, the 

study has shown that rate arbitrage and market neutral strategies perform best 

under low economy context. 

In summary, hedge funds' return pattern differs between the diverse strategies 

and within each strategy. Despite the low positive returns hedge funds are 

considered a better investment option than mutual funds in times when the 

market is unstable. 

The return pattern does not apply to short term investments but it does apply 

to long term investments. 

 

Keywords: Hedge funds, hedge strategies, mutual funds, return, total risk, market risk, 

risk-adjusted return, correlation. 
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1 Inledning 
 

 

I inledningen ges läsaren en kort introduktion till hedgefonder och aktiefonder, samt 

uppsatsens problemområde. Vidare presenteras en problemformulering, syftet med uppsatsen, 

avgränsning, samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

I Sverige har intresset för placering av pengar nått ett rekord de senaste åren. Enligt statistiken 

äger över 80 % av svenskar värdepapper i någon form. Bortsett från pensionssparandet är det 

cirka 7 miljoner svenskar som sparar i form av värdepapper (Oxenstierna 2011, s.13). 

Placering kan vara i olika former av sparande som aktier, obligationer eller fonder som blivit 

populärt de senaste åren. Den vanligaste kategorin är aktiefonder som består av aktier. Under 

1990-talet växte en ny fondtyp som fick en bra ställning i USA (Anderlind et al., 2003, s. 4-

10). 

Den nya typen är hedgefonder som i Sverige lanserades med Zenit fonden år 1996. 

Investerarnas intresse för hedgefonder som ett alternativ till de traditionella fonderna har ökat 

eftersom syftet med den fondtypen är att oavsett marknadsläge generera en positiv avkastning 

vilket är det främsta motivet för sparande och investering.  

Hedgefonder är den alternativa investeringsform som utvecklades av Alfred Winslow Jones år 

1949. Hedge betyder på svenska skydd eller gardering (Anderlind et al, 2003, s. 4-10). 

Jones investeringsteknik var att skydda långsiktiga investeringar i aktier som enligt honom 

var undervärderade. Enligt sin teknik ville han begränsa den marknadskrisen eftersom man 

kan uppnå en positiv avkastning vid uppgång eller nedgång av aktiemarknaden, vilket skiljer 

sig från den traditionella förvaltning som är beroende av stigande marknadspriser för att 

generera en positiv avkastning (Anderlind 2003, s. 4-10) 

I en artikel i Dagens Nyheter säger Erik Eidolf, VD:n för Harcourt i Norden
1
 att det inte finns 

en bra bild om hedgefonders avkastning (Dagens Ps 2008). Mönstret är att hedgefonder ska 

generera en positiv avkastning vid varje tidpunkt och att detta är en fel marknadsföring för 

den fondtypen. Vidare säger han att hedgefonder är skyddande för kapital därefter återspeglas 

den teoretiska bilden av hedgefonder vilket betyder att den positiva avkastningen reflekteras 

på långsikt .    

I deras studie ”Hedge funds; risk and returns” försökte Burton och Atuna bevisa motsatsen för 

hedgefonders fördomar. De skriver att hedgefonder marknadsförs som en "tillgångsslag" som 

ger generösa avkastningar under alla aktiemarknadens miljöer. Korrigering för sådana bilder, 

fann de att hedgefonderna har en avkastning som är lägre än vanligt tänkt (Burton & Atuna 

2005). 

Annika Carpmann säger i en artikel i dagens nyheter att många sparare förmodligen har 

tröttnat på hedgefonder som påstår att de presterar men egentligen går hedgefonderna ned mer 

än vad marknaden gör (Carpmann 2008). 

Motsatsen till det ovan visar Maria Strömqvist att hedgefonderna har generellt sett klarat sig 

bra i finansiella kriser då marknaden går ner (Strömqvist 2009). Därför ställs frågan om det 

fortfarande är så att under en längre tid presterar hedgefonder bra och om de presterar bättre 

än marknaden och de andra fonderna? 

                                                 
1
 Harcourt investment är ett rådgivningsbolag som analyserar och ger lösningar för alternativa 

investeringar. www.harcourt.ch  
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Är det riktigt vad A. Carpmann sagt om att hedgefonder går ned i själva verket, och vad 

Bruton och Atuna kom fram till att hedgefonders avkastning är lägre än vad förvaltarnas 

lovar, och att de marknadsför en falsk bild? Eller är det så som E. Eidolf har menat att 

fonderna genererar en positiv avkastning på långsikt. Om den marknadsförda bilden är rätt, 

tyder detta att ge alltid en positiv och hög avkastning vilket låter att ställa sig frågan om 

sambandet mellan risken och avkastning, och hur ser ut prestationen i verkligheten. 

Hedgefonder har mildare reglering än andra fonder och det finns inga kontroller för vad en 

hedgefond skall innehålla, utan hedgefonder innefattar olika investeringsstrategier. 

Hedgefondernas investeringar sker i olika former av finansiella instrument (Strömqvist 2009). 

Fondernas investeringsstrategier och placeringsfrihet skiljer sig från aktiefonderna eller 

traditionella fonder som har endast aktier som ett instrument medan hedgefonder har olika 

verktyg: belåning, blankning, och derivat (Anderlind et al., 2009, s.95-99). 

Beroende på vilken investering eller instrument som tillämpas delas in hedgefonder i 

strategier. Olika klassificeringar används från olika rådgivningsbolag såsom Harcourt 

investments (26 olika strategier) eller databaser som Morningsstar. Dock finns det inte en viss 

bestämd strategiindelning. Enligt M. Strömqvist har hedgefonder presterat olika i finansiella 

kriser och beroende på deras strategier (Strömqvist 2009). De strategierna är vidare en 

intressent fråga att ställa. Skiljer fondens avkastning och riskjusterade avkastning beroende på 

strategier.  Det är ett ytterligare perspektiv att diskutera: hur presterar hedgefonderna 

jämförande med de traditionella fonderna? 
 

1.2 Problemformulering  
 

Skiljer sig avkastningen mellan hedgefonder beroende på investeringsstrategier och hur 

presterar de inom de olika strategierna och i förhållande till traditionella fonderna samt 

marknadsindexet?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan olika svenska 

hedgefonders investeringsstrategier och avkastningsmönster samt undersöka hur dessa 

hedgefonder skiljer sig från de traditionella fonderna och marknadsindexet. Delsyftet är att 

studera två olika perioder och urskilja hur fonderna presterar under hög respektive låg 

konjunkturläge.  

 
1.4 Avgränsning 

I studien har endast hedgefonder och aktiefonder valts för undersökning. Därmed finns det inte för 

avsikt att studera andra vanliga fonder såsom blandfonder, indexfonder och räntefonder.2 För att 

                                                 
2
 Blandfond: placerar i både aktier och räntebärande värdepapper vilka deras fördelning är beroende på fondens 

strategi inriktning. 

Indexfond: följer utvecklingen av ett index, fonderna har ingen aktiv förvaltare.  

Räntefond: investerar sitt kapital endast i räntebärande papper värdepapper dvs. obligation (lång löptid) och 

statsskuldväxlar (kort löptid). (Oxenstierna 2011, s.172-174) 
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avgränsa studien ytterligare har det valts att perioden före 2005 inte ska ingå i undersökningen 

och att koncentrera sig på att studera de utvalda fonderna under tidsperioden 2005 – 2012.  
Vidare handlas fonder i olika världsmarknader men denna studie är begränsad till de utvalda 

fonder som handlas i den svenska marknaden samt i svenska kronor.   

 

1.5 Disposition 

 

 
 

 

 

  

Kapitel 2 
Teoretisk 

referensram 

• Avsnittet börjar med att presentera vad en fond är, skillnaden mellan 
traditionella fonder och hedgefonder, samt hedgestrategier. Därefter 
presenteras portföljteorin, CAPmodellen, risken, och riskjusterade 
avkastningen som används för att utvärdera fonderna. Avsnittet 
avslutas med presentation av tidigare forskningar. 

Kapital 3 
Metod 

• I metodavsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssättet vid valet 
av undersökningens olika elementer. Datainsamling, bearbetning och 
de olika använda statistiska metoderna förklaras. Vidare diskuteras 
källornas trovärdighet samt studiens validitet och reliabilitet. Till sist 
redogörs en kritisk granskning. 

Kapitel 4 
Resultat 

• I detta avsnitt presenteras resultaten av de undersökningar som har 
genomförts utifrån studiens syfte. Resultatet är presenterat i sju delar: 
avkastning, totalrisk och marknadsrisk, riskjusterad avkastning, 
regression, korrelation samt t-fördelnings test. 

Kapital 5 
Analys 

• I analys avsnittet diskuteras resultaten med hänsyn till riskmått, 
riskjusterad avkastning, strategier och samvariation. Till sist kopplas 
resultaten till teorier och tidigare studier. 

Kapitel 6 
Slutsats 

• Avsnittet presenterar de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens 
resultat. Frågeställningarna besvaras och uppsatsens bidrag redogörs 
för. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

 

Här nedan kommer redogöras för den teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Avsnittet 

börjar med att presentera vad en fond är, skillnaden mellan traditionella fonder och 

hedgefonder, samt hedgestrategier. Därefter presenteras portföljteorin för att sedan gå in på 

CAPmodellen, risken, och en förklaring av det måttet på riskjusterad avkastning som används 

för att utvärdera fonderna. Avsnittet avslutas med presentation av tidigare forskningar. 

 

2.1 Fond 

En fond är en portfölj av tillgångar i form av värdepapper som kan vara aktier, optioner eller 

andra räntebärande värdepapper och kan placeras i olika marknader. Med fonden sprids risken 

eftersom den placerar i olika typer av värdepapper och inte bara i aktier. Man köper andelar i 

en fond och man blir andelsägare. Värdet på investerares andelar bestäms utifrån det totala 

värdet på fondens tillgångar. Detta andelsvärde ökar när värdet på fondens förmögenhet ökar 

och viss versa (Finansportalen 2013).  

2.2 Traditionella fonder 

Med traditionella fonder menas den typen av aktie-, ränte- eller blandfonder som har varit 

tillgängliga på den svenska marknaden sedan 1980-talet (Anderlind et al., 2003, s.25). 

För en aktiefond innebär att fonden ska vara investerad i aktier. De traditionella fonderna har 

inte möjlighet att utnyttja prissättning och generera en vinst på det. Detta tyder att fondens 

värde fluktuerar med marknadens ned eller uppgångarna. Då risken är stor, det innebär att det 

finns möjligheter till höga avkastningar. För att kunna få en hög vinst bör investeraren satsa 

på en långsiktig placering.  

2.3 Hedgefonder 

Hedgefonder är karakteriserade som specialfonder på grund av deras fria placeringsregler som 

medför att deras förvaltare har stor flexibilitet och kan använda sig av olika 

investeringsstrategier.  Hedgestrategier bygger på olika finansiella instrument och leder till att 

öka avkastningen och minimera den systematiska risken. 

De investeringsteknikerna ger hedgefonderna möjligheten att uppnå deras mål och generera 

en positiv avkastning oavsett marknadsläget. Med de friare placeringsreglerna, 

avkastningsmålet, avgiftsstrukturen och synen på marknaden skiljer sig hedgefonderna från 

traditionella fonderna enligt följande:  
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2.4 Skillnader mellan hedgefonder och traditionella fonder 

Tabell 1: Skillnaden mellan hedge och traditionella fonder (Anderlind 2003, s.23). 

  
Hedgefonder Traditionella fonder 

  

Placeringsregler Fria 

Olika flexibla verktyg: belåning, 

blankning, derivatinstrument. 

Begränsade 

  

   

Avkastningsmål Positiv avkastning oavsett 

marknadsutveckling, Absolut avkastning 

Slå valt index. Relativ 

avkastning 
  

Synen på risk Undvik att förlora pengar Undvik att avvika från index  
  

Investeringsfilosofi Begränsa marknadsrisk via 

kombinationer av ”långa” och ”korta” 

positioner samt likvida medel  

Ta ”långa” positioner via 

marknadsrisk  

  

Mått på framgång Hög avkastning i förhållande till 

risktagande, lågt beroende av 

marknadens utveckling  

Överträffa marknadsindex  

  

Avgiftsstruktur  Främst prestationsbaserad Fast 
  

Förvaltare har 

egna pengar i fond 

Mycket vanligt Ovanligt 

  

    Källa: Anderlind et al., (2003)   

 

2.5 Avgiftsstruktur 

Hedgefonderna skiljer sig också från traditionella fonderna gällande avgiftsstrukturen. De 

traditionella fonderna tar ut samma procentuella förvaltningsarvode oavsett marknadsläget, 

medan hedgefonderna tar ut en fast procentuell årlig avgift som är lägre vanligtvis än 

traditionellas årliga avgift. Hedgefonderna tar ut en prestationsbaserad avgift om värdet på 

fonden ökar. Detta kan räknas som en fördel gentemot de traditionella fonder som tar samma 

avgift oavsett om fonder ökar eller minskar i värde (Anderlind et al., 2003, s.32). 

 

Vissa hedgefonder använder också så kallat ”high water mark” vilket betyder att den rörliga 

avgiften endast tas ut om fondens värde överträffar det högsta tidigare uppnådda värdet på 

fonden, oavsett vilken avkastning som uppnåtts i perioden (Strömqvist 2009). 
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2.6 Olika hegdefondsstrategier 

I boken ”Hedgefonder” har Anderlind et al. nämnt de olika hedgefonders tekniker som 

tillämpas enligt Harcourts indelning . De strategierna skiljer sig åt enligt marknadsberoende, 

marknadsoberoende och opportunistiska (blandstrategier). De är uppdelade i 26 

underkategorier. I sin studie (1999) har Liang delat hedgefonderna i 16 strategier, medan har 

Ackerman et al. (1999) använt sig av 8 olika strategier. 

För att jämföra hedgefondernas prestation enligt strategier har författaren valt att gruppera de 

utvalda hedgefonderna enligt Morningsstar klassificering för att undvika fel gruppering som 

kan påverka undersökningens trovärdighet.  

2.6.1 Morningstar kategorisering 

Morningstar Category TM klassificeringar för hedgefonder infördes 2005 och reviderades 

2007 för att hjälpa investerare att förstå de olika typerna av investeringar som används av de 

olika fonderna över hela världen. (Morningstar) 

De drivande principerna bakom klassificerings system är följande: 

 Enskilda fonder inom en kategori använder liknande strategier och tekniker för att 

skapa värde. 

 Enskilda fonder inom en kategori kan i allmänhet förväntas korrelera med varandra 

mer än med fonder utanför kategorin. 

 Kategorier har tillräckligt beståndsdelar för att ligga till grund för rimliga 

kategorigruppen jämförelser.  

 Skillnaderna mellan kategorierna är meningsfulla för investerare som ska kunna 

använda sig av dessa vid placering. 

2.6.1.1 Aktier 
Denna kategori består av Aktier Europa och Aktier Global. 

Aktier Europa innebär att hedgefonder placerar i första hand i den europeiska marknaden. 

Hedgefonder kan ta långa och korta positioner
3
 i europeiska aktier. Minst 60 % av de fonders 

tillgångar placeras i utvecklade Greater Europe aktier. Dessa fonder följer en strategi 

bestående av aktieplaceringar, men kan också innefatta vissa derivatinstrument. 

Aktier Global fonder tar långa och korta positioner i aktier, men inte passar in i någon av 

andra regionala kategorier eftersom de inte har en regional fokus. Minst 60 % av fondens 

tillgångar investeras i aktier. 

Under kategorin Aktier finns också Aktier USA och Aktier Asien som placeras likadant men 

de ingår inte i den studien eftersom de fonderna är oregistrerade i Sverige.  

2.6.1.2 Räntearbitrage 
Räntearbitrage är en strategi där fonderna söker prisskillnader för att utnyttja detta mellan 

olika privata och offentliga ränteinstrument. Dessa medel tenderar ofta att ha låga beta 

exponeringar (< 0,4 i absolut värde) till obligationsmarknaden.   

                                                 
3
 Korta positioner: Försäljning av lånade värdepapper d.v.s. blankning. Syftet är att man gör en vinst när man 

köper tillbaka det lånade värdepappret till ett lägre värde. 

Långa positioner: köp och innehav av värdepapper. Målet är att efter en positiv kursutveckling sälja 

värdepappret till ett högre värde. (Anderlind 2003, s.95,99). 
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2.6.1.3 Global, ränte 
Dessa fonder tar långa positioner i den globala marknaden. Majoriteten av fondernas 

tillgångar investerar i räntebärande investeringar, men fondförvaltaren kan också innehålla 

andra instrument. Dessa fonder kan placera i tillväxtmarknader, USA, eller globala 

skuldemissioner. Ofta gör dessa fonder taktiska beslut om en optimal global 

tillgångsallokering. Vissa förvaltare försöker dra nytta av den allmänna volatiliteten under 

tider av osäkerhet.  

 

2.6.1.4 Global trend, global icke trend 
Global trend handlar med globala terminer, optioner, och valutakontrakt

4
 i stort sett enligt 

trendföljande strategier (d.v.s. mer än 50 % av fondens tillgångar allokeras till sådana 

strategier). Dessa strategier är prisdrivna och systematiska. De tar hänsyn till priser och 

förändringar i marknaden globalt. Trend handlar vanligtvis i diversifierade globala 

marknader, inklusive råvaror, valutor, statsobligationer, räntor, och aktieindex. Dessa 

strategier går bra när marknaderna visar en tydlig riktad trend, antingen bull eller bear. Där 

bull är en term som används när trenden på marknaden är positiv, och bear innebär att trenden 

är negativ och indexet går ner. 
Global icke trend omfattar fonder med främst fundamentala, makroekonomiska strategier. De 

ser för investeringars möjligheter genom att studera den globala ekonomin, regeringspolitik, 

räntor, inflation och marknadstrender.  

2.6.1.5 Marknadsneutral 
En marknadsneutral strategi har till syfte att genom långa och korta positioner ta bort 

marknadsrisker. Fondens totala position blir alltså neutral i det sättet att de generella 

marknadsförändringarna inte påverkar fondens avkastning. Med detta reduceras den 

systematiska risken men den osystematiska risken finns fortfarande kvar.  

2.6.1.6 Multistrategi 
Denna strategi ger investerare exponering mot flera olika investeringsfonder. I de flesta av 

dessa fall förvaltas de samtliga tillgångarna internt i hedgefonder, men tillgångar kan delas 

mellan flera förvaltare som fokuserar på andra strategier.  

En investerares exponering mot olika taktiker kan ändras något över tiden till följd av 

marknadsrörelser. 

2.6.1.7 Fond i Fond  
Denna kategori ger investerare exponering mot flera olika investeringsstrategier. För varje 

extern hedgefond som valts av fond i fond, kan förvaltaren fokusera på en annan strategi. En 

investerares exponering mot olika taktik kan ändras något över tiden till följd av 

marknadsrörelser. Det liknar i stort sätt multistrategi kategorin. 

 

2.7 Portföljteori 

Modellen presenterades för första gången av amerikanen Harry Markowitz i artikeln 

”Portfolio Selection” i Journal of Finance 1952 (Holmstrand 2010, s.40). I sin studie beskrev 

han hur ett flertal finansiella tillgångar kunde kombineras till en diversifierad portfölj där 

                                                 
4
 Optioner och terminer är två former av derivat som används för att omfördela risken. De ger rätt (inte 

skyldighet) att köpa eller sälja något till ett förbestämt pris vid en speciell tidpunkt. (Anderlind, 2003). 

Valutakontrakt avser kontrakt på köp och försäljning av utländsk valuta eller kontrakt vars kassaflöden bestäms 

av valutakurser, såsom valutaterminer och valutaoptioner. (Finansinspektion,  2013) 
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avkastningen kan utökas, givet önskad risknivå. Modellen bygger på antagandet att 

investeraren är riskavert och därför fokuserar på förväntad framtida avkastning och 

placeringens risk som mäts med standaravvikelse (Markowitz 1952). 

 

2.8 CAPM Capital asset pricing model 
 
CAPM är en form av teori som brukas kallas jämviktsmodell (Holmstand 2010, s.63). CAPM 

är en vidareutveckling av Markowitz portföljteori och presenterades av W. Sharpe, L. Lintner 

och J. Mossin på 60-talet. Modellens framgång kan förklaras av att den ger investerare och 

forskare ett mått på en tillgångs risk och förväntade avkastning i förhållande till marknaden. 

Teorin består av två huvuddelar, CML (Capital Market line), och SML (Security market line). 

CML beskriver hur stor avkastningen ska vara på de portföljer som marknadens 

medverkanden antas inneha, medan SML beskriver vad som avgör investeringars förväntade 

avkastning, (Holmstrand 2010, s.63) med avseende på dess beta marknadsrisk. 

CAPM beräknas med följande ekvation: 

E s = R f + B s (R m – R f) 
 

Där:  R f = den riskfria räntan  

E m = den förväntade avkastningen på marknaden  

E s = den förväntade avkastningen på investeringen 

B s = beta av investeringen  

2.8.1 Beta 

Beta är känsligheten av investeringen till marknaden eller nuvarande portfölj.  Beta är ett mått 

på hur mycket en investering reagerar på marknadsutvecklingar. Måttet har ett värde som är 

fördelade runt 1 . 

Är betavärdet högre än 1 blir placeringen mer riskfylld än marknaden eftersom den har ett 

starkt samband med marknadsutvecklingar. Är betavärdet lägre än 1 blir både den förväntade 

avkastningen och risken lägre än marknaden. Då fonden varierar i genomsnitt mindre än 

indexet. Index har ett betavärde på 1,0. Givet riskaversion skulle det vara fördelaktigt för 

investerare att hitta värdepapper med negativ beta, men empirisk forskning visar att dessa 

värdepapper är extremt sällsynta. Betavärdet är ett enkelt mått på graden av samvariation 

mellan en tillgångs avkastning och avkastningen på marknadsportföljen (Hamberg 2004, 

s.185) 

 

2.9 Risk 

Vissa placeringar ger högre avkastningar men medför samtidigt en högre risk. Risk i placering 

betyder osäkerheten kring den framtida avkastningen, det kan innebära också att man förlorar 

värden på sitt kapital. 

CAPM modellens antaganden tar hänsyn till två olika sorter av risk, systematisk och 

osystematisk eller specifik. Med systematisk risk avses den risk som har direkt samband med 

marknadens risk som t.ex. risken för lågkonjunktur eller ränterisk och som inte kan undvikas. 

Osystematisk risk eller specifik risk är den risk som inte förklaras av marknaden, utan beror 

på den risken i tillgången. Den risken är diversifierbar vilket betyder att man kan minska och 

sprida risken genom att man lägger fler aktier i en portfölj (Gavelin & Sjöberg 2012, s.183) 

Den totala risken är summan av marknadsrisk och tillgångsrisk (Ross et al. 2010, s.274). 
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Total risk = systematisk risk + osystematisk risk 

 

 

Figur 1: CAPM - Risk. 

 

 
 
Risken kan kvantifieras med olika riskmått och är ett sätt att beskriva fondernas karaktär. Den 

mäts traditionellt med måttet standardavvikelse som anger hur fondens utvecklingsvärde har 

varierat eller väntas variera.  

 

2.10 Riskjusterad avkastning - Sharpekvot  

Ett mått som definieras som avkastning utöver den riskfria räntan i förhållande till risken 

(standardavvikelsen). Måttet är uppkallat efter den mest kända grundaren av CAPM teorin, 

William Sharpe. Detta mått mäter hur mycket mer avkastning man får relaterat till vilken total 

risk man har tagit. Den används för jämföring av olika aktiva förvaltare. Sharpekvoten är 

vanligt att mätas och redovisas av hedgefonderna för att dessa fonder vanligen inte jämförs 

med marknadsindex (Gavelin & Sjöberg 2012, s.305). Sharpekvoten beräknas genom att 

subtrahera den riskfria räntan från avkastningen för en fond eller portfölj och dividera 

resultatet med standardavvikelsen för fondens avkastning. Sharpekvotens formel är: 

 

   
     

  
 

 

Där:  Sh = tillgångens sharpekvot 

R p = fondens avkastning 

R f = riskfri avkastning 

σp = fondens totala risk mätt som standaravvikelse 

Hög sharpekvot betyder ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning. 

En fond som har haft en högre sharpekvot än marknaden har haft en genomsnittlig faktisk 

avkastning som varit högre än den som förväntas utifrån dess historiska risk under perioden.   

Portfolio risk,  

marknad risk eller, Systematik risk 

Diversifierbar risk, 

Unik risk eller Osystematisk risk 

Totala aktier 

v 

a 

r 

i 

a 

n 

s 

 

Källa: Ross et al., 2010 



14 
 

2.11 Tidigare forskning 

Ackerman et al. (1999) jämförde hedgefonderna i USA med de traditionella fonderna, och 

med varandra under perioden 1988-1995. I studien har författarna koncentrerat sig på 

riskjusterad avkastning med hjälp av månatlig data och beräkning av sharpekvoten för att 

mäta deras prestation. Hedgefonder hade i genomsnitt 21 % högre sharpekvot än traditionella 

fonderna. De kom fram att hedgefonders prestation är bättre än index under dekadens tider 

men inte uppnår samma avkastning vid uppgång då den undersökta perioden hade nedgångs- 

och uppgångsfaser. 

Författarna fann att hedgefonderna ibland överträffar marknadsindexen. Hedgefonder är dock 

mer volatila än både fonder och marknadsindex. Dessutom fick de slutsats att hedgefonds 

förvaltare är benägna att investera stora summor i sina hedgefonder vilket influerar skötning 

av fonden för att nå den högsta möjliga avkastningen. Ytterligare säger Ackerman et al. att 

hedgefonder har låga betavärde och är ett lämpligt komplement i en portfölj även om de inte 

presterar konstant över marknadsindexen. Hedgefonder har också en betydande flexibilitet när 

det gäller strategier eftersom de är i stort sett oreglerade och de lockar mer investerare.  

(Ackerman, Mcenelly och Ravenscraft 1999). 

Liang studerade 385 hedgefonder under perioden 1992-96 i den amerikanska marknaden. 

Under denna period var börsernas utveckling allmänt positiv (Liang 1999). Resultatet visade 

att den genomsnittliga avkastningen var 14,2% för hedgefonderna medan S & P 500 indexet 

hade 18,8%. Sharpekvoten för hedgefonderna var 0,41 medan för S & P 500 hade ett lägre 

värde på 0,27. Liang drog slutsatsen att hedgefonder ger bättre riskjusterad avkastning än 

traditionella fonder och index, och är ett bättre placeringsalternativ än traditionella fonder 

även om själva avkastningen var betydligt mindre. Därmed att hedgefonders avkastning har 

relativt låga korrelationer mellan varandra och med de traditionella fonderna. Liang ansåg att 

hedgefonders prestation förmodligen är relaterad till deras effektiva incitaments program, 

flexibla strategier samt olika finansiella instrument som de har. 

Amin och Kat studerade 72 olika hedgefonder under perioden 1990-2000 och undersökte om 

hedgefonder ger bättre riskjusterad avkastning än traditionella fonder. Den slutsats som de 

kunde dra var att hedgefonderna inte gav bättre riskjusterad avkastning än traditionella 

fonder. Vidare har de påvisat att hedgefonderna har låg korrelation mellan varandra och med 

andra tillgångsslag, vilket medför att de ger en låg avkastning när de är självständiga men en 

högre avkastning i en portfölj. Därmed presterar hedgefonderna betydligt bättre när de är en 

del av en investeringsportfölj.  (Amin & Kat 2003) 

Alla dessa studier mäter hedgefonders prestation i den amerikanska marknaden. Prestationen 

är mätt i förhållande till marknadsrisk. Liang har bara studerat hedgefonder medan Ackerman 

et al. och Amin & Kat hade utöver det också undersökt prestationen i förhållande till de 

traditionella fonderna. Deras metod skiljs genom att Ackerman studerade fonderna under 

olika perioder: 2, 4 respektive 6 år och använde olika marknadsindex, medan Liang valde att 

jämföra fonderna mot S & P 500 indexet. Ackerman och Liang nådde samma resultat och 

slutsatsade att hedgefonderna hade högre riskjusterade avkastning än de traditionella fonderna 

och än marknadsindexet. Tvärtom så hade Amin och Kat konstaterat att hedgefonderna inte 

har bättre avkastning än de traditionella fonderna. Troligen så beror skillnaden på 

undersökningsperioden då Amin och Kats studie var genomfört efter IT-krisen 2000 vilket 

kan ha påverkat hedgefondernas prestation. Efter granskning av studiernas resultat ser man att 

hedgefondernas avkastning förändrades efter finansiella fluktuationer. 
 



15 
 

Liksom Amin och Kat som studerade hedgefonders prestation efter IT-krisen har andra 

forskare studerat denna prestation efter den senaste krisen 2008. 

 

Strömqvist M. jämför hedgefonders avkastning under de olika finanskriserna sedan 1992. 

Hon konstaterade att hedgefonderna har presterat olika i finansiella kriser och beroende på 

deras strategier. Trots att de har påverkats negativt i nedgången, har de klarat sig under krisen 

2008. I sin studie visade hon att de strategier som klarade sig bäst är den marknadsneutrala 

strategin och short bias
5
, och att 89 procent av hedgefonderna hade en negativ avkastning i 

september 2008. Därefter säger hon att hedgefonders avkastning under 2008s kris har varit 

sämre än IT-krisen. Strömqvist anser att minskningen i hedgefonders avkastning och 

prestation kan bero på ändringen i regler, liksom blankningsförbud. Vidare diskuterar hon hur 

bankerna har drabbats under senaste krisen och hur de har blivit hårdare med kreditgivning 

och belåning vilket resulterade en skillnad i fondernas avkastning (Strömqvist 2009). 

Eling och Faust studerar 253 hedgefonder och 629 traditionella fonder under perioden 1995 

och augusti 2008. Forskningen visar att hedgefonders avkastning (0,96 %) är mycket högre än 

traditionella fonder (0,43 %), medan hedgefonderna har en lägre standardavvikelse. 

Skillnaden i avkastning leder också till mycket högre Sharpe nyckeltal för hedgefonder. 

Sedan konstaterade författarna att hedgefonderna överträffar de traditionella fonderna i dåliga 

och neutrala marknadsförhållanden. Författarna har studerat fonderna i förhållande till 25 

olika marknadsindex och delat den undersökta perioden till fyra delperioder som gäller de 

olika finanskriserna sedan 1996. Jämförelsen mellan de olika delperioderna och det hela 

visade inte stora skillnader. Undantaget var att hedgefonders korrelationen med 

obligationsindexet JPM var lägre under den senaste krisen 2008.  

Enligt författarna påverkas hedgefonders prestation av den aktiva förvaltningen och den högre 

graden av frihet som hedgefonder åtnjuter i sin investeringsstil. Vidare diskuterar författarna 

hedgefonders reglering, och kritiken mot den fondtypen efter finanskrisen, och de skriver att 

det är oklart om framtida reglering i den finansiella sektorn vilket kan påverka investerings 

inriktning. Det är därför råder författarna att hålla en diversifierad, säker och lönsam portfölj. 

(Eling & Faust 2010). 

 

De sista två forskningarna hade diskussion kring hedgefonders prestation beroende på deras 

strategier och regleringar och illustrerade att prestationen är olika mellan de strategierna och 

influeras av nuvarande och framtida regleringar. I sin studie har Strömqvist konstaterat att 

hedgefonder klarade sig trots den låga avkastningen vilket skiljer från Elin och Fausts resultat 

som visar en högre avkastning än de traditionella fonderna. 

 

Bortsett från Strömqvists studie som endast har studerat hedgefonders avkastning, har alla de 

andra studierna en gemensam slutsats som visar att hedgefonderna har lägre 

standardavvikelse och högre sharpekvot samt en låg beta och en låg korrelation mellan 

varandra och andra tillgångsslag. 

  

  

                                                 
5
 Short bias är en strategi som tjänar på fallande tillgångsvärden Strategin är dock inte särskilt opportunistisk 

eftersom den innebär att fonden alltid har en övervikt av korta positioner i sin portfölj, oavsett 

marknadsförhållandena (Strömqvist, 2009). 
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3 Metod  
 

 

I metodavsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssättet vid valet av undersökningens 

olika elementer. Datainsamling, bearbetning och de olika använda statistiska metoderna 

förklaras. Vidare diskuteras källornas trovärdighet samt studiens validitet och reliabilitet. 

Till sist redogörs en kritisk granskning. 

 

 

 

3.1 Val av undersökningsperiod 

I takt med att studien inriktar på fonders prestation under en viss period har de flesta 

forskningarna visat att en historisk tidsperiod på 5 år är lämplig för att spegla en rätt bild. Då 

prestationen ska mätas på långsikt anser författaren att en 8 års period blir trovärdig för denna 

undersökning och kan bidra till en mer valid slutsats. Den valda tidsperioden kommer att 

återspegla fonders prestation allmänt men för att kunna utreda om svenska hedgefonder 

uppnår sitt mål om absolut avkastning även i en period då en ekonomikris drabbar, kommer 

denna period att delas i två mindre perioder.  Enligt Lyberck framväxte finanskrisen från 

början av 2007 (Lyberck 2009, s.7).  Däremot finns det olika uppfattningar om krisen har 

slutat eller inte. Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea instämmer i en artikel på ”Unga 

aktiespararna” år 2012 att lågkonjunkturen kommer att bli djupare och mer långvarig 

(Aktiespararna 2012). Då det inte finns en tydlig tidsram på krisen slut, och det finns en 

tolkning att den lågkonjunkturen försätter. På grund av detta har de två underperioderna valts 

på följande sätt: 

 Period 1 från januari 2005 till december 2006 

 Period 2 från januari 2007 till december 2012 

Perioden före 2005 ingår inte eftersom hedgefonder är ett relativt nytt fenomen på den svenska 

marknaden och den valda perioden anses ge tillräckligt grund för undersökning och en 

rättvisande bild för fondernas prestation, såväl som den kommer att ge en uppfattning hur det 

har gått för de valda fonderna under senaste krisen 2008.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

För att införskaffa information och bedömning om hedgefonders respektive aktiefonders 

prestation har författaren läst böcker, vetenskapliga artiklar, publicerade rapporter av 

riksbanken, finansinspektion, samt samtliga diverse information på några elektroniska 

hemsidor. 

Den insamlade informationen hjälpte att få en bakgrund för ämnet och kunna 

problemformulera samt klargöra ett tydligt syfte för det valda ämnet.  

Södertörns högskola bibliotekets databas SöderScholar och hemsidan google har används vid 

sökning av data. SöderScholar har främst använts för att söka publicerade forskningar i ämnet 

hedgefonders prestation och Google har varit till hjälp vid sökning av information. Nyckelord 

har varit bl. a hedgefonder, aktiefonder, prestation, marknadsindex, riskränta och avkastning. 
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3.3 Undersökningsmetod 

För att kunna nå syftet och besvara frågeställning har författaren använt sig av en kvantitativ 

metod.  Undersökningen bygger på en tvärsnittsdesign som omfattar insamling av data i form 

av siffror i denna studie.  Den insamlade data gäller de undersökta hedgefondernas och 

traditionella fondernas kurshistorik. Syftet med en tvärsnittdesign är att få fram data som rör 

en eller fler variabler och analysera den för att kunna hitta samvariationsmönster. (Bryman & 

Bell 2005, s.65).  

Som forskningsstrategi är den kvantitativa metoden detuktivistisk. (Bryman & Bell 2005, 

s.592). Deduktiv ansats innebär att forskningspraxis utgår från hypoteser som deduceras från 

teorier vilket tillämpas i denna undersökning. 

Den utvalda metoden kan kompletteras genom att använda metodtriangulering och tillämpa 

en kvalitativ ansats med hjälp av frågeformulär som kan besvaras av fonders förvaltare. Detta 

är författaren förslag till vidare forskning.  

 

3.4 Val av fonder och datainsamling 

Det har valts att endast studera de fonder som är registrerade på den svenska marknaden för 

att kunna jämföra dem mot samma index och undvika lokala skillnader på börsen samt avstå 

från påverkan av olika former av beskattningar på fonders prestation. 

I december 2012 fanns det totalt 112 hedgefonder som handlas i den svenska marknaden där 

47 registrerade i Sverige (Fondbolagen 2013). Medan det var 366 aktiefonder registrerade i 

Sverige. Därför gav det sig att begränsa valet.  Det finns dock frågetecken kring vilka 

hedgefonder och aktiefonder som ska ingå i undersökningen.  

Den första som författaren har gjort är att börja med att undersöka de befintliga 

hedgefonderna. Sedan valdes de fonder som uppfyller de kritikerna nedan: 

 Startdatumet ska vara före 2005., då fonderna har lika observationsantal.  

 Fonderna ska handlas i den svenska marknaden och i svenska kronor. 

 De historiska utvecklingskurserna ska vara tillgängliga. 

Då blev 15 utvalda hedgefonderna. 

Av de aktiefonder som var registrerade i Sverige var möjligheten att studera inriktning och 

strategi högt begränsat för att kunna välja de aktiefonder som mest matchar med strategin till 

de utvalda hedgefonderna vilket har lett författaren att göra ett urval med hänsyn till de största 

fonderna gällande förmögenhet, och som är kända på marknaden. Fonderna skulle ha ett 

startdatum före januari 2005 som är nollpunkten för undersökningen. 

För att välja de hedgefonderna och aktiefonderna har författaren använt Morningstar, och fick 

via SIX databas ta fram månatliga avkastningssiffror från 2005. Med datainsamlingen 

gällande aktiefonderna var det inga problem. Sixtrust saknade vissa hedgefonders 

avkastningssiffror som tog fram från fonders hemsidor eller via kontakt med fondens bolag.  

Jämförelseindexet SIX Return Index (SIXRX) hittades på fondbolagens hemsida.  

Risken finns med att de redovisade siffrorna kan avvika från realiteten på grund av att 

hedgefonderna kan välja hur de redovisar sina siffror. Att det kan uppstå fel siffror kan inte 

undvikas av författaren. 

I bilaga 1 presenteras lista av de utvalda hedgefonderna och traditionella fonderna. 
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3.5 Val av jämförelseindex 

SIXRX är det index som har valts som jämförelseindex för att spegla marknadsutvecklingen 

av bolag på Stockholmsbörsen.  SIXRX anses ett bra val eftersom andra index som OMX30 

följer de mest omsatta aktierna på börsen vilket kan utföra en sämre jämförelse mot de 

utvalda fonderna . Däremot innehåller i SIXRX 40 st branschindex (9 sektorer och 31 

branscher)
 
(Six-telekurs 2013), där kurserna är rapporterade med återinvesterade utdelningar.  

 

3.6 Val av riskfri ränta 

Den riskfria ränta som används i denna uppsats vid uträkningar är SSVX som är riksbankens 

90-dagars statsskuldväxel. SSVX är ett värdepapper som är lanserat 1982. Det är ett av de 

instrument som Riksgäldskontoret använder sig av för att finansiera den kortfristiga svenska 

statsskulden.( Nationalencyklopedin 2013). Undersökningsperiodernas noteringar för 90-

dagars SSVX har hämtats från riksbankens hemsida (Riksbanken 2013).  

 

3.7 Bearbetning av avkastningsdata 

Alla beräkningar i denna uppsats har genomförts med hjälp av Microsoft Excel. SPSS 

statistiska programmet har använts för tillämpning av de utvalda statistiska metoderna för att 

sedan analyseras och dra slutsats. 

För att undersöka hur fonder presterar över tiden använder man deras historiska avkastning.  

Jämförelserna mellan fonderna görs genom att ta Net Asset Value (NAV)-kurserna mellan 

starten och slutet på en period.  

NAV står för nettoandelsvärde. NAV-kursen är fondens börskurs. När NAV räknas ut dras 

förvaltningskostnader bort från fondvärdet sedan delas detta nettovärde med det totala antalet 

andelar (Fondbolagen 2013). Fondförvaltarens avgift är avräknad, vilket är viktig när man 

undersöker hedgefonders prestation eftersom hedgefonderna tar procentuell avgift på 

avkastning som skiljs från andra fonder. För att få en rättvis bild av prestationen, har detta 

mått använts.  

 

   
             

        
 

 

Där: 

Rt= Avkastning för period t 

NAVt = Kursvärdet vid stängning för fonden sista dagen i perioden t 

NAVt-1 = Kursvärdet vid stängning för sista dagen i den föregående perioden (t-1) 

 

  

http://www.ne.se/
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3.8 Statistiska metoder 

3.8.1 Aritmetiska medelvärdet  

Det aritmetiska medelvärdet används vid beräkning av medelvärdet. Detta värde är en 

summering av de observerade värden t.ex. avkastningen på en fond dividerat med antal 

observationer (Körner & Wahlgren 2011, s.47). Medelvärdet är    = (x1+ x2 +….+xn) / n 

3.8.2  Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på de enskilda observationernas spridning kring 

medelvärdet (Körner & Wahlgren 2011, s.50). 

 
Där:    

     tillgångens medelavkastning 

 n = antalet observationer 

 x = tillgångs avkastning 

s eller σ beskriver hur mycket avkastningen varierar kring det genomsnittliga utfallet. Den ger 

en indikation på risknivån i en hedgefond där hög standardavvikelse innebär stora variationer 

och hög risk. En högre standardavvikelse innebär både högre förväntad avkastning och större 

risk.  

3.8.3 Regression  

Regression är en statistisk metod som används för att identifiera linjärt samband mellan två 

eller fler variabler (Gavelin & Sjöberg, 2011, s.199). I denna uppsats kommer olika värden att 

undersökas, för att hitta det linjära sambandet. Avkastning och beta är två värden som ska 

undersökas för att visa sambandet, med detta kommer ett spridningsdiagram att illustreras för 

att förtydliga bilden av sambandet. Om sambandet mellan den beroende variabeln och den 

oberoende variabeln förekommer så är det den korrelationskoefficient som hjälper att mäta 

graden av sambandet. 
 

Formeln för regressionslinjen är: Y= a+ bX  

  

Där Y= beroende variabeln  

X= oberoende variabeln  

a= linjens intercept,  

b= linjens riktningskoefficient  
 

  



20 
 

3.8.4 Korrelation 

Korrelation är ett mått som beskriver graden av sambandet mellan ett värde och ett annat. 

Måttet visar om de undersökta variablerna är beroende av varandra. 

Korrelationskoefficienten är ett tal mellan -1 och 1. 

Om korrelationen är positiv, har variablerna en positiv samvariation. Tenderar måttet mot ett 

blir sambandet starkt. Medan om korrelationen är mellan 0 och -1 blir ett negativt samband. 

När variablerna inte har någon samvariation alls, är korrelation lika med 0 (Gavelin & 

Sjöberg, 2011, s.169). En lägre korrelation mellan aktierna resulterar alltid i en lägre risk för 

portfölj. 

Korrelationskoefficienten formel är: 

 

  

       
          

σ  σ 
 

 

Där:   (i, j)= korrelationskoefficient 

Cov(Ri, Rj) = kovariansen 

σi = standardavvikelse i 

σj = standardavvikelse j 

3.8.5 Hypotesprövning  
 

För att göra en hypotesprövning på den insamlade data, krävs det att man gör ett statistiskt 

test. Antagandet för att använda t-testet är att test variabeln kan antas vara normalfördelad. 

Författaren har därför valt att genomföra ett t-test som testar ifall studiens variabel 

medelvärde är skilt från noll. Principen bakom det statistiska testet är att man anger två 

hypoteser, en nollhypotes samt en mothypotes som ska fungera som ett alternativ ifall 

nollhypotesen inte accepteras.  

Ho: genomsnittlig avkastning = 0 

H1: genomsnittlig avkastning ǂ0 

 

Formeln för att beräkna T-värdet är: (Körner & Wahlgren 2011, s.140) 

  
    

    
 

Där:     är urvalets medelvärde. 

µ är populations medelvärde. 

s är standardavvikelsen för urvalet. 

n är antal observationer. 

För att testa om den genomsnittliga avkastningen för hedgefonder, traditionella fonder och 

marknadsindex skiljer från noll görs ett statistiskt test på 5 % signifikansnivå i SPSS. Därefter 

jämför man det kritiska värdet mot en normalfördelningstabell för att kunna dra slutsatser 

kring hypoteserna. 
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3.9 Källkritik och svagheter 

3.9.1 Litteratur och data 

De litteraturer som är använda i denna uppsats anses vara godkända som referens eftersom de 

är nypublicerade i senaste upplagor och deras innehåll är aktuell. Vilket betyder att det har 

funnits en tillräcklig efterfråga och detta talar att de har något värdefullt att säga (Denscombe 

2011, s.303). Inga delar av de informationer som är använda i denna studie anses vara 

oacceptabla eller otillförlitliga. Därmed de vetenskapliga artiklarna i form av studier och 

forskningar räknas som relevanta till den uppsatsen eftersom deras innehåll kan jämföras med 

studiens resultat.  
Författaren har varit källkritisk mot vissa internetsidor, där har granskats vem som är utgivare och 

vilka organisationer de tillhör. Sidor som inte ansågs vara tillräckligt pålitliga användes inte som 

källa.  

Datamaterial som sitt ursprung är från databasen SIX Trust, Morningstar och Riksbanken har 

tendens att vara trovärdigt, eftersom data har producerats av officiella organisationer som 

förfogar över stora resurser och många sakkunniga (Denscombe 2011, s.292). Mot det, data 

som gäller fonders inriktning, samt avkastning kan inte anses helt reliabla avseende 

hedgefonder vilket kan förklaras på grund av hedgefonders fria regler som inte kräver 

transparens liksom traditionella fonder. (Anderlind et al., 2003) 

I hedgefonders data som redovisas kan det uppstå en orättviss bild därmed problem på grund 

av otillräckliga informationer. Den enda förklaringen till detta är supervivorship bias och 

selektion bias som Fung et al. har väl återspeglats i deras artikel (Fung et al. 2009) 

3.9.1.1 Survivorship Bias  

Överlevnad bias uppkommer när hedgefonders resultat är negativt för en lång period, då slutar 

fonden att finnas. Risken för hedgefonder är då allmänt underskattad och avkastningsresultat 

blir överskattad alltså endast de överlevarna kommer att stå i indexet (Fung et al. 2009). 

3.9.1.2  Selection bias 

Som redan nämnt ovan har hedgefonders fria regler och mindre transparens än andra fonder. 

Redovisning av information och siffror är frivilligt för de speciella fonderna. Fonderna lämnar 

frivilligt sina avkastningssiffror samt andra information till de olika databaserna, Fung et al 

hade visat i sin undersökning att bara 6 % av de undersökta fonderna är representerade i de 4 

olika databaser som studerades. Medan de andra fondernas informationer fanns spridna i de 

olika databaserna. Då i det fallet kan selection bias förekomma. Brist i rapportering kan bero 

antingen för att det går dåligt med fonden och dåligt rykte vill undvikas, eller att tvärtom går 

det jättebra till fonden och anser förvaltaren att mer kapital inte är behövd för att lockas. 
Därför går det inte att bedöma om Selection bias leder till att resultaten påverkas i 

undersökningen.  
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3.10 Validitet  

Enligt Bryman och Bell innebär validitet att undersökaren observerar, identifierar eller mäter 

det som den säger sig mäta (Bryman & Bell 2005, s.205). Data ska vara av rätt typ och 

uppmäts på ett riktigt sätt (Denscombe 2011, s.378). Måtten i undersökningen ska vara giltiga 

och relevanta för ämnet. Författaren använde sig av standardavvikelse, beta för att mätta 

risken och sharpekvot som mäter den riskjusterade avkastningen, utöver detta har korrelation 

och regression använts för att analysera resultatet och dra slutsatsen. De måtten anses vara av 

rätt typ och användes på ett riktigt sätt vilket leder till en hög validitet. 

Den interna validiteten handlar om i vilken grad ett resultat omfattar ett kausalt samband 

mellan två eller flera variabler är rätt och tillämpligt (Bryman & Bell 2005, s.49). I denna 

uppsats undersöks hur den oberoende variabeln risken utför en kausal påverkan på avkastning 

som är den beroende variabeln.      

Den externa validiteten innebär att resultatet kan generaliseras utöver den 

undersökningskontexten. Efter bearbetning av empiri och enligt analysen av resultat, anses att 

urvalet är representativt och att uppsatsen är valid. 

 

3.11 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att resultatet från undersökningen ska kunna upprepas ifall arbetet fullföljs 

på nytt på ett liknande sätt eller på samma mätmetod (Bryman & Bell 2005, s.204), och att 

studien ska vara trovärdig. Data som används i denna studie anses vara trovärdiga eftersom 

den historiska avkastning som alla beräkningar är baserade på, tycks vara tillförlitliga och de 

är hämtade av neutrala källor. De insamlade data är rapporterade av fondbolagen och kan 

ifrågasättas, men eftersom bolagen ligger under finansinspektion kontroll, anses de redovisade 

siffrorna vara trovärdiga.
6
  

Den historiska avkastningen kan tas fram i årsvis, kvartalsvis eller månadsvis och som 

totalavkastning eller nettoandelsvärde. Författaren tog fram de månatliga avkastningssiffrorna 

efter avgiftsavdrag vilket anses öka tillförlitligheten.  

Författaren har tagit hänsyn till olika bearbetningsfel eller beräkningsfel och har stämt data 

och beräkningar flera gånger. All beräkningar är gjorda i Excel och SPSS vilket minskar 

risken för bearbetningsfel. 

Då i den studien har det inte gjorts egna observationer utan det har använts av utvalt 

datamaterial i form av månadsavkastning ihop med statistiska modeller och formler. Därför 

anser författaren att resultatet ska bli i princip likartat om studien ska replikeras. 

 

3.12 Kritisk granskning 
 

Författaren anser att undersökningen är aktuell och kan framställa intressant information för 

placerare och sparare i det svenska samhället. Undersökningen liknar de tidigare studier som 

finns inom området med vissa avvikelser. Skillnader som man ser är på grund av att denna 

studie är begränsad till den svenska marknaden, och de tidigare nämnda har ett märkligt större 

antal undersökta fonder. Studien är baserad på 15 olika hedgefonder och 15 aktiefonder, 

vilket kan kritiseras vara för lite, men det var ej fler än så som deras avkastningssiffror var 

                                                 
6
 I Sverige regleras hedgefonder av lagen (2004:46) om investeringsfonder och i finansinspektionens föreskrifter 

om investeringsfonder (FFFS 2004:2). (Finansinspektion 2013). 
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tillgängliga, när undersökningen påbörjats, och som hade ett startdatum före 2005.  De 

amerikanska studierna, som är refererat till, har ett antal fonder som är mycket mer, men 

eftersom det är bara 47 registrerade hedgefonder i den svenska marknaden anser författaren 

att det kan dras slutsatser baserade på det antalet fonder i denna uppsats.  

De dragna slutsatsarna kan inte helt stämma med de tidigare studierna eftersom det valda 

marknadsindexet är ej lik. Därtill använde Ackerman et al. sig av 8 olika index och delade den 

undersökta perioden i 2,4,6, respektive 8 år medan Amin & Kat har valt 13 jämförelseindex 

för att undersöka hedgefonders prestation. Slutligen hade Elin och Faust 25 olika 

marknadsindex och delade perioderna enligt de olika finanskriserna sedan 1996.  

 

Det som anses kunna kritiseras i den uppsatsen är de underperioder som författaren har valt 

att undersöka, eftersom en period är på två år medan den andra är på 6 år. På grund av att 

hedgefonder har till uppdrag att skydda sig mot nedgångar på finansmarknaden var delsyftet i 

den studien att få med en lågkonjunktur period och därmed kunna studera hur fonderna 

presterar under en nedgångsfas. Motivet till att författaren har valt en sådan lång period och 

inte en period som bara beskriver börsnedgången, är att författaren anser att en lågkonjunkturs 

period bör inte kopplas till nedgången på börsen.  Konjunktursläget mäts genom utvärdering 

av BNP och dess olika komponenter det vill säga konsumtion, investeringar, och netto av 

export och import. Dessutom en låg konjunktursperiod sträcker sig på många år. Anledning 

för att ha valt period 1 är för att jämföra prestationen före lågkonjunkturen. 

 

Hedgefonder är en relativt ny typ av fond på den svenska fondmarknaden. Detta har också 

medfört till att det endast fanns en hedgefond som går att klassificera under räntearbitrage 

samt två fonder under global icke trend kategorin, vilket är en brist som kan bidra till att det 

blir svårt att dra generella slutsatser kring dessa strategier.  

Trots att det finns brister i undersökningen och dess praktiska metod bedöms uppsatsen 

uppfylla de sanningskriterier som nämndes ovan. 
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4 Resultat/Diskussion 
 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de undersökningar som har genomförts utifrån 

studiens syfte och med hjälp av den teori som tidigare introducerats. Resultatet är presenterat 

i sju delar: avkastning, totalrisk och marknadsrisk, riskjusterad avkastning, regression, 

korrelation samt t-fördelnings test. 

 

 

4.1 Avkastning  

Den genomsnittliga månatliga avkastningen för hedgefonderna (0,23 %) är lägre jämförande 

med de traditionella fonderna (0,53 %) under hela perioden. (Tabell 2 och 3) 

Under de olika perioderna har de både kategorierna positivt presterat. Skillnaden är relativt 

stort under hela perioden men betydligt högt under period 1 vilket visar att de traditionella 

fonderna ger en högre avkastning under de normala marknadsförhållandena. Under period 2 

är den månatliga genomsnittlaga avkastningen för de både kategorierna väldigt svagt positiv, 

vilket tyder att de samtliga fondernas avkastningar har påverkats av marknadsutvecklingar 

under den senaste låga konjunkturen.  

Tabell 2: Hedgefonders genomsnittliga avkastning 

Hedgefonder 
Månatlig Avkastning i % 

Hela perioden Period 1 Period 2 
Aktier     

Aktieansvar Graal HF   -0,03 0,48 -0,19 

Atlant Edge  0,35 1,22 0,06 

Atlant Explora  0,21 0,62 0,08 

Zenit (Global,Aktie)  0,60 1,18 0,40 

Fond i Fond    

SEB Multihedge  0,05 0,12 -0,10 

Global trend    

Lynx  0,18 -0,16 0,29 

Sherphed Energy  -0,07 -0,01 -0,09 

Global, icke trend    

Tanglin  -0,06 -0,54 0,10 

Marknadsneutral    

Handel Europa Hedge  0,07 0,03 0,08 

Prior Nilsson yield  0,29 0,46 0,23 

Multistrategi    

Brummer & brummer  0,47 0,60 0,43 

Catella Hedgefond HF  0,27 0,86 0,08 

DNB Prisma  0,16 0,46 0,06 

OPM Vega A    0,10 0,39 -0,003 

Räntearbitrage    

Nektar  0,96 0,56 1,09 

Medel 0,23 0,42 0,17 

SIXRX 0,88 2,41 0,37 

Däremot om man jämför minskningen från period 1 till period 2 är skillnaden stor mellan 

hedgefonder och traditionella. Hedgefonders avkastning har sjunkit från (0,42 %) till (0,17 %) 

medan de traditionellas avkastning har förändrats från (2 %) till (0,03 %).  
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Undersökningssiffror visar att hedgefonders genomsnittliga avkastning är positiv men lägre 

än marknadsindex under alla perioder.   

Liksom hedgefonder, presterar de traditionella fonderna lägre än marknadsindexet. Trots att 

den genomsnittliga avkastningen har visat att de både typerna har presterat likadant under 

senaste krisen (period 2) kan man slutsatsa att hedgefonderna har klarat sig bättre än de 

traditionella fonderna eftersom förändringen i avkastningen är betydligt mindre. Därmed är 

det bara 3 av hedgefonder som hade ett svagt negativt värde (nära noll) medan det är 6 olika 

traditionella fonder som hade en negativ avkastning. I mått av absolut avkastning, visar 

siffrorna ovan att hedgefonder är ett bättre investeringsalternativ än traditionella fonder i tider 

av låg konjunktur.  

 

Tabell 3: Traditionella fonder genomsnittlig avkastning 

Traditionella fonder 
Månatlig Avkastning i % 

Hela perioden Period 1 Period 2 
AMF Aktiefond Sverige  0,61 2,3 0,04 

Carnegie Sverigefond 0,62 2,21 0,10 

Danske Invest Sverige  0,71 2,19 0,22 

Didner & Gerge Aktiefond Sverige  0,83 1,91 0,47 

Enter Sverige  0,57 1,95 0,11 

Folksams Aktiefond Sverige  0,50 2,04 -0,02 

Guide Aktiefond Sverige  0,12 2,22 -0,59 

Handelsbanken Sverige/Världen  0,44 1,88 -0,04 

Länsförsäkrings Sverige aktiv  0,19 1,22 -0,15 

Monyx svenska aktier 0,70 2 0,27 

SEB Aktiesparfond  0,35 1,64 -0,08 

Skandia världsnaturfonden  0,53 2,08 0,02 

SPP Aktiefond Sverige  0,51 1,88 0,05 

Swedbank Robur Sverigesfond Mega 0,64 2,41 0,05 

Öhman Sverigefond 0,47 1,97 -0,03 

Medel 0,53 2 0,03 

SIXRX 0,88 2,41 0,37 

 

Från den insamlade data kan det visas att år 2008 var det sämst för de två typerna. 

Aktiefonders avkastning var lägst (-16,63 %) i oktober 2008 medan september 2008 var den 

lägsta negativa månaden (-3,67 %) för hedgefonderna där är 13 av 15 utvalda fonderna hade 

negativ avkastning, och två (Lynx, Sherped energy) som hade positiv. Detta resultat stämmer 

med vad M. Strömqvist visade i sin studie att 89 procent av hedgefonderna hade en negativ 

avkastning i september 2008 (enligt Barclays databaser).   

Skillnaden i avkastning ligger i att den högsta avkastningen för aktiefonder (21,54 %) var 

april 2009 precis när börsen har återhämtat sig, medan den högsta hedgefonders avkastningen 

(2,24 %) var februari 2009.   

Undersökningen visar att avkastningen skiljer sig mellan de olika strategierna till och med 

inom strategierna, vilket försvårar att identifiera vilken strategi som ger högst avkastning. 

Siffrorna i tabell 2 kan inte visa ett avkastningsmönster som kan användas av investeraren för 

att bestämma vilken strategi som är bäst att placera i. Inom varje strategi finns det en hög och 

en låg avkastning. Mellan de utvalda hedgefonderna är det Nektar som presterat bäst och 

högst avkastat under hela perioden och period 2 (0,96 % respektive 1,09 %). Nektar tillhör 

räntearbitrage strategi. Detta gör det svårt att konkludera att räntearbitrage är den strategi som 

ger bäst avkastning eftersom det är bara en hedgefond i Sverige under denna kategori enligt 

Morningstar. Förklaring till att Nektar har presterat bra är att räntearbitrages strategi är en 
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marknadsoberoende. Den genomsnittliga avkastningen för de olika strategierna (bortsett från 

Nektar) visar att kategorin aktier leder, och sedan kommer multistrategi under hela perioden 

och period 1. Därefter är det den marknadsneutrals strategi som ger bästa avkastning vilket 

kan jämföras igen med Strömqvists resultat som visar att den marknadsneutrala strategin är en 

av de strategier som klarade sig bäst under krisen.   

4.2  Totalarisk och marknadsrisk 
 

Med hänsyn tagen till både den totala risknivån och den marknadsrisken visar resultatet att i 

genomsnitt har hedgefonder lägre totala risknivå (2,17 %) än traditionella fonder (5,56 %). 

(Tabell 4,5). De flesta hedgefonderna har en lägre totala risk än traditionella fonder utom 

Atlant Edge och Lynx vilka har en standardavvikelse som närmar sig på 5 %. Den 

genomsnittliga totala risknivån skiljer sig under period 1 och är (1,83 %) vilket är mindre än 

de andra perioderna. Skillnaden visar att under den period som är precis före den finansiella 

krisen hade risken varit mindre. Detta resultat åskådliggör att risken ökar på grund av 

finansiell turbulens och man bör ta hänsyn till vid placering. 

Under den hela perioden har hedgefonderna visat på en svagt positiv marknadsrisk vilket 

betyder att de följer i viss grad marknadens utveckling och de inte är helt oberoende av 

marknaden liksom vissa hedgefonder antyder. Hedgefonders betavärde har i genomsnitt ett 

betydligt lägre värde än de traditionella vilket visar att de har lägre systematisk risk än 

traditionella. Hedgefonders betavärden under hela perioden varierade mellan (-0,15) och 

(0,7), och deras genomsnittliga betavärden är (0,14) medan det genomsnittliga betavärde för 

traditionella fonder är (0,95).  

Tabell 4: Hedgefonders standardavvikelse och beta 

Hedgefonder 
Hela perioden Period 1 Period 2 

St. av. % Beta St. av. % Beta St. av. % Beta 

Aktier 

 

      

Aktieansvar Graal HF   1,27 0,14 0,56 0,11 1,40 0,14 

Atlant Edge  4,73 0,69 1,67 0,25 5,36 0,76 

Atlant Explora  1,82 0,18 1,15 0,15 1,98 0,19 

Zenit (Global,Aktie)  2,25 0,19 2,15 0,31 2,27 0,18 

Fond i Fond  

  

    

SEB Multihedge  1,58 0,12 1,81 0,06 1,51 0,13 

Global trend 

  

    

Lynx  4,97 -0,15 4,61 0,23 5,11 -0,21 

Sherphed Energy  2,66 -0,01 4,46 -0,24 1,74 0,02 

Global, icke trend 

  

 -0,24   

Tanglin  2,67 0,12 2,98 0,23 2,58 0,12 

Marknadsneutral 

  

    

Handel Europa Hedge Selektiv  1,53 0,00 1,29 0,12 1,61 -0,01 

Prior Nilsson yield  1,47 0,20 0,48 0,10 1,68 0,22 

Multistrategi 

  

    

Brummer & Brummer  1,35 0,04 1,44 0,16 1,32 0,02 

Catella Hedgefond HF  1,22 0,15 0,92 0,21 1,25 0,14 

DNB Prisma  1,55 0,16 1,24 0,20 1,64 0,16 

OPM Vega A    1,16 0,08 1,06 0,13 1,19 0,07 

Ränte arbitrage 

  

    

Nektar  2,23 0,11 1,63 -0,07 2,39 0,15 

Medel 2,17 0,14 1,83 0,13 2,20 0,14 

SIXRX 5,46 1 3,68 1 5,87 1 
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Åtta av de 15 utvalda traditionella fonderna har ett betavärde som är lite över ett och fem som 

närmar sig till ett, vilket förklaras med att placering blir mer riskfylld än marknaden och att 

sambandet med marknadsförändringar är högt. Vid jämförelse av den hela perioden och de 

underperioderna visar resultatet samma konsekvens gällande beta.  

Det resultat som är illustrerats i tabeller 4 och 5 visar att under de olika perioderna har 

hedgefonderna lägre totalrisk än marknaden medan det är tvärtom för de traditionella som har 

högre totalrisk än marknadsindex.  

 

Tabell 5: Traditionella fonders standardavvikelse och beta 

Traditionella fonder 
Hela perioden Period 1 Period 2 

St. av. % Beta St. av. % Beta St. av. % Beta 

AMF Aktiefond Sverige  5,96 1,05 3,85 0,97 6,43 1,08 

Carnegie Sverigefond 5,36 0,93 3,85 0,96 5,62 0,94 

Danske Invest Sverige  6,28 1,08 3,82 0,98 6,81 1,12 

Didner & Gerge Aktiefond   6,10 1,03 4,17 1,03 6,61 1,06 

Enter Sverige  5,59 0,97 3,92 0,98 5,99 0,98 

Folksams Aktiefond Sverige  5,91 1,05 3,72 0,94 6,41 1,08 

Guide Aktiefond Sverige  6,66 0,96 4,02 0,96 7,22 0,97 

HandelsbankenSverige/Världen  5,16 0,90 3,48 0,86 5,54 0,92 

Länsförsäkrings Sverige aktiv  3,69 0,48 3,34 0,62 3,75 0,46 

Monyx svenska aktier 5,25 0,94 4,00 1,01 5,56 0,95 

SEB Aktiesparfond  4,32 0,73 3,57 0,86 4,48 0,72 

Skandia världsnaturfonden  5,73 1,02 3,79 0,96 6,19 1,05 

SPP Aktiefond Sverige  5,75 1,01 3,62 0,91 6,25 1,05 

Swedbank Robur Sverigesfond  5,98 1,07 3,67 0,95 6,48 1,10 

Öhman Sverigefond 5,77 1,02 3,83 0,98 6,23 1,04 

Medel 5,56 0,95 3,77 0,93 5,97 0,97 

SIXRX 5,46 1 3,68 1 5,87 1 

 

4.3 Riskjusterad avkastning 
 

Sharpekvot mäter om en fonds avkastning är hög eller låg i förhållande till fondens totala 

risknivå. Under perioden januari 2005 och december 2012 hade 13 av 15 hedgefonder en 

negativ sharpekvot varav en som närmar till noll (tabell 6). 

Den förvaltare vilkens fond har högst sharpekvot under en viss mätperiod är den som har den 

största skickligheten. Ur sharpekvots mått perspektiv kan vi utläsa att Lynx fonden och 

Sherphed hade de högsta och positiva sharpekvoterna där Lynx har (3,19 %), och det är deras 

förvaltare som hade den största förmågan. 

Av tabell 6 nedan kan man utläsa att samtliga hedgefonder visade på en högre sharpekvot       

(-7,18 %) som är högre än den genomsnittliga sharpekvoten för marknaden och för de 

traditionella fonderna (– 17,52 %). Ur ett förvaltarperspektiv kan man säga att förvaltarna 

presterade bättre än traditionella fonders förvaltare. Sharpekvoten är högre än 

marknadskvoten också under period 2 och den hela perioden. Hedgefonders förvaltarna har 

således en positivare påverkan på sina fonder än de traditionella fondernas förvaltare under 

hela perioden. Liksom de tidigare studierna, förklaring till detta är att hedgefonder har friare 

placeringsregler som ger förvaltarna bättre villkor att påverka sina fonders prestation.  
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Tabell 6: Riskjusterad avkastning för hedgefonder 

Hedgefonder 
Sharpekvot 

Hela 

perioden 
Period 1 Period 2 

Aktier     

Aktieansvar Graal HF   -11,25 7,90 -15,01 

Atlant Edge  -14,97 5,79 -21,45 

Atlant Explora  -10,35 5,06 -14,30 

Zenit (Global,Aktie)  -8,82 5,57 -11,66 

Fond i Fond  

 

  

SEB Multihedge  -7,58 1,30 -12,61 

Global trend 

 

  

Lynx  3,19 1,97 6,08 

Sherphed Energy  0,50 -2,14 -1,42 

Global, icke trend 

 

  

Tanglin  -4,57 3,04 -6,95 

Marknadsneutral 

 

  

Handel Europa Hedge Selektiv  -0,19 3,72 1,16 

Prior Nilsson yield  -14,13 8,18 -19,94 

Multistrategi 

 

  

Brummer & Brummer  -3,02 4,29 -2,6 

Catella Hedgefond HF  -13,01 8,88 -17,16 

DNB Prisma  -10,89 6,42 -14,79 

OPM Vega A    -7,38 4,86 -9,52 

Ränte arbitrage 

 

  

Nektar  -5,27 -1,71 -9,61 

Medel -7,18 3,01 -10 

SIXRX -18,82 14,4 -28,12 

SSVX 1,91 1,88 2,02 

 

 

Under period 2 har hedgefondernas sharpekvot minskat till (– 10 %). För de jämförande 

fonderna har den genomsnittliga kvoten minskat till (-24,2 %) vilket innebär att de samtliga 

fondernas sharpekvot försämrats likadant. Som explikation till denna förändring kan man 

hänvisa till motivet som är blankningsförbudet. Detta förbud har påverkat hedgefonders 

förvaltarna eftersom det har eliminerat ett av de viktigaste instrumenten av placeringsregler 

för dem. Enligt de hedgefonders antaganden och de tidigare studierna är förvaltarnas förmåga 

och deras beslut som influerar fondernas prestation på grund av vilket investeringsval som 

sker.  
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Tabell 7: Riskjusterad avkastning för traditionella fonder 

 

Traditionella fonder 

Sharpekvot 

Hela 

perioden 

Period 1 Period2 

AMF Aktiefond Sverige  -18,19 9,87 -24,6 

Carnegie Sverigefond -18,08 9,69 -25,2 

Danske Invest Sverige  -17,79 9,99 -24,8 

Didner & Gerge Aktiefond   -17,41 9,65 -24,2 

Enter Sverige  -17,87 9,76 -24,8 

Folksams Aktiefond Sverige  -18,23 9,91 -25,3 

Guide Aktiefond Sverige  -14,89 9,35 -20,2 

Handelsbanken Sverige/Världen  -17,99 9,61 -25,1 

Länsförsäkrings Sverige aktiv  -13,37 7,21 -18,6 

Monyx svenska aktier -18,47 9,90 -25,8 

SEB Aktiesparfond  -17,39 9,35 -24,3 

Skandia världsnaturfonden  -18,36 9,89 -25,6 

SPP Aktiefond Sverige  -18,15 9,77 -25,3 

Swedbank Robur Sverigesfond  -18,38 10,11 -25,5 

Öhman Sverigefond -18,21 9,97 -25,3 

Medel -17,52 9,60 -24,2 

SIXRX -18,82 14,4 -28,12 

SSVX 1,91 1,88 2,02 

 

Skillnaderna mellan de olika strategiernas sharpekvot visar att Global trend fonder har 

presterat bäst under hela perioden samt global icke trend och räntearbitrage är de näst bäst 

presterade. Även med hänsyn till sharpekvot är det kategorin aktier som presterar sämst. Den 

näst sämst kategorin är Multistrategi. Detta kan förklaras med att de fonder som tillhör 

multistrategins kategori har en kombination av andra strategier vilket innebär ett större antal 

tillgångar som försvårar för förvaltare att korrekt placera och ha en stor påverkan på sina 

fonder.  
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4.4 Fondernas samvariation 
 

Här presenteras korrelation och regression bland fonderna som presenteras i både siffror 

och ett spridningsdiagram samt en sammanfattning. 

 

Hedgefonder hela perioden 

    

     Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,201
a
 ,041 -,033 ,28111 

a. Predictors: (Constant), Beta 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,195 ,092  2,122 ,054 

Beta ,310 ,418 ,201 ,741 ,472 

a. Dependent Variable: Avkastning 

                        

 

 
Den determinationskoefficienten R Square är ett förklarningsvärde som visar om det 

föreligger något högt eller lågt samband mellan marknadsrisk och avkastning. Värdet (0,041) 

innebär att det inte finns något samband för hedgefonder, då det är nära en nollkorrelation.  

Diagrammet ovan, visar att fonderna inte ligger nära varandra och att det är en spridning 

bland dem. T-värdet ligger på (0,741) och det signifikanta värdet är på (0,472) vilket är större 

än den signifikansnivån (0,05), detta innebär att det inte finns något signifikant samband. 
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Hedgefonder period 1 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,305
a
 ,093 ,024 ,47212 

a. Predictors: (Constant), Beta 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,279 ,171  1,635 ,126 

Beta 1,065 ,921 ,305 1,156 ,268 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

 

 
 

Värdet för R square (0,093) under denna period visar inget samband mellan avkastning och 

marknadsrisk.  Enligt diagrammet är fonderna spridna. T-värdet ligger på (1,156) och det 

signifikanta värdet är på (0,268) vilket är större än den signifikansnivån (0,05), detta innebär 

att det inte finns något signifikant samband. 
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Hedgefonder period 2 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,073
a
 ,005 -,071 ,3199904 

a. Predictors: (Constant), Beta 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,183 ,101  1,810 ,093 

Beta -,111 ,422 -,073 -,264 ,796 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

 

 
 

 
R Square för hedgefonder under period 2 ligger på (0,073) och innebär att det inte finns något 

samband för fonderna, då det är nära nollkorrelation. Spridningen på diagrammet visar att 

fonderna inte ligger nära varandra. T-värdet är på (-0,246) och det signifikanta värdet är på 

(0,796) som är större än (0,05) den signifikansnivån, vilket betyder att det inte finns något 

signifikant samband. 
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Aktiefonder hela perioden 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,616
a
 ,379 ,332 ,15555 

a. Predictors: (Constant), Beta 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,191 ,255  -,748 ,468 

Beta ,748 ,265 ,616 2,820 ,014 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

 

 

 
 

Aktiefonders analys under hela perioden har visat ett R Square värde på (0,379), vilket visar att 

det finns ett positivt samband. Spridningsdiagrammet ovan visar att de punkterna ligger nära 

linjen och rör sig uppåt vilket motiverar det positiva sambandet. Ett starkt signifikant samband 

ligger för denna analys, eftersom det signifikanta värdet ligger på (0,014 %) och t-värdet är på 

(2,820). 
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Akiefonder period 1 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,780
a
 ,609 ,579 ,18786 

a. Predictors: (Constant), Beta 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,148 ,479  -,309 ,762 

Beta 2,299 ,511 ,780 4,496 ,001 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 
 
 

 
 

Här är R Square värdet på (0,609), vilket visar ett positivt starkt samband för denna kategori 

mellan avkastning och beta. Det kan ses i spridningsdiagrammet ovan att de punkterna ligger nära 

linjen och rör sig uppåt vilket betyder att sambandet är högt. Det föreligger även ett starkt 

signifikant samband för denna analys, på grund av det signifikanta värde som ligger på (0,001 %) 

och t-värdet är på (4,496). 
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Aktiefonder period 2 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,324
a
 ,105 ,036 ,22565 

a. Predictors: (Constant), Beta 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,390 ,344  -1,135 ,277 

Beta ,432 ,350 ,324 1,234 ,239 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

 

 
 

 
R Square för denna period ligger på (0,105) och innebär att det finns svagt samband för 

aktiefonderna med marknadsrisk, alltså det är lite över nollkorrelation. Diagrammet visar att 

fonderna inte är nära varandra men inte heller en stor spridning bland dem . T-värdet är på (1,234) 

och det signifikanta värde är på (0,239) som är större än (0,05) den signifikansnivån, vilket 

styrker att det inte finns något signifikant samband.  
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4.5 Korrelation 

 

Korrelation Hedgefonder med varandra och marknaden 

Matrisen nedan visar att 10 hedgefonder hade en signifikant korrelation vid en signifikans 

nivå på 1 % med marknadsindex, vilket visar att hedgefonder inte är helt oberoende av 

marknadsförändringar. Tanglin hade ett signifikant värde vid en nivå på 5 %. Lynx och 

Sherphed energy som tillhör global trend kategori hade en negativ korrelation med SIXRX. 

Endast två fonder hade en låg korrelation som inte var signifikant med marknadsindex. 

Korrelationen mellan de olika hedgefonderna var relativt låg. Det går att utläsa stora 

variationer vilket förhindrar att hitta något mönster mellan de olika fonderna och de olika 

strategierna. De fonder som tillhör global trend och icke trend samt marknadsneutral 

strategierna hade mest negativt korrelerat med de andra hedgefonderna. 

 

                                                       Tabell 8: Hedgefonders korrelationsmatris 

 

 
Graal Edge Explo Zenit Seb Lynx Sher Tangl Hand Prior Brum Catel Dnb Opm Nekt SIX 

1 1 ,554
**
 ,390

**
 ,366

**
 ,220

*
 -,279

**
 ,002 ,211

*
 -,141 ,381

**
 ,050 ,515

**
 ,416

**
 ,255

*
 ,110 ,601

**
 

2 ,554
**
 1 ,625

**
 ,424

**
 ,312

**
 -,128 ,006 ,289

**
 -,101 ,550

**
 ,160 ,576

**
 ,515

**
 ,416

**
 ,392

**
 ,799

**
 

3 ,390
**
 ,625

**
 1 ,492

**
 ,153 -,001 -,025 ,169 -,006 ,438

**
 ,182 ,442

**
 ,525

**
 ,253

*
 ,092 ,552

**
 

4 ,366
**
 ,424

**
 ,492

**
 1 ,370

**
 -,087 ,075 ,146 ,094 ,356

**
 ,472

**
 ,544

**
 ,604

**
 ,307

**
 ,170 ,471

**
 

5 ,220
*
 ,312

**
 ,153 ,370

**
 1 -,144 -,128 ,272

**
 -,046 ,342

**
 ,150 ,361

**
 ,597

**
 ,330

**
 ,301

**
 ,404

**
 

6 -,279
**
 -,128 -,001 -,087 -,144 1 ,030 -,143 ,044 -,184 ,471

**
 -,230

*
 ,023 ,281

**
 -,124 -,170 

7 ,002 ,006 -,025 ,075 -,128 ,030 1 -,085 ,117 ,058 ,074 -,071 -,061 ,063 ,028 -,027 

8 ,211
*
 ,289

**
 ,169 ,146 ,272

**
 -,143 -,085 1 -,165 ,254

*
 ,068 ,171 ,288

**
 ,246

*
 ,122 ,244

*
 

9 -,141 -,101 -,006 ,094 -,046 ,044 ,117 -,165 1 ,078 -,041 ,029 ,034 -,074 -,249
*
 ,010 

10 ,381
**
 ,550

**
 ,438

**
 ,356

**
 ,342

**
 -,184 ,058 ,254

*
 ,078 1 ,123 ,517

**
 ,393

**
 ,331

**
 ,200 ,754

**
 

11 ,050 ,160 ,182 ,472
**
 ,150 ,471

**
 ,074 ,068 -,041 ,123 1 ,191 ,384

**
 ,534

**
 ,280

**
 ,172 

12 ,515
**
 ,576

**
 ,442

**
 ,544

**
 ,361

**
 -,230

*
 -,071 ,171 ,029 ,517

**
 ,191 1 ,507

**
 ,401

**
 ,116 ,694

**
 

13 ,416
**
 ,515

**
 ,525

**
 ,604

**
 ,597

**
 ,023 -,061 ,288

**
 ,034 ,393

**
 ,384

**
 ,507

**
 1 ,485

**
 ,278

**
 ,581

**
 

14 ,255
*
 ,416

**
 ,253

*
 ,307

**
 ,330

**
 ,281

**
 ,063 ,246

*
 -,074 ,331

**
 ,534

**
 ,401

**
 ,485

**
 1 ,224

*
 ,394

**
 

15 ,110 ,392
**
 ,092 ,170 ,301

**
 -,124 ,028 ,122 -,249

*
 ,200 ,280

**
 ,116 ,278

**
 ,224

*
 1 ,281

**
 

16 
 

,601
**
 ,799

**
 ,552

**
 ,471

**
 ,404

**
 -,170 -,027 ,244

*
 ,010 ,754

**
 ,172 ,694

**
 ,581

**
 ,394

**
 ,281

**
 1 

*. Signifikant korrelation vid 0.05 nivå (2-tailed). **. Signifikant korrelation vid 0,01 nivå 

  Varje siffra i första kolumnen står för respektive fond i den översta raden.   De färgade celler står för  

  de negativa korrelationer 

  

 

Korrelation Aktiefonder med varandra och marknaden 

En väldigt hög korrelation (nära 1) med marknaden hittar man hos aktiefonderna. 15 av 15 

fonder visar en signifikant korrelation på signifikansnivån 0,01. Inga svaga korrelationer och 

inget värde som ligger under ~ 0,7 värde. De lägsta två värden är nära 0,5 och är mellan 

Carnegie och Danske Invest med marknadsindex.(Matrisen nedan). De traditionella fonderna 

visar en stark korrelation mellan varandra. 
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Tabell 9: Traditionella fonders korrelationsmatris 

 

 
AMF Carn. Dansk Didne Enter Folks Guide Hand Läns Mony Sbb Scand Spp Robur Öhma SIX 

AMF 1 ,944
**
 ,952

**
 ,921

**
 ,938

**
 ,951

**
 ,847

**
 ,941

**
 ,687

**
 ,954

**
 ,905

**
 ,963

**
 ,943

**
 ,964

**
 ,985

**
 ,970

**
 

Carne ,944
**
 1 ,920

**
 ,906

**
 ,928

**
 ,952

**
 ,769

**
 ,962

**
 ,721

**
 ,955

**
 ,893

**
 ,949

**
 ,939

**
 ,941

**
 ,941

**
 ,523

**
 

Danske ,952
**
 ,920

**
 1 ,924

**
 ,918

**
 ,944

**
 ,829

**
 ,934

**
 ,697

**
 ,936

**
 ,901

**
 ,952

**
 ,932

**
 ,950

**
 ,931

**
 ,478

**
 

Didner ,921
**
 ,906

**
 ,924

**
 1 ,953

**
 ,909

**
 ,792

**
 ,907

**
 ,697

**
 ,911

**
 ,882

**
 ,923

**
 ,898

**
 ,915

**
 ,905

**
 ,929

**
 

Enter ,938
**
 ,928

**
 ,918

**
 ,953

**
 1 ,919

**
 ,786

**
 ,919

**
 ,689

**
 ,928

**
 ,873

**
 ,936

**
 ,911

**
 ,939

**
 ,930

**
 ,953

**
 

Folksam ,951
**
 ,952

**
 ,944

**
 ,909

**
 ,919

**
 1 ,792

**
 ,957

**
 ,710

**
 ,966

**
 ,906

**
 ,954

**
 ,949

**
 ,967

**
 ,943

**
 ,973

**
 

Guide ,847
**
 ,769

**
 ,829

**
 ,792

**
 ,786

**
 ,792

**
 1 ,793

**
 ,618

**
 ,759

**
 ,764

**
 ,797

**
 ,761

**
 ,803

**
 ,818

**
 ,795

**
 

Handel. ,941
**
 ,962

**
 ,934

**
 ,907

**
 ,919

**
 ,957

**
 ,793

**
 1 ,818

**
 ,949

**
 ,936

**
 ,955

**
 ,948

**
 ,947

**
 ,924

**
 ,960

**
 

Läns ,687
**
 ,721

**
 ,697

**
 ,697

**
 ,689

**
 ,710

**
 ,618

**
 ,818

**
 1 ,704

**
 ,836

**
 ,703

**
 ,689

**
 ,696

**
 ,671

**
 ,714

**
 

Monyx ,954
**
 ,955

**
 ,936

**
 ,911

**
 ,928

**
 ,966

**
 ,759

**
 ,949

**
 ,704

**
 1 ,922

**
 ,967

**
 ,970

**
 ,962

**
 ,954

**
 ,986

**
 

Sbb ,905
**
 ,893

**
 ,901

**
 ,882

**
 ,873

**
 ,906

**
 ,764

**
 ,936

**
 ,836

**
 ,922

**
 1 ,918

**
 ,908

**
 ,914

**
 ,892

**
 ,928

**
 

Scandia ,963
**
 ,949

**
 ,952

**
 ,923

**
 ,936

**
 ,954

**
 ,797

**
 ,955

**
 ,703

**
 ,967

**
 ,918

**
 1 ,960

**
 ,967

**
 ,948

**
 ,980

**
 

Spp ,943
**
 ,939

**
 ,932

**
 ,898

**
 ,911

**
 ,949

**
 ,761

**
 ,948

**
 ,689

**
 ,970

**
 ,908

**
 ,960

**
 1 ,949

**
 ,934

**
 ,969

**
 

Robur ,964
**
 ,941

**
 ,950

**
 ,915

**
 ,939

**
 ,967

**
 ,803

**
 ,947

**
 ,696

**
 ,962

**
 ,914

**
 ,967

**
 ,949

**
 1 ,952

**
 ,981

**
 

Öhman ,985
**
 ,941

**
 ,931

**
 ,905

**
 ,930

**
 ,943

**
 ,818

**
 ,924

**
 ,671

**
 ,954

**
 ,892

**
 ,948

**
 ,934

**
 ,952

**
 1 ,972

**
 

SIXR ,970
**
 ,523

**
 ,478

**
 ,929

**
 ,953

**
 ,973

**
 ,795

**
 ,960

**
 ,714

**
 ,986

**
 ,928

**
 ,980

**
 ,969

**
 ,981

**
 ,972

**
 1 

                *. Signifikant korrelation vid 0.05 nivå (2-tailed). **. Signifikant korrelation vid  0,01 nivå 

 De färgade cellerna står för de lägsta korrelationsvärden 

 

Korrelation hedgefonder och aktiefonder  

Den korrelation som utläses från matrisen (tabell 9) varierar mellan hög till svag positivt. 

Samma hedgefonder som märktes i matris 1 speglas här igen. Lynx och Sherphed som har 

negativa korrelationsvärden med aktiefonderna samt Handel som har ett svagt positivt värde 

som närmar sig till 0. Tanglin och Nektar visar en svag korrelation med aktiefonderna. 

 

Tabell 8: korrelationsmatris mellan hedgefonder och traditionella fonder 

 

    AMF Carn. Danske Didner Enter Folksa Guide Handel Läns Monyx Sbb Scandi Spp Robur Öhman 

Graal ,596
**
 ,562** ,668** ,578

**
 ,599

**
 ,567

**
 ,524

**
 ,586

**
 ,455

**
 ,573

**
 ,559

**
 ,605

**
 ,579

**
 ,593

**
 ,571

**
 

Edge ,798
**
 ,745** ,768** ,796

**
 ,808

**
 ,764

**
 ,624

**
 ,722

**
 ,465

**
 ,794

**
 ,689

**
 ,764

**
 ,761

**
 ,793

**
 ,805

**
 

Explora ,604
**
 ,520** ,489** ,517

**
 ,590

**
 ,502

**
 ,432

**
 ,525

**
 ,491

**
 ,544

**
 ,507

**
 ,521

**
 ,501

**
 ,538

**
 ,624

**
 

Zenit ,463
**
 ,469** ,421** ,452

**
 ,530

**
 ,428

**
 ,393

**
 ,438

**
 ,437

**
 ,443

**
 ,416

**
 ,436

**
 ,400

**
 ,479

**
 ,457

**
 

Seb ,388
**
 ,387** ,325** ,325

**
 ,400

**
 ,391

**
 ,362

**
 ,375

**
 ,265

**
 ,367

**
 ,362

**
 ,356

**
 ,367

**
 ,411

**
 ,377

**
 

Lynx -,150 -,181 
 

-,192 -,143 -,151 -,162 -,091 -,179 -,154 -,168 -,174 -,154 -,199 -,155 -,133 

Sherped -,030 ,014 ,002 -,013 -,038 -,005 -,068 -,026 -,048 -,031 -,087 -,025 -,045 -,023 -,023 

Tanglin ,239
*
 ,222

*
 ,254* ,235

*
 ,288

**
 ,208

*
 ,186 ,202

*
 ,231

*
 ,237

*
 ,225

*
 ,217

*
 ,224

*
 ,227

*
 ,251

*
 

Handel ,041 ,095 -0,42 ,040 ,063 ,039 ,077 ,114 ,106 -,003 ,030 ,008 ,030 ,018 ,030 

Prior ,739
**
 ,744** ,706** ,710

**
 ,722

**
 ,720

**
 ,585

**
 ,719

**
 ,516

**
 ,723

**
 ,695

**
 ,748

**
 ,748

**
 ,729

**
 ,738

**
 

Brummer ,683
**
 ,150 ,147 ,679

**
 ,697

**
 ,636

**
 ,598

**
 ,669

**
 ,604

**
 ,669

**
 ,735

**
 ,673

**
 ,662

**
 ,690

**
 ,667

**
 

Catella ,683
**
 ,640** ,642** ,679

**
 ,697

**
 ,636

**
 ,598

**
 ,669

**
 ,604

**
 ,669

**
 ,735

**
 ,673

**
 ,662

**
 ,690

**
 ,667

**
 

Dnb ,578
**
 ,544** ,506** ,495

**
 ,598

**
 ,559

**
 ,540

**
 ,581

**
 ,559

**
 ,537

**
 ,551

**
 ,542

**
 ,528

**
 ,591

**
 ,581

**
 

Opm ,390
**
 ,368** ,378** ,366

**
 ,389

**
 ,365

**
 ,438

**
 ,346

**
 ,289

**
 ,363

**
 ,345

**
 ,341

**
 ,354

**
 ,371

**
 ,406

**
 

Nektar ,271
**
 ,251* ,283** ,241

*
 ,254

*
 ,307

**
 ,212

*
 ,201 -,060 ,300

**
 ,134 ,254

*
 ,289

**
 ,283

**
 ,272

**
 

*. Signifikant korrelation vid 0.05 nivå (2-tailed). **. Signifikant korrelation vid 0,01 nivå 

De färgade cellerna står för de negativa respektive låga korrelationsvärden 
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4.6 Resultat för T-test 
 

De två nämnda hypoteserna i metoddelen är:  

Ho : genomsnittlig avkastning = 0 

H1 : genomsnittlig avkastning ǂ0 

 

Testet för period 1 visar att medelvärdet är statistiskt säkerställt som signifikant skiljt från 0 

inom konfidensintervallet. Sig.(2-tailed), p-värdet som är illustrerat inom parentes är 

sannolikhetsvärdet, och är mindre än (0,05) för hedgefonder vilket tyder att medelvärdet är 

signifikant skilt från noll. Detta stämmer enligt undersöknings avkastningssiffror där under 

perioden 1 var avkastningen för de flesta fonderna positiv och hög.  

Under period 2 kunde ej medelvärdet säkerställas som signifikant skilt från 0, detta är på 

grund av de genomsnittliga avkastningssiffrorna för de flesta fonder som var jätte låga.  

Medelvärdet för hedgefonder under hela perioden är statistiskt säkerställt som signifikant skilt 

från 0 inom konfidensintervall. P-värdet är (0,03) och är mindre än signifikansnivån 0,05. Det 

är tvärtom för aktiefonderna och indexet där medelvärdet kunde ej säkerställas skilt från noll 

och p-värdet är högre än 0,05. 

Med T-testet kunde ej medelvärdet säkerställas som signifikant under period 2 och hela 

perioden på grund av att de samtliga fonderna och marknaden hade varierat kraftigt under 

period 2 vilket har påverkat testet för hela perioden. 

 

Tabell 11: Hypotesprövning månadsbasis 

T-test T-värde Signifikans Medelvärdet Konfidens- 

intervall 

Hypotes 

 N = 96 – df = 95  Hela perioden                                               Kritiskt värde 1,98 < t < 2 

Hedgefonder 2,210 (0,03) Signifikant 0,2312 0,235 -0,4390 H0 förkastas 

Aktiefonder 0,963 (0,338) Ej signifikant 0,5187 -0,5506-1,588 H0 accepteras 

Index 1,585 (0,116) Ej signifikant 0,8829 0,2230-1,9888 H0 accepteras 

N = 24 – df = 23   Period 1                                                        Kritiskt värde  2,07 

Hedgefonder 2,510 (0,020) Signifikant 0,4185 0,736-0,7634 H0 förkastas 

Aktiefonder 2,715 (0,012) Signifikant 1,9934 0,4745-3,512 H0 förkastas 

Index 3,212 (0,004) Signifikant 2,4142 0,8595-3,968 H0 förkastas 

 N = 72 – df = 71 Period 2                                                         Kritiskt värde 1,98 < t < 2   

Hedgefonder 1,322 (0,191) Ej signifikant 0,1688 -0,0859-0,423 H0 accepteras 

Aktiefonder 0,041(0,968) Ej signifikant 0,0271 -1,3042-1,358 H0 accepteras 

Index 0,539 (0,592) Ej signifikant 0,373 -1,006-1,751 H0 accepteras 

Avkastningssiffrorna visar att aktiefonders avkastningar varierade från -16,63% till 21,53% 

med 41 negativa värden och marknaden från – 17,77% till 21,72% med 38 negativa värden. 

Hedgefonders avkastning har varierat från -3,67% till 2,24%, och de hade 37 negativa värden. 

Då anledning till dessa aritmetiska genomsnittsavkastningar är att observationsperioden 

domineras av trendande perioder, där period 1 är högkonjunktur och period 2 ligger under låg 

konjunktur där de starkt negativa värden ligger. 

Författaren anser att den svaga statistiska signifikansen skulle kritiseras, men detta om antal 

observationer är för lite, vilket inte stämmer här eftersom tidsperioden är 8 år respektive 6 år 

för period 2 och antal månatliga observationer är högt. De slutsatser som dragits från 

mätningar är snarlika de tidigare studierna, därför anser författaren att detta inte påverkar 

syftet och att studien kan generaliseras trots låg signifikans.  
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5 Analys 
 

 
I detta kapitel redogörs analysen av resultatet genom att diskutera prestationen med hänsyn till 

riskmått, riskjusterat mått, skillnader mellan strategier och samvariation. Avsnittet avslutas med 

koppling av studiens resultat till teorier och tidigare forskningar. 

 

 

5.1 Prestation med hänsyn till riskmått 

Allmänt visar alla undersökningens mätningar och data att hedgefonder som grupp presterar 

positivt, trots det låga positiva värdet.  

Under 8 års period ser man att hedgefonders genomsnittliga avkastning är positiv men lägre i 

förhållande till aktiefonder och marknadsindex. Den genomsnittliga avkastningen är betydligt 

bra under det låga konjunktursläget (period 2) om man jämför med traditionella fonders 

avkastning under denna period, men sämre än perioden innan. Förmodligen är det på grund av 

reglerings förändringar i det internationella finansiella systemet. Vilket är belyst av Eling och 

Strömqvist i deras studier när de diskuterade om hedgefonders prestation påverkas av den 

aktiva förvaltningen och den placeringsfrihet som hedgefonder använder i deras 

investeringsstil.  

 

5.2 Prestation med hänsyn till riskjusterat mått 
 
Sett till riskjusterade mått visar sig att hedgefonder har högre sharpekvot än de traditionella 

och än marknaden, med undantag att detta mått var lägre under period 1.  

När det gäller den totala risken och exponering mot marknaden i mått av standardavvikelse 

och betavärde har de svenska hedgefonderna haft lägre värden än marknaden och traditionella 

fonder under den undersökta åttaårsperioden såsom period 1 och period 2. Detta innebär att i 

snitt har hedgefonder klarat av att undvika risken. Däremot har hedgefonder visat en viss 

korrelation mot marknaden, vilket tyder på att de inte är helt oberoende av marknadens 

fluktuationer. Av detta kan det konstateras att de följer marknaden men inte lika mycket som 

andra typer av fonder. Detta förklaras genom att vissa hedgefonder ligger i de kategorier som 

placerar i aktier vilket leder till en hög korrelation med marknaden. 

 

5.3 Skillnader mellan olika strategier 
 

Hedgefonder räknas inte som en homogen grupp, vilket tyder att det inte går att dra en 

gemensam slutsats som gäller alla hedgefonder som skiljer sig huvudsakligen åt i sina 

strategier och placeringsinriktningar. Detta kan utläsas av det resultat som visar att deras 

prestationer och risker är olika mellan olika strategier, och inom varje strategi.  

Hedgefonders avkastning och även den riskjusterade har fallit under period 2, vilket har 

påverkat resultatet för hela perioden. Att hedgefonder inte har visat en högre avkastning än 

traditionella och marknaden är troligen beroende på förändringen i reglering. Utöver 

blankningsförbud har det uppstått problem med belåning. Därmed har det under senaste åren 

skett stora fluktuationer på marknaden.   
 



40 
 

5.4 Samvariation  

Korrelationsmatrisen över de olika kategorierna samt SIXRX visar att vissa kategorier är 

starkt korrelerade med marknaden. Den starka korrelationen med marknaden tyder på att de 

har följt marknaden i viss mån. 

Ur ett placerareperspektiv kan detta ifrågasättas då hedgefonder hävdar att vara skyddande 

mot marknadens variationer vilket inte stämmer helt.  

 

Kategorierna Global icke-trend och marknadsneutral visar däremot svag korrelation med 

SIXRX. Detta stämmer med deras strategier då de inte ska följa marknadstrenderna. På grund 

av den låga negativa korrelationen med marknaden, kan de fondstrategierna vara ett bra 

komplement för diversifiering i en portfölj för att reducera risken.  

Vidare visar empirin att hedgefonders korrelerar svagt med varandra, medan de traditionella 

fonderna har en stark korrelation emellan. Det tyder att hedgefonder är ett bra 

diversifieringsalternativ för den investerare som är riskmedveten och vill minimera risken. 

 

5.5 Koppling till teori och tidigare forskningar  
 

Teorin säger att hedgefonder bör vara ett placeringsalternativ som genererar en positiv 

avkastning, och att synen på risken är att man inte ska förlora pengar. Därmed ska de ha låga 

beta värde och låga korrelation med marknaden, andra tillgångsslag och med varandra. 

Studien har visat att hedgefonderna har en lägre beta samt en lägre standardavvikelse än de 

traditionella fonderna och marknaden för de olika perioderna. Hedgefonderna har lyckats 

generera en positiv avkastning, men som är lägre än de traditionella och än marknaden under 

de olika perioderna. Trots de låga positiva avkastningsvärdena har hedgefonder inte förlorat 

pengar. 

 

Portföljteorin påstår att man kan generera högsta möjliga avkastning till en given risknivå 

eller tvärtom en given avkastning till lägsta möjliga. Dock om en placerare förväntar sig en 

hög avkastning, ska risken vara hög och tvärtom.  

Denna teori stöds av studiens resultat som har visat att hedgefonder har en låg risk och en låg 

avkastning. Dessutom har de traditionella fonderna en hög avkastning till en hög risk. 

Det resultat som har nåtts i undersökningen liknar de tidigare studierna i stort sett.  

Eling och Fausts forskning visade att hedgefonder har en lägre standardavvikelse än 

traditionella fonder, och att hedgefonder överträffar de traditionella fonderna i dåliga eller 

neutrala marknadsförhållanden vilket denna studie har påvisat. Resultatet stärks också med 

vad Ackerman skrev om att hedgefonders avkastning är lägre än de traditionella vid uppgång.  

Denna studie har kommit fram i likhet med den teori som Anderlind et al., presenterade 

i”Hedgefonder” boken, såväl som Ackermans, Liangs och Amin & kats forskningar där de 

har konstaterat att hedgefonder har låga beta tal vilket innebär en låg korrelation mot andra 

tillgångsslag och mot varandra.  

Ytterligare har Liang konstaterat att hedgefonders avkastning är lägre än index, och att 

hedgefonders sharpekvot är högre än marknadens vilket är snarlikt till studiens resultat. Utan 

finns det en skillnad som ligger hela tiden under period 1 vid högt konjunkturläge. 
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Vidare har undersökningen påvisat såsom alla de tre ovan nämnda studierna att hedgefonder 

har ett högre Sharpe nyckeltal än de traditionella fonderna. Den enda differensen ligger under 

period 1 som visat ett lägre sharpekvot och att hedgefonder inte ger bättre avkastning än 

traditionella fonder vilket stämmer med Amin och kats studien. Detta kan förklaras med att 

den undersökta period 1 är kort och att de traditionella presterar bättre endast när marknaden 

är stabil och utan särskilda förändringar medan vid ökning av risk i finansiella variationer är 

det hedgefonder som presterar bättre.  

Dessutom visar resultatet att de hedgefonder som använder sig av räntearbitrage strategi och 

marknadsneutral har klarat sig bättre än de andra hedgefonderna vilket stämmer med 

Strömqvists resultat. Avkastningssiffrorna visade att september 2008 var det lägsta negativa 

månaden (-3,67 %) för hedgefonderna vilket också är likt Strömqvists resultat.       

Hedgefonders korrelation med marknaden visar att det finns ett samband mellan många 

fonder och marknaden. Dock är sambandet inte starkt för alla undersökta fonderna, men detta 

visar att hedgefonder inte är helt oberoende av marknadsvariationer.  

 

Trots att undersökningen belyser att hedgefonder har sämre prestation än traditionella fonder, 

i mått av absolut avkastning, har de klarat sig bättre i tider där marknaden fluktuerar. Vilket 

bekräftar idén att de är fortfarande ett bättre investeringsalternativ i tider då lågkonjunkturen 

påträffas.  
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6 Slutsats 
 

 

Avsnittet presenterar de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens resultat. 

Frågeställningarna besvaras och uppsatsens bidrag redogörs för. Slutligen presenteras 

förslag till fortsatt forskning. 

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka dels om hedgefonder allmänt uppnår sitt mål att generera 

positiv avkastning, och dels om detta uppnås under en period av låg konjunktur när 

marknaden fluktuerar och även att jämföra hedgefondernas avkastning i förhållande till deras 

strategier och till aktiefonder som tillhör den traditionella fondkategorin. 

För att få en rättvisande bild av fonderna har avkastningen räknats samt riskjusterats. Därefter 

har samvariationen mellan avkastning och marknadsrisk analyserats. Ytterligare har 

korrelationen undersökts.   

De undersökta fonderna har under de olika perioderna påvisat en genomsnittlig positiv 

avkastning för hedgefonder.  

Jämförelsen har visat att hedgefonders totalrisk och marknadsrisk är betydligt lägre än 

traditionella. Det resultatet kan tolkas med att hedgefonder har en låg känslighet som är till 

och med negativ för vissa fonder. Däremot har de traditionella fonderna stark känslighet emot 

marknadsutveckling, medan har hedgefonder påvisat en bättre avkastning när indexet sjunker. 

 
Sammanfattningsvis anser författaren i stort sett att undersökningen är jämförbar med de 

tidigare studierna. Undantaget är resultatet under period 1 (före finansiella krisen) som visat 

vissa skillnader. Resultaten är lika under hela perioden och period 2 vilket belyser att en 

undersökning av avkastningsmönster ska innefatta en lång period för att kunna få en 

rättvisande bild, eftersom en kort period inte speglar en generaliserad bild. 

I analysen av hur hedgefonderna presterar i förhållande till marknaden används en enkel linjär 

regressionsanalys. Sambandet mellan avkastning och marknadsrisk har studerats för de två 

fondkategorierna under hela perioden samt underperioderna. De slutsatser som kunde dras är 

att hedgefonders avkastning uppvisar inget samband med marknadsrisken, till skillnaden från 

traditionella som har visat ett starkt positivt samband med marknaden.  

 

Vidare har en t-fördelnings test genomförts. Det visade sig att avkastnings medelvärde inte 

kan statistiskt säkerställas som signifikant skilt från noll under alla perioder. Detta kan 

förklaras med den kraftiga variationen i avkastningssiffror som hade varit starkt negativa 

under lågkonjunkturfasen. 

Hedgefonders prestationer har försämrats under tiden där konjunkturen är låg men har 

fortfarande haft en positiv avkastning som är högre än de traditionella. Som redan indikerat, 

de förändringarna i den svenska lagstiftningen och de internationella regleringar som 

drabbade hedgefonder, hade påverkat förvaltarnas förmåga och fondernas avkastning. 

Blankningsförbud och de restriktionerna om obligatorisk redovisning till finansinspektion har 

ställt höga krav på hedgefonder. 

 

Den slutsats som kan dras är snarlik till vad Eling och Faust diskuterade att efter finanskrisen 

är det oklart om framtida reglering i den finansiella sektorn, vilket kan påverka investerings 

inriktning. Därför ska investeraren hålla en diversifierad, och lönsam portfölj för att skydda 

sina tillgångar och sprida risken . 
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Efter genomförande av de olika delarna i studien anser författaren att resultatet har besvarat 

problemformuleringen och syftet. 

 

Sammanfattningsvis kan de följande synteserna dras: 

 Hedgefonders avkastning påverkas av befintliga restriktioner och framtida regleringar. 

 Hedgefonders avkastningsmönster skiljer sig mellan de olika strategierna och inom 

varje strategi vilket tyder att det bästa sättet är att diversifiera i en portfölj för att 

skydda investeringar.   

 Trots de låga positiva avkastningsvärden är hedgefonder ett bättre placeringsalternativ 

än traditionella fonder i tider där det är lågkonjunktur och marknaden fluktuerar.  

 Avkastningsmönsters bild anses vara en verklighet långsiktigt.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter genomförande av denna studie och all information som man fick, skulle vara intressant 

att undersöka alla hedgefonder på den svenska marknaden och dela upp alla hedgefonder i 

olika portföljer beroende på deras strategier. Dessutom komplettera det med en kvalitativ 

ansats där man undersöker med hjälp av frågeformulär hur förvaltarna har ändrat sitt spel 

anpassande med nya regleringar.  

En annan del som kan forskas vidare i är jämförelsen mellan hedgefonder och de olika 

typerna av traditionella fonder såsom blandfonder, indexfonder och räntefonder. 
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https://hedgefunds.datamanager.morningstar.com/hfsecure/docs/methodology/Morningstar_Hedge_Fund_Categories.pdf
http://www.ne.se/statsskuldv%C3%A4xel
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g6-SETB3MBENCH=on&from=2005-01-01&to=2012-12-31&f=Month&cMin=Min&cMax=Max&cAverage=Average&s=Comma#search
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g6-SETB3MBENCH=on&from=2005-01-01&to=2012-12-31&f=Month&cMin=Min&cMax=Max&cAverage=Average&s=Comma#search
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g6-SETB3MBENCH=on&from=2005-01-01&to=2012-12-31&f=Month&cMin=Min&cMax=Max&cAverage=Average&s=Comma#search
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200446-om-investeringsf_sfs-2004-46/?bet=2004:46#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200446-om-investeringsf_sfs-2004-46/?bet=2004:46#K1
http://www.six-telekurs.se/sv/se/Produkter-och-tjanster/Nordiska-innehallsprodukter-/Index/SIX-Index/20130405
http://www.six-telekurs.se/sv/se/Produkter-och-tjanster/Nordiska-innehallsprodukter-/Index/SIX-Index/20130405
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Bilaga 1: De utvalda fonderna 

 

Hedgefonder Startdatum 

Aktier   

Aktieansvar graal HF   2002-06-28 

Atlant edge  2002-07-01 

Atlant explora  2002-07-01 

Zenit (Global,Aktie)  1996-07-01 

Fond i Fond    

SEB Multihedge  2003-06-30 

Global trend   

Sherphed Energy  2004-03-15 

Lynx  2000-05-01 

Global, icke trend   

Tanglin  2000-07-31 

Marknadsneutral   

Handel Europa Hedge Selektiv  2001-10-31 

Prior Nilsson yield  2002-12-02 

Multistrategi   

Brummer & brummer  2002-03-28 

Catella Hedgefond HF  2004-03-01 

DNB Prisma  2003-09-01 

OPM Vega A    2003-04-30 

Ränte arbitrage   

Nektar  1998-01-01 

 

 

Traditionella fonder Startdatum 

AMF Aktiefond Sverige  1998-12-30 

Carnegie Sverigefond 1987-01-08 

Danske Invest Sverige  1998-02-05 

Didner & Gerge Aktiefond   1994-10-21 

Enter Sverige  1999-11-30 

Folksams Aktiefond Sverige  1994-09-05 

Guide Aktiefond Sverige  2003-10-30 

Handelsbanken Sverige/Världen  1998-10-20 

Länsförsäkrings Sverige aktiv  1990-12-10 

Monyx svenska aktier 1999-01-20 

SEB Aktiesparfond  1978-10-31 

Skandia världsnaturfonden  1988-06-01 

SPP Aktiefond Sverige  1998-12-23 

Swedbank Robur Sverigesfond Mega 1995-11-30 

Öhman Sverigefond 1996-03-20 
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Bilaga 2: T-test månadsbasis  

Hela perioden  
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Aktiefonder 96 ,5187 5,27761 ,53864 
Hedgefonder 96 ,2312 1,02535 ,10465 
Index 96 ,8829 5,45811 ,55707 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Aktiefonder ,963 95 ,338 ,51870 -,5506 1,5880 
Hedgefonder 2,210 95 ,030 ,23124 ,0235 ,4390 
Index 1,585 95 ,116 ,88292 -,2230 1,9888 

 

 

Period 1 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Aktiefonder 24 1,9934 3,59690 ,73421 
Hedgefonder 24 ,4185 ,81675 ,16672 
Index 24 2,4142 3,68179 ,75154 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Aktiefonder 2,715 23 ,012 1,99338 ,4745 3,5122 
Hedgefonder 2,510 23 ,020 ,41850 ,0736 ,7634 
Index 3,212 23 ,004 2,41417 ,8595 3,9688 

 
 
Period 2 

 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Aktiefonder 72 ,0271 5,66542 ,66768 
Hedgefonder 72 ,1688 1,08390 ,12774 
Index 72 ,373 5,8663 ,6913 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Aktiefonder ,041 71 ,968 ,02713 -1,3042 1,3584 
Hedgefonder 1,322 71 ,191 ,16883 -,0859 ,4235 
Index ,539 71 ,592 ,3725 -1,006 1,751 

 


