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Sammanfattning 
 

Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, inriktning Finansiering, Vårterminen 2013 

Författare: Hamit Ünsal & Volkan Erdogan 

Handledare: Maria Smolander 

Titel: Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om hedgefonder genererar högre 

riskjusterad avkastning än traditionellt förvaltade fonder i Sverige. 

Metod: Denna studie har grundats på kvantitativ data om fondernas historiska avkastning. 

Fondernas historiska avkastningar har tagits från databasen Morningstar och den riskfria 

räntan från Riksbanken. Ett slumpmässigt urval på 36 fonder har indelats i 3 portföljer i form 

av en hedgefondportfölj, aktieportfölj och blandfondportfölj. Undersökningsperioden är 2007-

01 till 2012-01. 

Resultat & slutsats: Undersökningen kom fram till att aktieportföljen har visat högst 

genomsnittlig avkastning för undersökningsperioden då samtliga portföljer låg under 

marknadsindexet. Hedgefond portföljen har åstadkommit högst riskjusterad avkastning 

beräknad av portföljernas sharpekvot. Av samtliga hedge strategier har arbitrage haft högst 

genomsnittlig avkastning samt riskjusterad avkastning.  
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Abstract 
 

Course: Bachelor thesis in Business economics C, major in Finance. Spring 2013  

Authors: Hamit Ünsal, Volkan Erdogan 

Tutor: Maria Smolander 

Title: Gives hedge funds higher risk adjusted returns than traditional funds? 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether hedge funds generate higher risk-

adjusted returns than traditional managed funds in Sweden. 

Methodology: This study was based on quantitative data about the funds historical returns. 

The funds historical returns were taken from the database Morningstar and the risk-free rate 

from the Swedish central bank. Random samples of 36 funds have been divided into three 

portfolios in the form of a hedge fund portfolio, stock portfolio and mix fund portfolio. 

Result & Conclusion: The study concluded that the stock portfolio has shown the highest 

average yield for the study period where all portfolios below market index. Hedge fund 

portfolio has achieved the highest risk-adjusted return calculated by the portfolios Sharpe 

Ratio. Of all hedge strategies, arbitrage had the highest average return and risk-adjusted 

returns. 
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Definition av centrala begrepp 
Traditionella fonder 
Med traditionella fonder menas fonder som enbart placerar i underliggande tillgångar dvs. 

fonder som inte använder sig av olika derivatinstrument och blankning. Traditionella fonder 

kan delas in i tre huvudgrupper: Räntefond, Aktiefond, Blandfond. 

Aktiefond 
Aktiefonder består av minst 75 procent aktier från börsnoterade företag. Det innebär att 

investeraren indirekt blir delägare i företagen som aktiefonden har investerat i. Aktiefonder 

investerar man ofta på längre sikt, för att få en hög avkastning till ett mindre risktagande.1 

Blandfond 
Blandfonder har både aktier och räntebärande placeringar, allt i samma fond. Inom 

blandfonder är det viktigt att veta hur proportionen aktier och räntepapper ser ut. I olika 

fondjämförelser anges proportionen aktier och räntebärande placeringar. De privata 

pensionsförsäkringar har sina pengar placerade som i en blandfond.
2 

Hedgefonder 
Ordet hedgefond är ett samlingsnamn för olika typer av specialfonder, vars mål är att ge 

absoluta avkastningar dvs. positiv avkastning oberoende av hur börsen som helhet utvecklas. 

Syftet med Hedgefonden är att även om börsen och marknaden går nedåt skall hedgefonden 

ge en positiv avkastning. Hedgefonden har till skillnad från traditionell aktie-, ränte- eller 

blandfond en friare placeringsmöjlighet och på så sätt får förvaltaren möjligheten att agera 

fritt för att exempelvis undvika risken att förlora pengar när marknaden faller.
3 

Arbitrage 
En strategi som söker efter obalanser i prissättningar mellan två finansiella instrument där en 

vinst nås när prisrelationen återgår till normala.4 

Blankning 
Blankning är en hedgestrategi som innebär att förvaltaren säljer lånade värdepapper mot viss 

ersättning till långivaren. Syftet med denna försäljning är att efter en negativ kursutveckling 

köpa tillbaka det lånade värdepappret till ett lägre pris och därmed göra en vinst på 

mellanskillnaden.
5
 

Kort position 
Blankning av värdepapper, försäljning av lånade värdepapper.  Syftet är detsamma som 

Blankning att efter en negativ kursutveckling köpa tillbaka det lånade värdepappret till ett 

lägre värde och på detta vis göra en vinst på mellanskillnaden.
6 

Lång position 
Innebär ett köp och innehav av värdepapper. Syftet är att behålla värdepappret i en längre 

period och sälja värdepappret till ett högre värde efter en positiv kursutveckling och därmed 

göra en vinst.
7
 

                                                           
1
 http://www.alltomspara.se/aktiefonder 

2
 Aktie och fondhandboken Björn Wilke (2009) 

3
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.7 

4
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.97 

5
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s. 96 

6
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.97 

7
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.97 
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Multi strategi 
Innebär en användning av samtliga strategier och försöker ständigt utnyttja den strategi som 

kommer att ge högst riskjusterad avkastning.
8
 

 

 

                                                           
8
 Hedgefonder och det finansiella systemet (2006) s.92 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning tillsammans med problemformulering, syfte 

och avgränsning, för att ge läsarna en inblick på uppsatsens ämne och vad man vill ta reda 

på. 

1.1 Bakgrund 
Ordet hedgefond är ett samlingsnamn för olika typer av specialfonder, vars mål är att ge 

absoluta avkastningar dvs. positiv avkastning oberoende av hur börsen som helhet utvecklas. 

Syftet med Hedgefonden är att även om börsen och marknaden går nedåt skall hedgefonden 

ge en positiv avkastning. Hedgefonden har till skillnad från traditionell aktie-, ränte- eller 

blandfond en friare placeringsmöjlighet och på så sätt får förvaltaren möjligheten att agera 

fritt för att exempelvis undvika risken att förlora pengar när marknaden faller. Traditionell 

aktie-, ränte- eller blandfond har regler som fonden måste följa för att kunna säljas till 

investerare. Vid traditionell aktie-, ränte- eller blandfond har förvaltaren små möjligheter att 

parera kursfall.
9
 

Det var år 1949 Alfred Jones publicerade en investeringsmodell som kom att kallas för 

Hedgefond som innebar att ”skydda”. Alfred Jones lanserade konceptet med 

prestationsrelaterad ersättning vilket innebär en investeringsstrategi som går ut på att behålla 

eller öka de långsiktiga investeringarna i undervärderade aktier och sälja de som anses vara 

övervärderade.
10

 Man använde en strategi vid namn ”blankning” när övervärderade aktierna 

köptes tillbaka vid ett senare tillfälle då aktierna var undervärderade, vilket innebar en vinst 

på mellanskillnaden, de såldes dyrt och köptes tillbaka billigt. Den nya fondstrategin 

möjliggjorde positiva avkastningar båda när marknadsindex steg eller sjönk, till skillnad från 

traditionell förvaltning som är beroende av stigande marknadspriser för att generera en positiv 

avkastning.
11

 

Det var först mellan 1980- och 90-talet då hedgefonderna fick en tillväxt på marknaden. I 

Sverige var Brummer & Partners först, med hedgefonden Zenit 1996. Sedan har antalet 

hedgefonder och den totala förvaltningsvolymen i dessa fonder vuxit i snabb takt. Idag finns 

ett 70-tal hedgefonder med olika inriktningar i Sverige. Det blir allt vanligare att svenska 

investerare använder sig av hedgefonder som en placerings instrument.  

Generellt sätt har Svenskar en relativt dålig kunskap om vad hedgefonder är. Det är i första 

hand institutionella investerare och förmögna privat sparare som hittills lockats investera i 

hedgefonder.
12

 

Sedan introduktionen av hedgefonder i Sverige har betydelsen successivt ökat och ur ett 

internationellt perspektiv har tillväxten av hedgefonder på den svenska fondmarknaden varit 

snabbare jämfört med den globala. Sverige är relativt unikt i att ha ett regelverk som 

möjliggör registrering av hedgefonder under Finansinspektionens tillsyn. Många länder 

inklusive samtliga nordiska länderna förutom Finland saknar tillsynsmyndigheter för 

hedgefonder som Sverige har haft sedan 1990 talet, det tvingar fonderna att registreras under 

ett annat lands övervakning som den nordiska investeringskulturen är skeptisk till, därför har 

hedgefondernas expansion varit snabbare i Sverige jämfört med våra grannländer.
13

 

                                                           
9
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.26 

10
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s. 7 

11
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 

12
Allt du behöver veta om hedgefonder Reza Rouzbehani (2006) 

13
 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.15 
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1.1.1 Skillnader mellan Hedgefonder och Traditionella fonder 
Tabell 1: Skillnader mellan Hedgefonder och Traditionella fonder sammanfattas nedan. 

 Hedgefonder Traditionella fonder 

Placeringsregler Fria Begränsade 

Avkastningsmål Absolut, dvs. positiv avkastning oavsett 

marknadsutveckling 

Relativ avkastning, dvs. 

slå valt marknadsindex 

Synen på risk Förlora pengar Avvika från index 

Investeringsfilosofi Begränsa marknadsindex via kombinationer av 

”långa” och korta” positioner samt likvida 

medel 

Ta marknadsrisk via 

”långa” positioner 

Mått på framgång Hög avkastning i förhållande till risktagande, 

lågt beroende av marknadens utveckling 

Överträffa 

marknadsindex 

 

Avgiftsstruktur 

 

Främst prestationsbaserad 

 

Fast 

 

Förvaltare har egna 

pengar i fond 

Mycket vanligt Ovanligt 

 
               Källa: Hedgefonder Paul Anderlind s.25 

Den viktigaste skillnaden mellan hedgefonder och traditionella fonder som exempelvis 

räntefonder är fria placeringsregler. Traditionella fonder styrs av lagregler som fonden måste 

följa för att bli godkänd och i sin tur säljas till investerare. Det krävs ett godkännande av ett 

lands tillsynsmyndighet som t.ex. finansinspektionen i Sverige för att traditionella fonder ska 

kunna säljas till investerare. En hedgefondförvaltare agerar fritt för att minska risken att 

förlora pengar när marknaden faller.  

Hedgefonden har till skillnad från traditionella fonder ett absolut avkastningsmål på 

genomsnitt 10-15 procent per år. Förvaltaren till traditionella fonder har inget avkastningsmål, 

man strävar efter en relativ avkastning dvs. överträffa marknadens index. Synen på risk är 

olikt mellan dessa fonder. I traditionella fonder handlar risk om sannolikheten att underträffa 

marknadsindex. För en hedgefond handlar risk om att förlora pengar, främsta målet för 

förvaltare av hedgefonder är att inte förlora pengar.
14

 

1.2  Problembakgrund 
Målet med hedgefonder är att de ska framställa positiv avkastning oberoende av hur 

marknaden presterar genom de skilda investeringsstrategier som tillämpas på dessa fonder. 

Avsikten med valet av hedgefonder är att hedgefonder har successivt ökat populariteten på 

den svenska fondmarknaden och blivit en allmän investeringsstrategi. Det som ska ha gjort 

investeringar i hedgefonder lockande ska vara att hedgefonder genom friare 

placeringsregleringar skyddar sig mot kurssvängarna på marknaden, särskilt under 

ekonomiska nedgångsperioder. Att hedgefonder oavsett marknadsläge ska generera en positiv 

avkastning lockar investerare men problemet med detta är att veta när man ska spekulera i upp 

eller nedgång.  

En stor skillnad mellan traditionella fonder och hedgefonder är investerarnas kontroll över 

dessa fonder. Innehavare av traditionella fonder har kontroll över sina fonder under daglig 

basis, hedgefond innehavare kan endast kontrollera sina fonder under månads eller 

                                                           
14

 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s. 29 
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kvartalsvisa perioder.
15

 Problem med hedgefonder är deras brister på öppenhet som kommer 

från deras karaktär privat investeringsinstrument, som inte har någon formell skyldighet att 

avslöja prestanda och strategier till allmänheten.
16

 Med den fria placeringsmöjligheten och 

privata karaktären för hedgefonder kan förvaltarna förlora stora summor som allmänheten inte 

kan följa. Innehavare av dessa fonder har bristande möjligheter och saknar daglig kontroll 

över sina hedgefonder.  

Oavsett hedgefonders ökade popularitet på den svenska fondmarknaden, finns det en liten 

hedgefond index i jämförelse med en mängd marknadsindex för traditionella fonder.
17

 

Problemet är att investerare som väljer hedgefonder har betydligt mindre underlag att grunda 

sina investeringsbeslut på.  

Den effektiva marknadshypotesen hävdar att marknaden är effektiv dvs. att marknadens 

prissättning alltid är rätt och att det inte går att överträffa marknaden i längden. Marknaden 

reflekterar all information som finns i de historiska priserna och all annan information som 

finns tillgänglig. Ingen investeringsstrategi skall kunna prestera bättre än någon annan, 

hedgefonder ska inte kunna framställa någon överavkastning gentemot de traditionella 

fonderna. 
18

 

1.3  Problemformulering 
Problem med hedgefonder är deras privatisering som kommer från deras karaktär privat 

investeringsinstrument, som inte har någon formell skyldighet att avslöja prestanda och 

strategier till allmänheten. Med den fria placeringsmöjligheten och privata karaktären för 

hedgefonder kan förvaltarna förlora stora summor som allmänheten inte kan följa.  

Den privatiseringen anser vi är ett viktigt problem och vill undersöka om hedgefond 

förvaltarna lyckats generera högre riskjusterad avkastning än traditionella fonder för 

undersökningsperioden januari 2007 till januari 2012. 

1.4  Undersökningsfrågor 
1. Vilken fondportfölj ger högst riskjusterad avkastning? 

2. Hur har avkastningen för olika fondkategorier sett ut under olika ekonomiska lägen? 

3. Vilken investeringsstrategi för hedgefonder ger högst genomsnittlig och riskjusterad 

avkastning? 

1.5  Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om hedgefonder genererar högre riskjusterad 

avkastning än traditionella fonder på den svenska fondmarknaden. Delsyftet är att undersöka 

om hedgefonder ger en positiv avkastning oavsett hur marknaden förvandlas. 

1.6  Avgränsning 
Studien avgränsas till 24 traditionella fonder och 12 hedgefonder. Samtliga fonder är 

verksamma i den Svenska fondmarknaden. Tidperioden för undersökningen avgränsas till 

2007-01-01 till 2012-01-01. En 5 årlig studie har valts med syfte att studera samtliga fonder 

med marknadsindex, samt att se hur finanskrisen 2008 påverkat fonderna. 

                                                           
15

 Hedgefonder och finansiella kriser Maria Strömqvist (2009) 
16

 Väldigt få svenska hedgefonder lyckas Jonas Lindmark (2013) 
17

 Hedgefonder Paul Anderlind 2003 s.34 
18

 Investment valuation Damodaran, A. (2002) 
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1.7  Disposition 
Kapitel: 2 Metod – Val av metod kommer att presenteras samt en fördjupning om val av 

angreppsansats och tillvägagångssätt. Hur insamling av data skett kommer att förklaras och 

följas upp av källa och metodkritik. 

 

Kapitel: 3 Teori – I detta kapitel kommer de olika prestationsmåtten att presenteras. 

Skillnader mellan hedgefonder och traditionella fonder kommer att lyftas fram. Motivet 

bakom val av de olika prestationsmåtten kommer även att presenteras. 

Kapitel: 4 Empiri – I detta kapitel kommer empiriska resultaten av undersökningen 

redovisas. Resultatet för de undersökta portföljerna och de olika investeringsstrategierna för 

hedgefonder kommer att lyftas fram. 

Kapitel: 5 Analys – Syftet för studien kommer att besvaras tillsammans med 

undersökningsfrågorna. De teoretiska utvärderingarna kommer att analyseras med hjälpa av 

de empirisk data vi insamlat. 

Kapitel: 6 Slutsats– En sammanfattning av uppsatsen kommer att beskrivas i detta kapitel. 

En diskussion om vad undersökningen har kommit fram till samt förslag för framtida studier 

kommer att framföras. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer olika mätinstrument att presenteras för att kartlägga hur beräkningen 

av dessa mätinstrument kan tolkas. Tidigare studier kommer att presenteras i slutet av 

kapitlet. 

2.1 Avkastning 
En fonds avkastning kan bero på två faktorer. Ena faktorn är marknadens utveckling, den 

avkastning man får beroende på marknaden kallas för beta. En annan faktor är förvaltaren. 

Avkastningen som skapas utöver marknadsutvecklingen kallas för alpha. Avkastning som 

skapas utöver marknadsutvecklingen beror på förvaltarens kunnighet och skicklighet. För att 

se hur skicklig en förvaltare har varit så kan man använda sig utav ett mått som kallas för 

sharpekvot, ett mått på hedgefondens riskjusterade avkastning och definieras som 

avkastningen utöver den riskfria räntan i förhållande till risken(standardavvikelsen).
19

 Ett högt 

sharpekvot tal visar att förvaltaren varit skicklig, gentemot den risk förvaltaren tagit.
20

 Något 

som är väldigt likt sharpekvot är treynorskvot. Skillnaden mellan sharpekvot och treynorskvot 

är att treynorskvot använder betavärdet istället för standardavvikelsen vid beräkningen av 

fondernas avkastningar i relation till risk. 

Eftersom denna studie riktar sig på fonder som är kopplade till marknaden och fonder som 

inte är det, så är det viktigt att ta med både sharpekvot och treynorskvot för att få en tydligare 

bild och se om det finns skillnad på fondernas avkastningar beroende på risktagandet. 

2.2 Risk 
Det finns olika risk mått för att beskriva en fonds karaktär. Traditionellt använder man sig 

utav standardavvikelse som mått, standardavvikelsen anger hur fondens avkastningar har 

varierat eller väntas variera kring det genomsnittliga utfallet.
21

 Maximalt värdefall är ett annat 

mått som ofta används av hedgefonder. Maximalt värdefall beskriver det största värdefall som 

inträffat hedgefonden. För en hedgefond handlar risk om att förlora pengar, främsta målet för 

förvaltare av hedgefonder är att inte förlora pengar.
22

 Denna studie ska rikta sig på 

standardavvikelsen som en indikator på risk. 

2.3 Effektiva Marknadshypotesen 
Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH), känd som Random Walk Theory, hävdar att all 

information som avgör värdet på aktierna är tillgänglig. Följaktligen ska det inte vara möjligt 

att kunna göra övervinster (mer än marknaden) på aktier med hjälp av all information. Det 

handlar om de mest grundläggande och spännande information inom finans - varför priserna 

ändras och hur dessa tar plats. Dess information är viktigt för investerare samt för 

ekonomichefer. Första gången termen "Effektiva Marknader" användes var i en artikel 1965 

av Eugene Fama. Eugene menade att aktiepriser, på en effektiv marknad, justeras omedelbart 

till det verkliga värdet då inneboende värden speglas i de faktiska priserna för aktier.
23

 

Många investerare och fondförvaltare tror att de kan hitta värdepapper som är undervärderade 

och kommer att överträffa marknaden. EMH menar att ingen investeringsstrategi eller 

värderingsmetod är effektiva och kan överträffa marknaden. (Jandik, Clarke, Mandelker) 
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 Dnb Sverige ”Riskmått” 
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Enligt effektiva marknadshypotesen finns det inga värderingsmetoder eller 

investeringsstrategier som är effektiva och därför ska ingen investerare kunna överträffa 

marknaden.
24

 

2.4 Sharpekvot/Riskjusterad avkastning 
Sharpekvot är framtaget av nobelpristagaren William Sharpe och är ett sätt att räkna ut 

riskjusterat avkastning, det är en av dem mest refererade riskjusterade utvärderingsmåtten på 

grund av att den är så enkel att förstå och tillämpa. Riskjusterad avkastning innebär att man 

tar hänsyn till den risk man tar för att uppnå en viss avkastning.
25

 Enligt modern portföljteori 

vill en rationell placerare alltid uppnå så hög avkastning per risk som möjligt.  

Ju högre sharpekvot en fond visar, desto bättre är fondens riskjusterade avkastning.
26

 

Sharpekvot kan användas för att rangordna hur skickliga förvaltare verkligen är. Ett högt 

sharpekvot värde visar som sagt att en förvaltare har varit skicklig. Dock bör man enbart 

använda sharpekvot för att jämföra fonder inom samma kategori som opererar på samma 

marknad. Sharpekvot värden för fonderna kommer att vara betingande för resultatet i denna 

studie. Den vanligast förekommande formeln vid jämförandet av fondernas riskjusterade 

avkastning är sharpekvot. Resultaten för fondernas sharpekvot kommer att granskas och 

analyseras noggrant. Beräkning av portföljens sharpekvot görs enligt formeln nedan:  

 

27  

2.5 Treynorskvot 
Treynorskvot utvecklades utav Jack Treynor och är ett riskjusterat avkastningsmått som visar 

fondens faktiska riskpremie. Treynorskvot är väldigt lik Sharpekvoten, det som skiljer dessa 

två är att treynors använder sig av betavärdet istället för standardavvikelse. I och med detta så 

tar treynors endast hänsyn till fondens systematiska risk och inte osystematiska.
28

 

Systematisk risk är den risk som finns på marknaden. Det handlar till exempel om konjunktur, 

händelser i omvärlden och räntor. Treynorskvot beräknar den extra avkastning som ges på en 

investering jämfört med den riskfria räntan. Denna mått kommer att användas vid jämförandet 

av fondernas avkastning med den riskfria räntan. Resultaten för fondernas treynors ska 

jämföra fondernas avkastning beroende på marknadsrisken. Treynors beräknas enligt formeln 

nedan: 
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 Treynorskvot 

 Portföljens avkastning 

 Riskfria räntan 

 Portföljens beta 

2.6 Måttbegrepp 

2.6.1 Aritmetisk medelvärde 
Aritmetiskt medelvärde beräknar ett genomsnitt av den totala summan på alla värden som 

man vill undersöka. Genom att summera ihop summan av alla värden man har tillsammans 

och dividera det på antalet värden så får man fram det aritmetiska medelvärdet.
29

 

Aritmetiska medelvärdet skall användas för att kunna få en genomsnittlig avkastning för 

samtliga fondportfölj. 

2.6.2 Standardavvikelse 
Standardavvikelse är en mått som framställer hur avkastningen förändras kring det 

genomsnittliga utgången. Ger ett tecken på risknivån i en fond där hög standardavvikelse 

innebär stora variationer. Ju högre siffra standardavvikelsen anger så ökar möjligheten till en 

högre avkastning samtidigt som risken ökar.
30

 Standardavvikelsen för 3 portföljer skall 

beräknas för att göra jämförelser gällande risk och avkastning för hedge, bland och 

aktieportfölj. Beräkningen av standardavvikelse görs enligt formeln nedan: 
 

 
n = Antal observationer 
x = observationerna 
   = medelvärdet av observationerna 

2.6.3 Beta 
Beta är en riskmätare som beskriver ett värdepappers eller en fonds marknadsrisk. Beta vid 

marknaden är lika med ett. När en tillgång uppgår till ett betavärde som är högre än ett så är 

den förväntade avkastning högre än marknadens och därmed större risk jämfört med 

marknaden. När ett betavärde är lägre än ett så är den förväntade avkastningen lägre än 

marknadens vilket medför mindre risk jämfört med marknaden. Beta kan även ha ett negativt 

värde. När betavärdet är negativt så rör den i motsatsriktning gentemot marknaden. Dessa 

betavärden är ovanliga för traditionella fonder men däremot så förekommer dem bland 

hedgefonder på grund av att en hedgefond kan spekulera hur marknaden kommer att röra 

sig.
31
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2.7 Tidigare studier 
I en tidigare studie McEnally & Ravenscraft (1999) utvärderades hedgefonders och 

traditionella fonders riskjusterade avkastning genom att jämföra deras sharpekvot. Resultatet 

av studien visade att hedgefonderna genererade högre riskjusterad avkastning än traditionella 

fonder. Värt att nämna är att hedgefonderna hade högre volatilitet än de traditionella fonderna, 

dock så var hedgefonder sämre när de jämförde hedgefondernas riskjusterade avkastning med 

marknaden.  

Mellan år 1984-2000 undersökte Capocci (2001) olika hedgestrategiers risk och avkastningar. 

Capocci kom fram till att 25 % av hedgefonderna genererade överavkastning. Capocci 

studerade de olika strategierna var för sig och kom fram till att 9 av 13 strategier genererar 

överavkastning och att momentum strategin är den hedgestrategi som lyckas bäst. 

Hedgefondernas överavkastning beror enligt Capocci på att förvaltarna föredrar att ta låga 

risker vilket oftast ger en överavkastning i längden. 

 

Liang, B (1998) publicerade en undersökning som omfattar en jämförande studie mellan 

hedge och traditionella fonders avkastning och risk. Studien kom fram till att hedgefonder 

visade en högre sharpekvot än för de traditionella fonderna. Liang, B menade att systematisk 

risk och korrelation för hedgefonderna var lägre än traditionella fonderna. Liang påstod med 

stöd av denna studie att hedgefonder har ett lägre risktagande än traditionella fonder och är ett 

bättre investeringsalternativ än traditionella fonder. 

Vid ett anförande utav Lars Nyberg (2006) påstod han att nya finansiella kriser kommer att 

inträffa och att hedgefonder har blivit en integrerad del av de moderna finansiella 

marknaderna, troligtvis kommer att påverkas av en kommande finansiell kris. Stora 

kapitalflöden till branschen har lett till att lönsamheten fallit och att det är rimligt att vänta sig 

att ett antal fonder kommer som påföljd, tvingas stänga efter små eller stora förluster. Nyberg 

menar att det finns en stor oro för vilka effekter hedgefonderna kan ha på den finansiella 

stabiliteten. Detta anförande utav Lars Nyberg skedde år 2006, två år innan finanskrisen. Lars 

Nyberg förutsåg den finansiella krisen och dess negativa effekt på hedgefonderna 2008.
32
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3 Metod 
I kapitel 2 presenteras hur undersökningen genomförts. Val av metod och urvalet kommer att 

beskrivas djupgående. 

3.1 Val av metod 
Studien har genomgått en empirisk undersökning där vi samlat och bearbetat empirisk data för 

urvalet. Datamaterialet som har använts i uppsatsen är typen av kvantitativ sekundärdata. Data 

för fondernas historiska avkastningar har samlats in och testats med teoretiska utvärderingar 

för att undersöka hur väl teorierna styrker empirin. Den valda metoden anses vara lämplig då 

undersökningen kommer att byggas på empirisk data baserad på fondernas årliga avkastningar 

hämtad från databasen morningstar. I studien har vi även använt oss utav flera 

prestationsmått. Med dessa mått har vi undersökt om hedgefonder genererar högre 

riskjusterad avkastning än traditionella fonder.  

3.2 Val av angreppsansats 
I denna studie har en ansats ”från empiri till teori” valts, en sådan ansats kallas för en induktiv 

ansats vilket innebär att skapa ny kunskap från empiri (data och erfarenheter om 

verkligheten).
33

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Ett slumpmässigt urval på 24 traditionella och 12 hedgefonder har valts. Vi anser att 36 

fonder är genomförbar med tanke på den tillgängliga tiden. Vi anser även att databasen 

morningstar är lämplig för att kunna samla de historiska avkastningarna som är nödvändig för 

analysen av hur väl teorierna styrker empirin. Tre portföljer har skapats med 12 fonder per 

portfölj indelade på en hedge, aktie och blandportfölj. För att genomföra risk och 

avkastningsmässiga jämförelser mellan portföljerna, har en undersökning genomförts. I 

undersökningen har vi fokuserat vår beräkning på en tidsram som omfattar år 2007-01-01 till 

2012-01-01, dvs. 5 år. Den aritmetiska avkastningen för fonderna har beräknats. De uträknade 

avkastningar och risktagande för fonderna har beräknats med sharpekvot, treynorskvot, 

betavärde och standardavvikelse. Portföljernas aritmetiska avkastning har använts vid 

beräkningen av portföljernas risktagande och avvikelse från marknadsindex. 
Tillvägagångssättet har varit ändamålsenligt för vårt syfte och undersökningsfrågor. 

3.4 Urval 
Urvalet består av 3 fondportföljer. Fondportföljerna består utav en aktie, hedge och 

blandfondportfölj. Det är totalt 36 fonder som är indelade i tre portföljer. Fondportföljerna 

kommer att bestå av 12 av de olika fonderna. Fördelningen av aktiefonder och blandfonder i 

olika fondportföljer är pga. av att aktiefonder har ett större risktagande och kan därmed ge en 

otydlig bild vid beräkning av riskjusterad avkastning för blandfonder. Ett slumpmässigt urval 

har valts av aktiefonder och blandfonder, men valet av hedgefonderna kommer bestå av 

fonder med olika hedgestrategier. 
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Tabell 2: 36 fonder som valts slumpmässigt 
Fonder  Startdatum 

Blandfonder   
Cliens Mixfond Sverige B  2004-12-31 
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning  1996-05-30 
AMF balansfond  1998-12-30 
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige  1988-11-14 
KPA Etisk Blandfond 1  1999-03-01 
Danske Invest Horisont Försiktig  2002-04-11 
Swedbank Robur Mixfond Pension  1999-03-15 
Folksams Förvaltningsfond  1994-09-05 
SEB Världenfond  1990-12-11 
DNB Stiftelsefond  2001-10-12 
Nordea Stabil  2006-04-24 
Handelsbanken Stiftelsefond  2002-02-15 
Aktiefonder   
SPP Aktiefond Sverige  1998-12-23 
AMF Aktiefond Sverige  1998-12-30 
Carnegie Sverigefond  1987-01-08 
Enter Sverige Pro  1999-11-30 
Skandia Sverige  1991-03-05 
Folksams Aktiefond Sverige  1994-09-05 
Öhman Sverigefond  1996-03-20 
SEB Sverigefond  1984-12-31 
DNB Sverige Koncis A  2000-10-30 
Länsförsäkringar Sverige Aktiv  1990-12-10 
Danske invest Sverige  1998-02-05 
Folksams Tjänstemannafond Sverige  1999-12-20 
Hedgefonder   
(Arbitrage)   
Stella nova hedgefond  2003-08-29 
Handelsbanken europa hedge selektive  2001-10-31 
Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield  2002-12-02 
Brummer & Partners Nektar  1998-01-01 
(Long/short)   
Aktie-Ansvar Graal HF  2002-06-28 
Atlant Edge  2002-07-01 
Case  2004-11-30 
Brummer & Partners Futuris  1999-10-15 
(Multistrategy)   
OPM Vega A  2003-04-30 
DNB Prisma  2003-09-01 
Coeli Ekvator Trygghet  2004-01-01 
Brummer & Partners Multi-Strategy  2002-03-28 

                                                  Källa: Egen bearbetning 

3.5 Insamling av data 
Data innebär en observation och registrering av verkligheten. Data innebär att skapa 

begriplighet, det är forskaren som gör överföring från en process av formning och extrahering 

av rådata så att innebörden och betydelsen kan fångas in.
34

 I denna studie består data utav 

kvantitativ sekundärdata. För att data ska kunna representera verkligheten bör den uppfylla 

krav som validitet och reliabilitet.
35 
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3.5.1 Sekundärdata 
I denna studie består sekundärdata utav fondernas historiska avkastningar som samlats in från 

databasen morningstar. Fondernas avkastning och riskprestationer har beräknats utifrån de 

historiska avkastningar som samlats in.  Den riskfria räntan har hämtats från riksbankens 

hemsida. Fondbolagen.se presenterade marknadsindex (SIXRX) används.  

Data för de teoretiska utvärderingarna för hedge och traditionella fonder har samlats via 

litteratur och tidigare forskningar. Med denna datainsamlingssätt får man en enorm 

detaljrikedom. Sekundärdata är ekonomernas område och historiskt har ekonomer använt sig 

av sekundärdata vid forskning och generaliserat sina slutsatser över affärsvärlden.36 

3.6 Källkritik 
Studiens data har hämtats från databasen morningstar, som anses vara en pålitlig källa då det 

är den största databasen i världen för finansiell information gällande fonder.
37

 Den riskfria 

räntan hämtades från riksbankens hemsida och marknadsindex från fondbolagen.se vilket 

anses vara data av hög kvalité. Fondförvaltarna kan göra felberäkningar vid beräkningen av 

fondernas avkastningsprestationer och betavärden därför kan trovärdigheten på 

marknadsindex från fondbolagen vara ifrågasättande. Felberäkningar kan ha förekommit då 

revisionerna tillsammans med fondförförvaltarna inte alltid kan publicera företagets exakta 

ekonomiska läge. Vi har använt oss av forskningsartiklar samt litteratur som Hedgefonder 

(Paul Anderlind 2003) och Aktie och fondhandboken (Björn Wilke 2009) som anses vara 

källor av hög kvalité. 

3.7 Metodkritik 
På den svenska marknaden är hedgefonden ett nytt fenomen. På senare tid har hedgefonder 

utvecklats relativt snabbt. Sedan introduktionen på den svenska marknaden har det tillkommit 

60 hedgefonder och det förvaltade kapitalet har successivt ökat. Trots den snabba 

utvecklingen så är hedgefonderna dåligt utforskade.
38

 I denna undersökning har kvantitativ 

metod valts som grundat sig på en empirisk undersökning. För att få en djup förståelse bör en 

metodtriangulering göras då den kvantitativa undersökningen uppföljs av en kvalitativ 

undersökning. En metodtriangulering där kvalitativ undersökning uppföljer kvantitativ 

undersökning med heltäckande beskrivningar och detaljerade svar för undersökningsfrågorna 

och syftet var inte möjligt då vi inte kunnat intervjua fondförvaltarna.
39

 

Denna studie omfattar en tidsram för fem år. En fem årlig studie kan anses ge en klar bild av 

marknadsutvecklingen för traditionella fonder och hedgefonder. För att få mer exakta värden 

på marknadsutvecklingen för de undersökta fonderna hade studien kunnat utrustas med ett 

större urval och längre undersökningsperiod än den aktuella. Om studien hade omfattat ett 

större urval hade fler investeringsstrategier tillämpats i längre tidsintervall, vilket hade ökat 

validiteten på undersökningen. 

 

3.8 Reliabilitet 
Reliabilitet anger hur tillförlitlig och stabil en mätning är. För att en mätning skall ha hög 

reliabilitet måste den vara replikerbar, dvs. kunna upprepas. Om resultatet skiljer sig vid 

upprepning har mätningen en låg reliabilitet.
40
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Vid beräkningen av fondernas riskjusterade avkastning använde vi oss av sekundärdata, dvs. 

befintlig data som vi bearbetat och analyserat. Användningen av sekundärdata innebär hög 

reliabilitet då det är existerande data från databaser av hög kvalité. Detta möjliggör för andra 

forskare att ta del av information för att utföra testet på nytt och undersöka om de får fram 

liknande resultat.
41

 Den insamlade finansiella informationen har behandlats med olika 

mätinstrument som beräknar fondernas avkastningar och riskprestationer. De utvalda 

mätinstrumenten har tillämpats inom tidigare forskningar med avsikten att jämföra olika 

fondklasser, vi anser därmed att dessa mätinstrument är lämpliga för att jämföra avkastningar 

och riskprestationer mellan hedge och traditionella fonder. Vi anser även att denna studie kan 

karaktäriseras av hög reliabilitet då insamlad data har sitt ursprung från tillförlitliga databaser 

(ex. Morningstar). Egna beräkningar av fondernas riskjusterade avkastningar höjer studiens 

reliabilitet. Vi redogör utförligt för hur vi har sammanställt, beräknat och presenterar val av 

teorier och metod vid beräkning av fondernas riskjusterade avkastningar. 

3.9 Validitet 
Validitet tyder om studien verkligen mäter det som är avsedd att mätas.

42
 

Statistiska felkällor kan ha påverkat undersökningen, ”Self-selection bias” innebär att 

förvaltarna för olika hedgefonder kan ibland välja att dölja resultat för nedgångar när fonderna 

registreras på en databas. Fondförvaltarna väljer även ibland att endast redovisa resultat från 

uppgångsperioder för att kunna locka investerare.
43

 Det är viktigt att notera att vi kan sakna 

fullständig information då hedgefonder kan rapportera på frivillig basis – kan göra att exakta 

beräkningar på hedgefondernas risk och avkastningar inte kan göras.
44

 

Således kan finansiell information för hedgefonder orsaka en lägre validitet, eftersom 

fonderna kan registrera resultat från uppgångsperioder som leder till en överskattad 

marknadsutveckling för hedgefonder. ”Survivorship bias” innebär att information som finns 

på databasen är endast för hedgefonder som fortfarande är aktiva. Samtliga hedgefonder i 

urvalet består av fonder som det har gått bättre för vilket kan minska validiteten på 

undersökningen.
45

  Ungefär 5 % av fonderna avslutas varje år. De avslutade fonderna finns 

samtidigt inte registrerade på databasen och inte i urvalet i studien. Urvalet består enbart av 

fonder med fullständig information vilket kan ge en överskattad avkastningsnivå på dem 

beräknade fonderna. Detta leder till att validiteten på studien kan brista vid beräkningen av 

fondernas risk och avkastningsprestationer. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultat av de olika fondportföljerna, fondernas risk och 

avkastningsprestationer kommer att presenteras. De empirisk data som insamlats kommer att 

tillämpas på olika prestationsmått för att granska fondernas risk och avkastningar. 

4.1 Undersökning 
En fem års undersökning från 2007-01-01 till 2012-01-01 kommer att utföras, för att närmare 

analysera fondportföljernas risk och avkastningar. De nämnda mätinstrumenten kommer att 

tillämpas för att kunna beräkna hur de olika hedgestrategierna har presterat samt fondernas 

riskjusterade avkastning. 

4.1.1 Genomsnittlig avkastning och risk för fondportföljerna 

Tabell 3: Tabellen visar den genomsnittliga avkastningen för de olika fondportföljerna för 
undersökningsperioden 2007-01 till 2012-01. Graden av risk för investerare mäts genom 
standardavvikelse. 
Fondportfölj  Genomsnittlig Avkastning %  Standardavvikelse % 

     

Hedgefonder  3,98  11,91 

Blandfonder   3,65  17,05 

Aktiefonder  4,71  36,31 

Marknadsindex (SIXRX)   4,81   

                                                         Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Aktiefonder har uppvisat högst gällande genomsnittliga avkastningen för 

undersökningsperioden med 4,71 %. Hedgefondportföljen har uppvisat en mindre 

genomsnittlig årsavkastning gentemot aktiefonder som är 0,73 procentenheter mindre än 

genomsnittliga års avkastning för aktiefondportföljen. Blandfondportföljen har presterat lägst 

avkastning med 3,65 %. Under den 5 årliga undersökningsperioden har ingen fondportfölj 

kunnat prestera högre avkastning än marknadsindex som tagits från svenska 

fondbolagsföreningen. Aktiefondsportföljen var närmast marknadsindex med en 

genomsnittlig årsavkastning på 4,71 % vilket tyder 0,10 procentenheter mindre än 

marknadsindex på 4,81 %. Vad gäller risk så är hedgefondförvaltare skickligare än bland och 

aktiefondförvaltare. Hedgefondportföljen har uppvisat en standardavvikelse på 11,91 %, 

vilket tyder att denna portfölj avviker med minst 11,91% från sitt genomsnittliga medelvärde 

vad gäller risk. Aktiefondportföljen avviker mest från sin genomsnittliga årsavkastning med 

36,31% och följs av blandfondportföljen som avviker med minst 17,05% från sitt 

genomsnittliga avkastningsmedelvärde. De stora avvikelserna inom blandfonder och 

aktiefonder innebär större kursrörelser vilket innebär mer risktagande för investerare i dessa 

fonder. 
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4.1.2 Fondportföljernas känslighet i jämförelse med beta och marknadsindex 
Tabell 4: Denna tabell jämför fondernas känslighet i marknaden emot marknadsindex. 

Påverkan för olika marknadsutvecklingar på fondportföljen beräknas genom betavärdet. 

Fondportfölj  Betavärde 

   

Hedgefondportfölj  0,77 

Blandfondportfölj  1,1 

Aktiefondportfölj  1,04 

                     Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

När en tillgång uppgår till ett betavärde som är högre än ett så är den förväntade avkastning 

högre än marknadens och därmed större risk jämfört med marknaden.
46

 Blandfondportföljen 

har ett betavärde på 1,1 vilket är högst i jämförelse med aktie och hedgefondportfölj. 

Aktiefondportföljen har ett betavärde på 1,04 vilket är högre än ett, detta tyder att den 

förväntade avkastningen för aktie och blandfondportfölj är högre än marknadens och därmed 

större risk jämfört med marknaden. När ett betavärde är lägre än ett så är den förväntade 

avkastningen lägre än marknadens och därmed mindre risk jämfört med marknaden.
47

 

Hedgefondportföljen har till skillnad från den traditionella fondportföljen uppvisat ett 

betavärde som är lägre än 1dvs. 0,77. Då hedgefondportföljen är lägre än ett så är den 

förväntade avkastningen lägre än marknaden och därmed mindre risk jämfört med 

marknaden. Hedgefondportföljen påverkas i snitt med mindre än 0,23 % av marknadens upp 

och nedgångar, hedgefondportföljen är mindre volatil jämfört med de traditionella 

fondportföljerna som ingått i studien. 
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Tabell 5: Fondportföljernas årliga avkastningar i jämförelse med marknadsindex för 

undersökningsperioden. Siffrorna är angivna i %. 
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   Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Denna tabell styrker att aktiefondportföljen har avvikit mest från sitt aritmetiska 

avkastningsmedelvärde och följt marknadens index bäst av samtliga undersökta 

fondportföljer. Aktiefondportföljen har varit närmast marknadsindex år 2010 då den uppvisat 

en genomsnittlig årsavkastning på 25,91 vilket innebär 0,79 procentenheter mindre än 

marknadsindex som låg på 26,7 %. Blandfondportföljen har följt marknadsindex klart bättre 

än hedgefondportföljen och varit närmast marknadsindex år 2007 på 1,91 % årsavkastning 

vilket är 4,5 % från marknadsindex på - 2,6 %. Hedgefondportföljen har varit minst volatil 

gentemot aktiefondportfölj och blandfondportfölj då den avvikit från fondbolagens rörliga 

marknadsindex. Denna tabell styrker tabell 4 där hedgefondportföljen uppvisat ett betavärde 

på 0,77 vilket innebär att den påverkas i snitt med mindre än 0,23 % av marknadens upp och 

nedgångar.  

4.1.3 Avkastning och risk för olika investeringsstrategier inom hedgefonder 
Tabell6: Tabellen visar den genomsnittliga årsavkastningen för de undersökta 

hedgestrategierna som beräknats genom aritmetiska medelvärdet. Graden av risk för dessa 

hedgestrategier presenteras i form av standardavvikelse. 

Hedgestrategier   Genomsnittlig avkastning %  Standardavvikelse %  
      
Portfölj Arbitrage  5,07  8,73  
Portfölj Long/Short  3,66  21,54  
Portfölj Multistrategy  3,22  5,45  
      

             Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Tabellen visar att investeringsstrategin arbitrage uppvisat högst genomsnittlig avkastning för 

undersökningsperioden. Investeringsstrategin long/short har uppvisat en avkastning på 3,66 % 

och varit en aning bättre än multistrategin som uppvisat en avkastning på 3,22 %. 

Multistrategin har visat lägst gällande standardavvikelse från genomsnittliga 

avkastningsmedelvärde med 5,45 % vilket tyder att investerare som väljer denna strategi har 

ett mindre risktagande gentemot long/short och arbitrage strategin. Long/short strategin har 

betydligt högre standardavvikelse än samtliga undersökta investeringsstrategier vilket innebär 
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att investerare som väljer att investera i hedgefonder med long/short strategi har ett betydligt 

större risktagande än investerare som väljer hedgefonder som tillämpar strategier som 

arbitrage och multistrategi.  

4.1.4 Fondportföljernas Sharpekvot/Riskjusterad avkastning 
Tabell 7: Denna tabell visar fondportföljernas Sharpekvot. Fondportfölj som tagit låg risk 

och ändå visat en lagom eller hög riskjusterad avkastning visar en hög Sharpekvot. 

 Fondportfölj       Sharpekvot  

     

 Hedgefondportfölj  0,166  

 Blandfondportfölj  0,099  

 Aktiefondportfölj  0,073  

                                    Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Hedgefondportföljen har visat det högsta Sharpekvot värdet på 0,166 %. Detta tyder inte att 

Hedgefondportföljen haft den högsta avkastningen utan detta tyder att Hedgefondportföljen 

haft den högsta avkastningen beroende på den risken investeraren tagit dvs. riskjusterade 

avkastning. Blandfondportföljen har en sharpekvot på 0,099 % vilket är en aning högre än 

Aktiefondportföljen på 0,073 %. Aktiefondportföljen har i tidigare tabeller visat den högsta 

standardavvikelsen med 36,31 % för sitt genomsnittliga avkastningsmedelvärde, detta tyder 

att aktiefonder haft en volatile marknadsutveckling sedan 2007 och haft den lägsta 

riskjusterade avkastningen gentemot hedge och Blandportföljen.  

4.1.5 Fondportföljernas Treynorskvot 
Tabell 8: Tabellen visar fondportföljernas Treynorskvot. Treynorskvot visar fondens faktiska 

riskpremie. Portföljernas extra avkastning jämfört med den riskfria räntan. 

 Fondportfölj     Treynorskvot  

     

 Hedgefondportfölj  0,0257  

 Blandfondportfölj  0,015  

 Aktiefondportfölj  0,0268  

                                                             Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Aktiefondportföljen har visat högst avkastning jämfört med den riskfria räntan med ett värde 

på 0,0268. Aktiefondportföljen har följts upp av hedgefondportföljen som visat ett värde på 

0,0257. Blandfondportföljen har varit svagast vid beräkningen av fondportföljernas 

treynorskvot med ett värde på 0,015. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras och presenteras. Sambandet mellan de olika 

teoretiska utvärderingarna kommer att presenteras i form av texter och tabeller. 

5.1 Aritmetisk avkastning och risk/standardavvikelse för undersökningen 
Tabell 9: Tabellen visar aritmetiska avkastningen för samtliga fonder i urvalet i form av 3 

portföljer. Graden av risk visas genom standardavvikelse för undersökningsperioden 2007-

01-01 – 2012-01-01. 

Fondportfölj  Genomsnittlig Avkastning %  Standardavvikelse % 

     

Hedgefonder  3,98  11,91 

Blandfonder   3,65  17,05 

Aktiefonder  4,71  36,31 

Marknadsindex 

(SIXRX)  

 4,81   

    Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

I empirin lyfter vi fram aktiefondportföljen som den portfölj som haft den högsta 

genomsnittliga avkastning för undersökningsperioden med 4,71 %. Aktiefondportföljen har 

följt marknadsindex i högre grad än hedge och blandfondportföljen och uppvisat kraftiga 

nedgångar för åren 2008 och 2011 med -37,3 % respektive -16,42 % i årsavkastningen. 

Oavsett de stora nedgångarna för aktiefondportföljen för dessa år så har portföljen uppvisat en 

högre genomsnittligt avkastning än hedge och blandfondportföljen pga. de stora uppgångarna 

för åren 2009 och 2010 med 54,92 % respektive 25,91 % i årsavkastningen, se tabell 5.  

Hedgefondportföljen har varit minst volatil och haft den lägsta standardavvikelsen gentemot 

traditionella fonderna och haft en genomsnittlig avkastning på 3,98 % som inte avviker 

kraftigt från den högst presterade aktieportföljen. Vad gäller risk så har hedgefonden uppvisat 

en stabil linje för undersökningsperioden och uppvisat endast -1,46 % i årsavkastning för året 

2008 när finanskrisen uppstod. Till skillnad från hedgeportföljen så uppvisade aktie och 

blandportföljen kraftiga avkastningsnedgångar för detta år med -37,3 % respektive -15,01 %.  

Vad gäller risk så är Hedgefondportföljen överlägsen gentemot blandfondportföljen och 

aktiefondportföljen då den uppvisat den lägsta standardavvikelsen med 11,91 % som är 

relativt låg i jämförelse med aktieportföljens 36,31 %. Hedgeportföljen uppvisade en 

genomsnittlig avkastning på 3,98 % för undersökningsperioden, vilket tyder 0,77 

procentenheter mindre än aktieportföljen. Trots aktieportföljens stora risktagande har denna 

portfölj inte haft markant högre avkastning än hedgeportföljen. 
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5.2 Aritmetisk avkastning och betavärde för portföljerna 
Tabell 10: Denna tabell jämför fondernas känslighet i marknaden emot marknadsindex. 

Påverkan för olika marknadsutvecklingar på fondportföljen beräknas genom betavärdet. 

Fondportfölj   Genomsnittlig avkastning % Betavärde 

        

Hedgefondportfölj  3,98 0,77 

Blandfondportfölj   3,65 1,1 

Aktiefondportfölj  4,71 1,04 

Marknadsindex (SIXRX)    4,81   

Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Denna tabell visar fondportföljernas genomsnittliga avkastning samt genomsnittliga betavärde 

under undersökningens tidsperiod. Aktiefondportföljen är den portfölj som utmärker sig mest 

när det gäller förhållandet till marknadsindex. Aktiefondportföljen har ett genomsnittligt 

betavärde på 1,04 som betyder att aktieportföljen är 0,04 % känsligare än marknadens upp- 

och nedgångar. Aktieportföljen visade även högst avkastning på 4,71 %. Dock visade SIXRX 

en högre avkastning på 4,81 %. Detta beror på att aktieportföljen hade ett högre betavärde än 

marknaden år 2010 och 2011 då eurokrisen inträffade vilket resulterade i att börserna i hela 

Europa gick nedåt, detta ledde till att aktieportföljen sjönk ännu mer än vad marknaden gjorde 

på grund av en känsligare betavärde gentemot marknaden.  

Blandportföljen har det högsta betavärdet på 1,1, samtidigt den sämsta genomsnittliga 

avkastning på 3,65 %, 1,16 % mindre än marknadsindex SIXRX. Hedgefondportföljen hade 

lägst betavärde på 0,77, detta tyder att hedgeportföljen följer marknadsrörelserna med ca 23 % 

mindre. Det uppnådda betavärdet kan tolkas som att fondförvaltarna för hedgefonder i 

kombination med friare placeringsmöjligheter varit framgångsrika och haft låg korrelation i 

förhållande till marknadsindex. Hedgefondportföljen har varit minst känslig i förhållande till 

marknadens kurssvängningar. Den stora skillnaden beror på att hedgefonder har som avsikt att 

ge en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling, därmed har hedgefond förvaltarna 

som mål att inte följa marknaden. Vi kan se i tabellen nedan att hedgefondportföljen lyckats 

ge en positiv avkastning tre av fem gånger under vår tidsperiod. Generellt sätt har 

hedgeportföljen gett en bra avkastning på hela 3,98 % och haft en stabil utveckling för 

undersökningsperioden. År 2008 då finanskrisen inträffade och år 2010 då eurokrisen 

inträffade som fortsatte år 2011 gav inte stor effekt på hedgefonderna. Hedgeportföljen hade 

en genomsnittlig avkastning på -1,46 % respektive -2,48 % under finans och eurokrisen vilket 

skiljer sig betydligt från marknadsindex som låg på -39,05 % respektive -13,51 %. Detta 

styrker empirin där hedgeportföljen har det lägsta betavärdet i jämförelse med bland och 

aktieportföljen. Faktum är att hedgeportföljen påverkas i snitt mindre än bland och 

aktieportföljen av marknadsindex. Samtidigt kan vi inte påstå att hedgefonder ger en positiv 

avkastning oavsett marknaden, hedgefonder har uppvisat negativa avkastningar för åren 2008 

samt 2011 då de globala kriserna inträffade. 
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Tabell 11: Denna tabell visar fondportföljernas årsavkastningar i jämförelse med 

utvecklingen på marknadsindex SIXRX. 
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    Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

I denna studie har aktieportföljen följt marknadsindex och haft hög volatilitet för 

undersökningsperioden. Under åren 2008 och 2011 har aktieportföljen uppvisat negativa 

avkastningar på -37 % respektive -16,42 % men samtidigt haft den högsta genomsnittliga 

avkastningen se tabell 10. Detta beror på att aktieportföljen haft ett betavärde på 1,04 och följt 

marknadens enorma uppgång för året 2009. Blandportföljen uppvisade även en negativ 

avkastning för året 2008. Det som varit ett samband mellan de traditionella fonderna var att 

samtliga traditionella fonder i urvalet haft en negativ avkastning under året 

2008.Hedgeportföljen har till skillnad från undersökningen McEnally & Ravenscraft (1999) 

haft mindre volatilitiet än traditionella fonder och haft den lägsta standardavvikelse med 11,91 

%.  

Hedgeportföljen har haft den högsta genomsnittliga avkastningen under finanskrisen 2008 där 

5 av 12 hedgefonder hade en positiv avkastning. Brummer & Partners Futuris avvek från 

marknadsindex för året 2008 och lyfte genomsnittet på portföljen med en avkastning på 47,21 

%. Påståendet om att hedgefonder oavsett marknaden ger en positiv avkastning stämmer inte, 

hedgeportföljen har haft ett lågt betavärde men ändå följt marknadsindex en aning. 

Hedgeportföljen har inte följt marknadsindex i lika hög grad som de traditionella portföljerna 

men samtidigt visat negativa avkastningar för åren 2008 samt 2011 då marknaden var på 

nedgång. Empirin i vår undersökning visar att aktieportföljen avviker med 0,73 

procentenheter från hedgeportföljen samt 1,06 procent från blandportföljen och är den portfölj 

som haft högst genomsnittlig avkastning för undersökningsperioden se tabell 10. 

5.3 En analys mellan traditionella fonder 
För den fem årige undersökningsperioden har stora avvikelser i form av risk och avvikelse 

från aritmetiska medelvärdet för traditionella fonderna påträffats. De undersökta traditionella 

fonderna har varit betydligt mer volatila gentemot de undersökta hedgefonderna.  

Blandportföljen har varit mer stabil än aktieportföljen för undersökningsperioden och 

uppvisat en standardavvikelse på 17,05 %. Aktieportföljen har avvikit markant från sin 

genomsnittliga avkastning och presenterat en standardavvikelse på 36,31 %. Blandportföljen 

har haft ett betavärde på 1,1 samtidigt som aktieportföljen haft ett betavärde på 1,04. Trots 
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blandportföljens höga betavärde har den gentemot aktieportföljen varit mer stabil och 

påverkats mindre av kursrörelserna. 

Blandfonden Cliens Mixfond Sverige B har uppvisat ett betavärde på 2 för 

undersökningsperioden och höjt genomsnittet för blandportföljens betavärde. Det stora 

betavärdet för Cliens Mixfond Sverige B har lett till ett orimligt resultat för genomsnittliga 

betavärdet för blandportföljen. Blandportföljen hade en genomsnittlig avkastning på -15,01 % 

för året 2008 och -2,53 % för året 2011. Aktieportföljen har avvikit markant från 

blandportföljen och visat en genomsnittlig avkastning på -37,3 % samt -16,42 % för åren 

2008 respektive 2011. Blandportföljen har generellt sätt varit mer stabil oavsett den rörliga 

marknadsindexen och påverkats mindre av kursnedgången år 2008 och 2011 än 

aktieportföljen.  

Aktieportföljen uppvisade den högsta genomsnittliga avkastningen för undersökningsperioden 

på 4,71 % vilket är 1,06 % mer än blandportföljens genomsnittliga avkastning på 3,65 %.  

Aktieportföljen kunde trots det stora risktagandet och volatilitet inte kunnat uppvisa en klar 

högre genomsnittlig avkastning än blandportföljen för den fem åriga undersökningsperioden. 

Blandfonder lyckas balansera risken i fonderna genom att kombinera aktier och räntebärande 

placeringar i samma fond. Räntebärande placeringar innebär att undvika kraftiga 

kurssvängningar då dramatiska ränteförändringar är ovanliga. Samtidigt placerar 

blandfonderna en viss andel av kapitalet i aktier som anses mer riskfyllda och högavkastande. 

Då blandfonder placerar i räntebärande värdepapper och samtidigt en del av kapitalet i aktier 

balanserar fonden risken och uppvisar en stabil marknadsutveckling. 

Blandportföljen har till skillnad från aktieportföljen avvikit ifrån dramatiska kursförändringar 

för undersökningsperioden och samtidigt haft en genomsnittlig avkastning på 3,65 % som inte 

avvikit med mycket från aktieportföljens 4,71 %.  

Oavsett den högsta genomsnittliga avkastningen för aktieportföljen så har blandportföljen och 

hedgeportföljen uppvisat högre sharpekvot och anses ge högre avkastning i relation till risk en 

investerare tar. 
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5.4 En analys mellan olika investeringsstrategier för hedgefonder 
Tabell 12: Visar den genomsnittliga avkastningen för de undersökta hedgestrategierna. 

Graden av risk för dessa hedgestrategier presenteras i form av standardavvikelse. 

Hedgestrategi   Genomsnittlig avkastning %  Standardavvikelse %  

      

Arbitrage  5,07  8,73  

Long/Short  3,66  21,54  

Multistrategy  3,22  5,45  

                   Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Den strategi som haft högst genomsnittlig avkastning är arbitrage strategin som hade en 

avkastning på 5,07 %. Long/Short strategin följde arbitrage strategin och uppvisade en 

genomsnittlig avkastning på 3,66 %. Multistrategin var sämst när det handlar om 

genomsnittlig avkastning och fick en avkastning på 3,22 %.  

Long/short och multistrategin har varit jämlika då portföljen long/short endast uppvisat en 

genomsnittlig avkastning på 3,66 % som är 0,44 % mer än portföljen multistrategi. Arbitrage 

strategin har avvikit markant från long/short samt multistrategin och visat en genomsnittlig 

avkastning på 5,07 %  

Då vi analyserar risken i form av standardavvikelse så kan vi konstatera att multistrategin är 

den portfölj som haft det minsta risktagandet och haft en standardavvikelse på 5,45 %. 

Long/short strategin är den strategi som haft största risktagandet och uppvisat en 

standardavvikelse på hela 21,54%. Arbitrage strategin har för undersökningsperioden haft en 

standardavvikelse på 8,73 % och varit en aning sämre än multistrategin i relation till avvikelse 

från sin aritmetiska årsavkastning. Att long/short uppvisat den högsta standardavvikelsen 

jämfört med resterande strategier beror på att i long/short strategin handlar det om att 

fondförvaltaren köper och säljer aktier på över- och undervärderade bolag och därmed tar 

större risk än arbitrage strategin som utnyttjar obalanser (beror på informationsbrist vilket 

leder till att bolagen är undervärderade).
48

 

Vid beräkningen av avkastningen i relation till risk d.v.s. riskjusterad avkastning för de olika 

investeringsstrategierna för hedgefonder har undersökningen grundats på Sharpekvot. 

Tabell 13: Visar de olika investeringsstrategiernas sharpekvot. 

Hedgestrategi Sharpekvot 

Arbitrage 0,3502 

Long/Short 0,0766 

Multistrategy 0,2230 

           Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

Denna tabell förklarar att kapitalförvaltare för undersökta arbitrage fonder har presterat bäst 

riskjusterad avkastning för undersökningsperioden. Long/short strategin har för 

undersökningsperioden varit svagast när det gäller avkastning i förhållande till risk. Detta 

beror på att portföljen haft ett större risktagande jämfört med de andra portföljerna men 

samtidigt inte kunnat prestera högst genomsnittlig avkastning. Arbitrage är en strategi som 
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utnyttjar obalanser mellan två finansiella instrument som består av skillnader i marknadspriser 

där en vinst nås när prisrelationen återgår till normala, vilket leder till att arbitrage strategin 

ska vara av lägre risk i jämförelse med long/short och multistrategin.
49

 Utav samtliga 

undersökta hedgefonder med arbitrage strategin var det vid 7 av 20 möjliga tillfällen då 

arbitrage fonderna uppvisade en negativ avkastning. Två av de negativa avkastningarna 

inträffade under finanskrisen 2008 av hedgefonderna Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield 

på -5,1 % och Brummer & Partners Nektar på -3,17 %.  

År 2011 resulterade tre av fyra arbitrage fonder i en negativ avkastning, Stella nova 

hedgefond på -1.81%, Handelsbanken Europa Hedge Selektiv på -1,41 % och Swedbank 

Robur Prior & Nilsson Yield på -0,6 % i genomsnittlig avkastning för 2011.  

Arbitrage strategin påverkades mest av eurokrisen 2011 då 75 % av samtliga undersökta 

arbitrage hedgefonder uppvisat negativa avkastningar för året 2011. 

Stella nova hedgefond uppvisade negativa avkastningar år 2009, 2010 samt 2011 och stängdes 

av år 2013 då fonden uppvisat en negativ avkastning även för året 2012.
50

 

Oavsett de stora nedgångarna för arbitrage strategin för året 2011 så har arbitrage strategin 

uppvisat det högsta sharpekvot värdet och kan påpekas ha högst riskjusterad avkastning 

gentemot de resterande strategierna. Hedgefonder med användning av arbitrage strategin har 

även uppvisat högst genomsnittlig avkastning för undersökningsperioden på 5,07 % se tabell 

12. Det som kan konstateras i tabell 11 och 12 är att hedgestrategin arbitrage varit mest 

framgångsrik för samtliga undersökta investeringsstrategier för hedgefonder. 

5.5 Riskjusterad avkastning / Sharpekvot / Treynorskvot 
Tabell 14: Visar riskjusterad avkastning för de undersökta fondportföljerna för 

undersökningsperioden. 

Fondportfölj  Sharpekvot  Treynorskvot 

     

Hedgefondportfölj  0,166  0,0257 

Blandfondportfölj  0,099  0,015 

Aktiefondportfölj  0,073  0,0268 

                                 Källa: Egen bearbetning – Datamaterial från Morningstar 

I resultatet för fondportföljernas avkastning i relation till risk har vi med underlaget från 

empirierna använt oss utav teoretiska utvärderingar som sharpe och treynorskvot. När vi 

jämför portföljernas riskjusterade avkastning med sharpekvot kan vi klart påpeka att 

hedgefonder genererat den högsta avkastningen i relation till risk. Hedgeportföljen har visat 

en genomsnittlig avkastning på 3,98 % för undersökningsperioden vilket är 0,73 procent 

enheter mindre än den högst presterade aktieportföljen som uppvisat en genomsnittlig 

avkastning på 4,71 %.  

Blandportföljen har uppvisat en högre sharpekvot än aktieportföljen med 0,099 % och haft en 

genomsnittlig avkastning lägre än aktieportföljen. Den stora avvikelsen gällande 

standardavvikelse då blandportföljen avvek från aktieportföljen med ca 19 % men samtidigt 

visat ett högre sharpekvot visar för allmänheten att blandportföljen är mindre volatil och ger 

större avkastning i relation till risk beräknad på sharpekvot.  
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Aktieportföljen har visat det högsta treynorskvot värdet på 0,0268 och haft den högsta 

riskjusterade avkastningen då man jämför en fonds avkastning med den riskfria räntan. 

Hedgeportföljen har varit en aning sämre än aktieportföljen gällande treynorskvot med ett 

värde på 0,0257. Blandportföljen har uppvisat lägst värde vid portföljens beräkning av 

treynorskvot med ett värde på 0,015. Hedgeportföljen har för undersökningsperioden visat 

den lägsta standardavvikelsen och högsta riskjusterade avkastningen beräknad på sharpekvot, 

resultatet för treynorskvot har inte heller avvikit med mycket ifrån högst presterade 

aktieportföljen utan endast med ett värde på 0,0011. Hedgeportföljen kan anses ge högst 

riskjusterad avkastning för de undersökta fondkategorierna. 

5.6 Återkoppling till tidigare studier 
Hedgefonder är ett nytt fenomen och ett intressant investeringsalternativ. Med stöd av empirin 

i denna studie kan vi konstatera att hedgefonder inte är oberoende av marknaden. De 

undersökta hedgefonderna har för kriserna år 2008 samt 2011 uppvisat negativa avkastningar 

och påverkats av globala finansiella kriser. Detta resultat finner stöd av Lars Nyberg (2006) 

som undersökte hedgefonder och deras påverkan av kommande finansiella kriser, Nyberg 

menade att hedgefonder blivit en integrerad del av de moderna finansiella marknaderna, 

antagligen kommer att påverkas av en kommande finansiell kris. Stora kapitalflöden till 

branschen har lett till att lönsamheten fallit och att det är rimligt att vänta sig att ett antal 

fonder kommer som påföljd, tvingas stänga efter små eller stora förluster. Ungefär 5 % av 

hedgefonder avslutas varje år, de avslutade fonderna finns samtidigt inte registrerade på 

databasen och inte i urvalet i studien. Således har det inte varit möjligt att exakt avgöra hur 

många fonder som tvingats stängas ned. Det som stödjer Lars Nyberg (2006) är att 

hedgefonder för denna undersökning visade negativa avkastningar år 2008 och 2011 då 

finanskrisen och eurokrisen inträffade. Lars Nyberg (2006) kan påpekas ha förutsätt de 

globala krisernas negativa påverkan på hedgefonder.  

Att hedgefonder uppvisat högst riskjusterad avkastning för samtliga undersökta fonder 

beräknad på sharpekvot stöds av tidigare studier. McEnally & Ravenscraft (1999) och Liang, 

B. (1998) konstaterade att hedgefonder hade högre riskjusterad avkastning än traditionella 

fonder beräknad på sharpekvot vilket ökar reliabiliteten för denna studie. 

McEnally & Ravenscraft (1999) menade att hedgefonder hade högre volatilitet än traditionella 

fonder, till skillnad från denna studie har hedgefonder för vår undersökning varit minst 

volatila och uppvisat lägst standardavvikelse jämförelse med traditionella fonderna. Den 

största faktorn för hedgefondernas mindre volatilitet grundar sig enligt Liang B på att 

hedgefonder har mildare regleringar, friare placeringsmöjligheter och flera verktyg att 

tillämpa för att skydda sig mot olika marknadslägen.  

Enligt riksbanken är hedgefonder mindre volatila gentemot traditionella fonderna pga. att 

hedgefonder kan vara högre belånade som möjliggör att flera investeringsstrategier kan 

tillämpas samtidigt som risken sprids över flera instrument som resulterar i att hedgefonder 

skyddar sig bättre mot olika konjunkturer på marknaden.  

I denna studie gav endast 1 av 3 undersökta hedgestrategier en överavkastning. I en tidigare 

undersökning som studerade olika hedgestrategier kom Capocci (2001) fram till att 9 av 13 

undersökta strategier gav en överavkastning dvs. en avkastning över marknadsindex. Enligt 

vår undersökning var det endast arbitrage strategin som resulterade i överavkastning och slog 

marknadsindex. Enligt Capocci (2001) gav ca 70 % av samtliga hedgestrategier en 

överavkastning, till skillnad från Capocci (2001) gav endast 33 % av samtliga undersökta 

strategier i vår studie en överavkastning. 
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6 Slutsats och avslutningsdiskussion 
I detta kapitel sammanfattas studiens, syfte och undersökningsfrågor besvaras kortfattat. 

Detta kapitel avslutas med en diskussion och förslag för framtida forskningar. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka om hedgefonder genererar högre riskjusterad 

avkastning än traditionella fonderna på den svenska fondmarknaden. I denna undersökning 

har hedgefonder jämförts med traditionella fonder som aktiefonder och blandfonder.  

Hur har avkastningen för olika fondkategorier sett ut under olika ekonomiska lägen? 
De ekonomiska nedgångsperioderna 2008 och 2011 påverkade Aktieportföljen i högsta grad, 

aktieportföljen var den mest volatila portföljen, aktieportföljen uppvisade samtidigt högsta 

genomsnittliga avkastningen för undersökningsperioden. Det som kan nämnas är att 

blandportföljen varit en stabilare investeringsalternativ än aktieportföljen, blandportföljen 

påverkades mindre av ekonomiska obalanser år 2008 och 2011. Hedgeportföljen var enligt vår 

undersökning det bästa alternativet beroende på en risk investerare tar, hedgeportföljen var 

minst beroende av ekonomiska obalanser och var minst volatil för undersökningsperioden. 

Undersökningen av marknadsrisk och totalrisk uppvisade att hedgefonder hade betydligt lägre 

risktagande än traditionella fonder. Ingen av de undersökta portföljerna presterade högre 

genomsnittlig avkastning än marknadsindex (SIXRX) för undersökningsperioden. 

Vilken fondportfölj ger högst riskjusterad avkastning? 
För samtliga undersökta fondportföljer kan vi fastställa att hedgeportföljen genererade högst 

riskjusterad avkastning beräknad på sharpekvot, samtidigt avvek hedgeportföljen inte med 

mycket ifrån den högst presterade aktieportföljen vid beräkningen av portföljernas 

treynorskvot. Av samtliga undersökta fonder var hedgefonderna minst volatila och avvek 

minst från det genomsnittliga resultatet, hedgefonderna uppvisade en stabil linje för 

undersökningsperioden och påverkades minst av de olika ekonomiska lägena. 

 

Vilken investeringsstrategi för hedgefonder ger högst genomsnittlig och riskjusterad 

avkastning? 
Empirin för de olika hedgestrategierna visade att arbitrage gav högst genomsnittlig och 

riskjusterad avkastning. För det undersökta hedgefonderna uppvisade multistrategin lägst 

totalrisk. 

6.2 Förslag på framtida forskningar 
Betydelsen på Hedgefonder har successivt ökat sedan introduktionen på den svenska 

marknaden. Tillväxten har varit större i Sverige jämfört med den globala marknaden. Detta 

leder till att i framtida forskningar kan ett bredare urval med flera hedgefonder för att öka 

reliabiliteten på studien. 

För att närmare analysera och jämföra olika investeringsstrategier med marknadsindex bör 

man grunda undersökningen på månadsavkastning och på så sätt få mer precisa värden. 

Utöver detta kan framtida forskningar ge inslag av jämförelse mellan svenska och globala 

marknaden t.ex. USA där hedgefonder är etablerad investeringsstrategi på marknaden. 
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8 Bilagor 

8.1 Riskfri ränta och Marknadsindex SIXRX 

8.1.1 Riskfria räntan 
Den riskfria räntan är tagen från riksbankens hemsida som ges utav riksgälden. Den riskfria 

räntan som appliceras är den svenska statsskuldsväxeln med en månads löptid.  

Tabell 15: Den riskfria räntan under 5 år med start från 2007. 

 2007 2008 2009 2010 2011   Genomsnitt 

Riskfria räntan 3,428 3,908 0,46 0,492 1,755   2,008 

Källa: Egen bearbetning

   

8.1.2 Marknadsindex SIXRX 
Six Return Index som är hämtad från fondbolagen.se är ett index som reflekterar 

marknadsutvecklingen för samtliga bolag registrerade på Stockholmsbörsen. 

Tabell 16: Marknadsindex (SIXRX) för undersökningsperioden med start från 2007. 

Källa: Egen bearbetning 

8.2 Beräkningar 

8.2.1 Aritmetisk årsavkastning 
Nedan framförs hur beräkningarna för Skandia Sverige gick till i form av aritmetisk 

årsavkastning, standardavvikelse och sharpekvot. Samma metoder tillämpades på de 

resterande 35 fonder. 

Tabell 17: Genomsnittlig avkastning för Skandia Sverige för de undersökta åren. 

Skandia Sverige 2007 2008 2009 2010 2011 

Avkastning – 3,62 – 36,99 53,9 27,8 – 21 

Källa: Egen bearbetning 

(-3,62) + (-36,99) + 53,9 + 27,8 + (-21) / 5år = 4,018 % är den genomsnittliga 

årsavkastningen för fonden under undersökningsperioden. 

8.2.2 Standardavvikelse 
För att räkna ut fondens standardavvikelse så behövs fondens årsavkastning samt 

genomsnittlig avkastning. Standardavvikelsen fick vi genom Excel som räknade ut 

standardavvikelsen med hjälp utav avkastningarna för varje år under fem år.  

Formeln i övrigt ser ut som följande: 

År 1 = (2007 års avkastning – genomsnittlig årsavkastning) ^2 

År 2 = (2008 års avkastning – genomsnittlig årsavkastning) ^2 

År 3 = (2009 års avkastning – genomsnittlig årsavkastning) ^2 

 2007 2008 2009 2010 2011   Genomsnitt 

SIXRX – 2,6 – 39,05 52,51 26,7 – 18,26   3,86 
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År 4 = (2010 års avkastning – genomsnittlig årsavkastning) ^2 

År 5 = (2011 års avkastning – genomsnittlig årsavkastning) ^2 

(År1 + År2 + År3 + År4 + År5) / 5-undersökningsperioden = Variansen 

√Variansen = Standardavvikelsen 

Standardavvikelsen för Skandia Sverige hamnade på 36,81% 

8.2.3 Sharpekvot 
Vid beräkningen av fondens sharpekvot behövs den genomsnittliga avkastningen, 

standardavvikelsen samt riskfria räntan. Alla dessa har vi presenterat ovan.  

 

Sharpekvot = (Genomsnittlig avkastning – riskfria räntan) / standardavvikelsen 

Sharpekvot = (4,018 – 2,008) / 36,81 = 0,0546 

Skandia Sverige har ett sharpekvot på 0,0546. 

8.2.4 Treynorskvot 
Treynorskvot uträkning är lik uträkningen för sharpekvot, skillnaden är att treynorskvot tar 

hela portföljens avkastning minus riskfria räntan och dividerar det med portföljens beta. 

Treynorskvot = (Portföljens avkastning – riskfria räntan) / portföljens beta. 

 

Vid beräkning av hedgefond portföljernas treynorskvot gjorde vi enligt följande: 

Portföljens genomsnittliga avkastning: 0,03982 

Riskfria räntan: 0,02008 

Portföljens beta: 0,76925 

Treynorskvot för hedgeportföljen: (0,03982 – 0,02008) / 0,76925 = 0,02566 

Hedgefondportföljen fick ett treynorskvot på 0,02566. 

På samma sätt räknades treynorskvot för bland och aktieportfölj. 

8.2.5 Beta 
Beta för samtliga fonder i urvalet är färdigt uträknade utav databasen Morningstar där 

fonderna är tagna ifrån. De givna betavärden för samtliga fonder omfattar hela den period som 

fonderna har varit registrerade hos Morningstar och inte för just undersökningsperioden för 

denna studie. 
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8.3 Tabeller för samtliga fonders startdatum, genomsnittlig årsavkastning, 

standardavvikelse, beta, sharpekvot och portföljernas treynorskvot. 
 
Tabell 18: Visar samtliga fonder i undersökning och dess startdatum. 
Fonder  Startdatum 

Blandfonder   
Cliens Mixfond Sverige B  2004-12-31 
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning  1996-05-30 
AMF balansfond  1998-12-30 
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige  1988-11-14 
KPA Etisk Blandfond 1  1999-03-01 
Danske Invest Horisont Försiktig  2002-04-11 
Swedbank Robur Mixfond Pension  1999-03-15 
Folksams Förvaltningsfond  1994-09-05 
SEB Världenfond  1990-12-11 
DNB Stiftelsefond  2001-10-12 
Nordea Stabil  2006-04-24 
Handelsbanken Stiftelsefond  2002-02-15 
Aktiefonder   
SPP Aktiefond Sverige  1998-12-23 
AMF Aktiefond Sverige  1998-12-30 
Carnegie Sverigefond  1987-01-08 
Enter Sverige Pro  1999-11-30 
Skandia Sverige  1991-03-05 
Folksams Aktiefond Sverige  1994-09-05 
Öhman Sverigefond  1996-03-20 
SEB Sverigefond  1984-12-31 
DNB Sverige Koncis A  2000-10-30 
Länsförsäkringar Sverige Aktiv  1990-12-10 
Danske invest Sverige  1998-02-05 
Folksams Tjänstemannafond Sverige  1999-12-20 
Hedgefonder   
(Arbitrage)   
Stella nova hedgefond  2003-08-29 
Handelsbanken europa hedge selektive  2001-10-31 
Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield  2002-12-02 
Brummer & Partners Nektar  1998-01-01 
(Long/short)   
Aktie-Ansvar Graal HF  2002-06-28 
Atlant Edge  2002-07-01 
Case  2004-11-30 
Brummer & Partners Futuris  1999-10-15 
(Multistrategy)   
OPM Vega A  2003-04-30 
DNB Prisma  2003-09-01 
Coeli Ekvator Trygghet  2004-01-01 
Brummer & Partners Multi-Strategy  2002-03-28 

Källa: Egen bearbetning 
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Tabell 19: Visar genomsnittlig avkastning, standardavvikelse och betavärde för samtliga 

fonder i undersökningen. 
Fonder  Genomsnittlig årsavkastning 

% 
 Standardavvikelse 

% 
 Beta 

Aktiefonder       
SPP Aktiefond Sverige  4,28  33,59  1 
AMF Aktiefond Sverige  4,974  36,23  1 
Carnegie Sverigefond  4,364  32,17  0,9 
Enter Sverige Pro  6,904  41,53  1,1 
Skandia Sverige  4,018  36,81  1,1 
Folksams Aktiefond Sverige  4,128  36,49  1,1 
Öhman Sverigefond  4,384  33,31  1 
SEB Sverigefond  3,76  36,08  1 
DNB Sverige Koncis A  3,904  38,06  1,1 
Länsförsäkringar Sverige Aktiv  4,376  33,31  1 
Danske invest Sverige  6,896  41,67  1,1 
Folksams Tjänstemannafond Sverige  4,492  36,47  1,1 
Blandfonder       
Cliens Mixfond Sverige B  7,522  14,31  2 
Danske Invest Aktiv 
Förmögenhetsförvaltning 

 4,634  20,02  1,5 

AMF balansfond  4,158  16,65  1,2 
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige  4,004  16,67  1,3 
KPA Etisk Blandfond 1  3,714  11,41  0,8 
Danske Invest Horisont Försiktig  3,31  8,96  0,2 
Swedbank Robur Mixfond Pension  2,27  10,89  0,6 
Folksams Förvaltningsfond  0,023  16,74  1,2 
SEB Världenfond  3,444  17,54  1,2 
DNB Stiftelsefond  5,13  15,32  1,3 
Nordea Stabil  1,814  11,34  0,6 
Handelsbanken Stiftelsefond  1,346  18,33  1,3 
Hedgefonder       
(Arbitrage)       
Stella nova hedgefond  3,1  7,39  0,6 
Handelsbanken europa hedge selektive  3,5  4,78  0,6 
Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield  3,266  6,77  0,9 
Brummer & Partners Nektar  10,39  15,98  0,75 
(Long/short)       
Aktie-Ansvar Graal HF  -0,164  4,53  0,796 
Atlant Edge  5,166  41,33  1,27 
Case  -3,03  19,48  1,09 
Brummer & Partners Futuris  12,66  20,83  0,483 
(Multistrategy)       
OPM Vega A  1,1786  4,93  0,64 
DNB Prisma  1,794  10,35  0,766 
Coeli Ekvator Trygghet  2,286  2,81  0,656 
Brummer & Partners Multi-Strategy  7,026  3,71  0,68 

Källa: Egen bearbetning 
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Tabell 20: Visar samtliga fonders riskjusterade avkastning med Sharpekvot och portföljernas 

riskjusterade avkastning i form av treynorskvot. 
Fonder  Sharpekvot  Treynors 

Aktiefonder    0,0268 
SPP Aktiefond Sverige  0,0676   
AMF Aktiefond Sverige  0,0819   
Carnegie Sverigefond  0,0732   
Enter Sverige Pro  0,1179   
Skandia Sverige  0,0546   
Folksams Aktiefond Sverige  0,0581   
Öhman Sverigefond  0,0713   
SEB Sverigefond  0,0486   
DNB Sverige Koncis A  0,0498   
Länsförsäkringar Sverige Aktiv  0,0711   
Danske invest Sverige  0,1173   
Folksams Tjänstemannafond Sverige  0,0681   
Blandfonder    0,0149 
Cliens Mixfond Sverige B  0,3852   
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning  0,1312   
AMF balansfond  0,1292   
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige  0,1197   
KPA Etisk Blandfond 1  0,1496   
Danske Invest Horisont Försiktig  0,1454   
Swedbank Robur Mixfond Pension  0,0241   
Folksams Förvaltningsfond  -0,1185   
SEB Världenfond  0,0819   
DNB Stiftelsefond  0,2038   
Nordea Stabil  -0,0171   
Handelsbanken Stiftelsefond  -0,0361   
Hedgefonder    0,0257 
(Arbitrage)     
Stella nova hedgefond  0,0917   
Handelsbanken europa hedge selektive  0,1260   
Swedbank Robur Prior & Nilsson Yield  0,1057   
Brummer & Partners Nektar  0,7037   
(Long/short)     
Aktie-Ansvar Graal HF  -0,1824   
Atlant Edge  0,2653   
Case  -0,4232   
Brummer & Partners Futuris  0,8951   
(Multistrategy)     
OPM Vega A  -0,0186   
DNB Prisma  -0,0180   
Coeli Ekvator Trygghet  0,0234   
Brummer & Partners Multi-Strategy  0,4215   

Källa: Egen bearbetning 


