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Förord 
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inspirerat oss till fortsatt intresse angående hedgefonders utveckling. 
 
Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit till genomförandet av denna studie, i synnerhet 
alla de förvaltare som besvarat vår enkät. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Bengt O Haraldsson för hans stöd och vägledning genom 
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SAMMANFATTNING 
 
UPPSATSENS TITEL Investerarens guide till hedgefondsstrategier – En 

jämförande studie av hedgefondsstrategier på den svenska 
marknaden 

 
KURS   Kandidatuppsats i Finansiering  
 
FÖRFATTARE  Niklas Bengtsson  
   Magnus Hylander 
 
HANDLEDARE  Bengt O Haraldsson 
 
NYCKELORD Hedgefonder, Hedgefondsstrategier, Svenska 

Hedgefondsmarknaden, Investerare, Genomsnittlig 
Avkastning, Riskjusterad Avkastning,  

 
SYFTE Syftet med den här studien är att klargöra för 

investerare hur undersökta hedgefondsstrategier 
skiljer sig åt angående avkastning och risk i 
hedgefonder. Detta för att underlätta för investerare 
att förstå vilken typ av strategi som lämpar sig bäst 
för dem.  

 
METOD Vi använder oss i huvudsak av kvantitativ data som 

kompletteras med kvalitativ data i form av en 
enkätundersökning. Hedgefonderna har 
kategoriserats in efter val av strategi. Därefter har 
strategierna jämförts med varandra samt mot ett 
oberoende marknadsindex, med hjälp av olika 
riskmått.  

 
TEORI Teorin är huvudsakligen förankrad i avkastning och 

risk. Detta resulterar i flertalet för studien relevanta 
riskmått. Ytterligare teori behandlar definitioner av 
hedgefondsstrategier. 

 
EMPIRI Den empiriska delen består till stor del av de 

kvantitativa resultaten angående strategiernas olika 
riskmått. Vidare består empirin av en 
sammanställning av svaren från enkäterna. 

 
SLUTSATSER Studien visar att samtliga strategier genererar lägre 

avkastning än det aktierelaterade indexet OMXS, 
dock är risknivån i strategierna lägre. Bäst 
genomsnittlig avkastning och riskjusterad avkastning 
visar Fond – i – Fond upp, medan Multistrategi har 
lägst risk. Makro är den enda strategi som uppnår 
kvartalsvis absolut avkastning.  
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ABSTRACT 

 
TITLE The investors guide to hedge fund strategies – A 

comparing study of hedge fund strategies on the Swedish 
market. 

 
COURSE   Bachelor Thesis in Finance  
 
KEYWORDS  Hedge funds, Hedge fund strategies, Swedish  

hedge fund market, Investors, Average return, 
Riskadjusted return 
 

 
The Thesis 
 
Investor’s general knowledge about hedge funds and hedge fund strategies, is compared to 
other investment alternatives low. The purpose of this thesis is therefore to clarify to investors 
how examined hedge fund strategies separate concerning risk and return in hedge funds. This, 
in order to facilitate for investors understanding which hedge fund strategy will be more 
suitable for them.  
 
To achieve this, the thesis is mainly focusing on quantitative data, which is complemented 
with qualitative findings in terms of a questionnaire. The hedge funds have been categorized 
after selected strategy. Furthermore a comparison between the strategies, as well as towards 
an independent market index has been made, using different measures of risk.  
 
The thesis show that all strategies generate less return compared to the stock-related index 
OMXS, on the other hand the strategies shows a lower level of risk. Fund – of – funds have 
the best average return and risk-adjusted return, while Multi-strategy have the lowest risk. 
Macro is the only strategy who achieved quarterly absolute return.    
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1. InledningInledningInledningInledning    

 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det valda ämnet. Därefter följer 
problemdiskussion som vidare leder till problemformulering och syfte. Den 
avslutande delen behandlar avgränsningar, definitioner och slutligen en disposition. 
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1.1  Problembakgrund 
 
 
Hedge kan på svenska översättas med skydd eller gardering. Begreppet hedgefond myntades 
av Alfred Winslow Jones 1949 och som namnet avslöjar så var tanken att gardera sig mot 
fluktuationer på aktiemarknaden.  
 
 I Sverige tog det dock ända fram till 1996 innan den första hedgefonden (Zenit) skapades av 
Brummer & Partners.1 Därefter har den svenska hedgefondmarknaden vuxit kraftigt såväl i 
antal fonder som kapital.  
 
Idag är hedgefonder en mycket stor industri och världen över finns cirka två biljoner dollar 
investerade i cirka 10 000 olika hedgefonder, dessutom förväntas antalet hedgefonder öka 
med 20 % per år.2 I Sverige 2007 uppgår hedgefondförmögenheten till 77 423 MSEK som 
fördelas på 66 olika hedgefonder. Detta utgör cirka 5 % av det totala kapital som förvaltas i 
svenska fonder.3 Observera att de här siffrorna endast gäller hedgefonder som är registrerade 
hos Finansinspektionen och speglar därmed inte hela den svenska hedgefondmarknaden. 
Totalt sett uppgår antalet svenska hedgefonder till 104 stycken.4  
 
För att förtjäna epitetet hedgefond ska målet vara att generera en absolut avkastning, det vill 
säga att alltid ha en positiv avkastning oberoende av marknadens prestation. Dock är det trots 
detta inte ovanligt att en hedgefond går med förlust. Vid den allmänna börsnedgången i slutet 
av 1990 – talet gick många hedgefonder med förlust och till och med i konkurs.5 Detta har 
bidragit till att hedgefonder blivit omdiskuterade som finansiella instrument. Stora finansiella 
institutioner som Europeiska Centralbanken (ECB) och Riksbanken har vitt skilda meningar 
om hedgefonder.  
 

ECB jämför hedgefonder med fågelinfluensan och påstår att på grund av hedgefondernas 
liknande placeringsinriktningar är de väldigt korrelerade med varandra. Vilket betyder att vid 
en eventuell nedgång på marknaden skulle många hedgefonder drabbas negativt och det 
skulle uppstå en finansiell chock. Med hänsyn till det stora kapital som finns investerat i 
hedgefonder utgör detta en stor risk för den globala ekonomin.6 
 
Riksbanken har däremot åsikten att hedgefonder är bra för den globala finansiella stabiliteten. 
Vice riksbankschef Lars Nyberg uttalar sig som följer:  
 
”Enligt min mening fyller hedgefonder flera värdefulla funktioner på de finansiella 

marknaderna. De bidrar till att sprida marknadsrisker och kreditrisker till fler aktörer. 

                                                 
1 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Allt-du-behover-veta-om-hedgefonder/,  2006-05-03 Reza 
Rouzbehani 
2 http://www.thehfa.org/Aboutus.cfm?CFID=277893&CFTOKEN=32768738 
3 http://www.fondbolagen.se/upload/fondformogenhet_2007_003.xls 
4 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Olika-strategier-for-hedgefonder,  2007-02-08 Reza Rouzbehani 
5 https://www.nordnet.se/mux/web/nordnet/hedgefondinfo.html 
 
6 http://www.ft.com/cms/s/0/112d2f36-f1d4-11da-940b-0000779e2340.html?nclick_check=1, 2006-06-02 Ralph 
Atkins & Chris Giles 
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Eftersom de kan agera snabbt och flexibelt kan de dessutom ofta hjälpa till att förbättra 

prissättningen för olika produkter.” 7  
 
Dessa två vitt skilda ståndpunkter betonar komplexiteten hos hedgefonder samt skapar ett 
ökat intresse för ämnet. De båda instituten är dock överens om att transpariteten hos 
hedgefonder är dålig och skulle behöva förbättras. Den dåliga insynen gör att risken i 
hedgefonderna ökar då myndigheter och andra ej får vetskap om hur fondernas placeringar 
fördelas.4,5 
 
Placeringen av kapitalet påverkas av vilken strategi som förvaltaren av en hedgefond väljer att 
använda sig av. För närvarande finns det 31 olika investeringsstrategier att tillgå vid 
förvaltning av hedgefonder .8 Strategierna kan klassificeras i tre olika huvudgrupper, dessa är:  

 
1. Marknadsberoende 
2. Marknadsoberoende 
3. Opportunistiska 

 
Den marknadsberoende inriktningen innefattar strategier som påverkas av marknadens 
rörelse. Förvaltarna tar alltså positioner efter deras tro om marknadens framtid. Den 
marknadsoberoende fungerar tvärtom, det vill säga att förvaltaren positionerar sig på det sätt 
att investeringarna är oberoende av marknaden. De utnyttjar istället felprissättningar 
(arbitrage) för att göra vinster. Opportunistisk inriktning består av en blandning av 
marknadsberoende och marknadsoberoende strategier samt en kombination av andra 
placeringsalternativ beroende på vad förvaltaren tror om marknaden.9 
 
Vid 31 olika strategier med olika funktioner kan det vara svårt för en investerare att veta 
vilken specifik strategi som passar denne bäst. Att många hedgefonder idag även är dåligt 
genomlysta kan göra det ännu svårare att välja hur man ska investera. 
 

 

 
 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
 
Vi uppmärksammade hedgefonder som ett mycket intressant placeringsalternativ i förhållande 
till traditionella investeringsmetoder. Efter en tids forskning och research intresserade vi oss 
för deras investeringstrategier. Ett problem som ofta nämns när strategier kommer på tal är 
dess stora antal samt svårigheten att som investerare välja vilken man vill använda.  
  

Investeringsstrategen Reza Rouzbehani skriver:  
 

                                                 
7 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26999, 2008-01-28 Lars Nyberg 
 
8 http://www.harcourt.ch/cms/hauptseite/zeigeBereich/30/hedge_fund_strategies.html 
9 Anderlind, P., Eidolf, E., Holm, M., Sommerlou, P. (2003), ”Hedgefonder” s. 35 - 36 
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”Val av rätt hedgefondstrategi är en av de stora utmaningarna såväl för de professionella 
investerarna som för den nyfikne nybörjaren när det gäller att investera i hedgefonder.”10 
 
Vid ytterligare artiklar nämner fondexperten Jesper Strandberg att vad som inte hängt med i 
den expansiva hedgefondsmarknaden är kunskapen om skillnader i risker hos 
hedgefonderna.11  
 
I tidigare studier har det framkommit att hedgefonder har en högre riskjusterad avkastning 
gentemot traditionella fonder men de har också en högre genomsnittlig risk. Däremot kunde 
hedgefonderna inte konsekvent prestera bättre än ett marknadsindex.12 Denna studie mäter 
prestationen hos hedgefonder i sin helhet. Vår uppsats vidareutvecklar denna studie genom att 
specifikt undersöka olika aspekter av hedgefondsmarknaden i form av strategier.  
 
Liknande uppdelning görs även i en annan studie då med fokus på den amerikanska 
hedgefondmarknaden. De undersökte olika hedgefondsstrategier mellan 1990 – 2003 och 
upptäckte att det fanns avkastningsmässiga skillnader mellan strategierna, samt att alla 
undersökta strategier presterade bättre än ett marknadsindex.13 Den här studien liknar den vi 
vill göra men vi vill anpassa undersökningen mot den svenska marknaden genom att använda 
svenska hedgefonder samt andra hedgefondsstrategier.     
 
 
 

1.3  Problemformulering 
 
 
Som flera källor pekar på så finns det svårigheter för en investerare att välja 
hedgefondsstrategi. Strategiernas karaktär ter sig olika, därför är det sannolikt att dess 
preferenser också är olika. Vi vill se hur val av strategi skiljer sig åt angående risk och 
avkastning. På detta sätt vill vi öka kunskapen hos investerare och vår problemformulering 
blir: 
 

Vilka av de vanligast förekommande hedgefondstrategierna på den svenska marknaden 

lämpar sig bäst för olika investerare med avseende till dess risk och avkastning? 

1.4 Syfte 
 
 
Syftet med den här studien är att klargöra för investerare hur undersökta hedgefondsstrategier 
skiljer sig åt angående avkastning och risk. Detta för att underlätta för investerare att förstå 
vilken typ av strategi som lämpar sig bäst för dem.  
 
 
 
1.5 Avgränsningar 
                                                 
10 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Olika-strategier-for-hedgefnoder, 2007-02-08 Reza Rouzbehani 
11 http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=10960, 2007-01-04 Jesper Strandberg 
12  http://home.kmu.ac.kr/~econokang/deriv/performance.pdf,  Ackermann, C., McEnally, R., Ravenscraft, D. 
(1999),” The performance of Hedge Funds; Risk,Return and Incentives”  Journal of Finance 54:3 s.  833-874 
13 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=912926#PaperDownload, Ding, B., Shawky, H. A., 
(2007), “The Performance of Hedge Fund Strategies and the Asymmetry of the Return Distribution”, European 
Financial Management, Vol 13, No 2. s. 309 – 331, March 2007 
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Vi kommer att använda oss av svenska hedgefonder i den bemärkelsen att de har svenska 
förvaltningsbolag eller att de i första hand riktar sig mot svenska kunder. 
 
Det finns cirka 31 olika strategier för placeringar i hedgefonder.14 Vi har valt ut dem fem 
strategier som används absolut mest på den svenska marknaden. Dessa är Lång/Kort 
Aktiehedge, Makro, Fond – i – fond, Taktiska Terminer och Multistrategi. Övriga strategier 
används för lite på den svenska marknaden för att vara intressant för studien. Skatter och 
transaktionsavgifter samt andra eventuella kostnader bortses helt ifrån, genom hela studien.     
 
 
 
1.6 Definitioner 
 
 
Absolut avkastning – Detta är målet för hedgefonder och betyder att man skapar en positiv 
avkastning oavsett skiftningar på den underliggande marknaden.15 
 
Hedgefond – En typ av fond som strävar efter absolut avkastning genom att ta långa och 
korta positioner på olika marknader i syfte att minimera risk.16 
 
Investeringsstrategi – ”Den typ av förvaltningsinriktning som hedgefonden arbetar inom”.17 
 
Investerare – Med investerare i denna studie åsyftas alla som vill investera i svenska 
hedgefonder. 
 
Marknadsrisk – Den risk på aktiemarknaden som inte är företagsspecifik. Risken består av 
potentiella skiftningar i marknaden beroende på konjunktur och andra makroekonomiska 
faktorer.18 
 
Sharpekvot – Ett mått som visar den riskjusterade avkastningen, det vill säga hedgefondens 
avkastning utöver den riskfria räntan (stadsskuldsväxel) i förhållande till tagen risk.19 
Svenska hedgefonder – är de hedgefonder som styrs av ett svenskt förvaltningsbolag eller i 
första hand riktar sig mot svenska investerare.   
 
 
 
1.7 Disposition 
 
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram: Kapitlet behandlar lämpliga 

teorier och modeller som har betydelse för den 

                                                 
14 http://www.harcourt.ch/cms/hauptseite/zeigeBereich/30/hedge_fund_strategies.html 
15 Lhabitant, F - S. (2002),“Hedge funds –  Myths and Limits”  s. 18 
16 Anderlind et al (2003) s. 95 - 98 
17 Anderlind et al (2003) s. 99 
18 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf 
19 Anderlind et al (2003) s. 99 
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kvantitativa analysen. Den teoretiska referensramen 
avslutas med tidigare studier.                            

 
Kapitel 3                 Metod: Här redovisas vilken metod vi valt, vilket 

urval vi gjort och tillvägagångssätt för insamling av 
material. Vidare diskuteras uppsatsens 
analysmetoder, reliabilitet, validitet och 
avslutningsvis tas källkritik upp. 

                      
Kapitel 4                  Empiri: I detta kapitel presenteras de resultat som 

framkommit genom våra undersökningar. 
 
Kapitel 5                  Analys : I kapitlet analyseras resultaten som 

framgick från empirin med hjälp av de teoretiska 
modellerna som hittas i den teoretiska referensramen. 

 
Kapitel 6  Slutsats: Här presenteras de slutsatser som vi 

kommit fram till i undersökningen. Vidare beskrivs 
förslag till framtida forskning inom ämnet.
 .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 2 2 Teoretisk referensramTeoretisk referensramTeoretisk referensramTeoretisk referensram    

 
Kapitlet beskriver den teoretiska referensram som ligger till grund för empiri, analys och 

slutsats. Innehållet i kapitlet består av teorier, modeller och tidigare forskning som är 

relevanta för uppsatsen. 
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2.1. Definition av hedgefonder 
 
 
Ordet hedgefond kommer från engelskan och som vi tidigare nämnt i inledningen betyder det 
skydd eller gardering. Att exakt definiera en hedgefond är svårt eftersom det är ett så pass 
brett och sammanfattande begrepp.20 Svårigheten med att definiera hedgefonder gör att det 
finns väldigt många olika åsikter om hur den exakta benämningen ska se ut. En definition som 
vi tycker är sammanfattande och bra är Goldman Sachs definition: 
 
”A multitude of skill-based investment strategies with a broad range of risk and return 
objectives. A common element is the use of investment and risk management skills to seek 

positive returns regardless of market direction.”21 
 
För att förklara lite mer utförligt vad namnet hedgefond innebär vill vi beskriva det mer 
ingående samt definiera vad som avses med en hedgefond i denna studie.  
 
En hedgefond strävar efter att nå absolut avkastning genom att ta både positiva och negativa 
positioner i syfte att neutralisera marknadsrisken. Detta kan ske på många olika sätt och kan 
involvera de flesta finansiella instrument som är tillgängliga på den globala marknaden. Även 
om hedgefonder ska vara neutrala i sin risk mot marknadsfluktuationer så positionerar de sig 
ofta i en riktning. Det är vanligt att förvaltaren använder belåning med sina investeringar som 
säkerhet. Detta görs för att öka exponeringen ytterligare och på det sättet öka avkastningen i 
hedgefonden. Ibland medför belåning även ökad risk men den kan också fungera som en 
strategi för att balansera risken i en portfölj.22  
 
Vilka instrument som ska användas bestäms av hedgefondens strategi och av den 
investeringsfilosofi som förvaltaren har. Därmed sägs förvaltaren ha stor betydelse för en 
hedgefonds resultat och han är ofta mycket flexibel i sin placeringsinriktning. Det är inte 
ovanligt att förvaltaren själv gör investeringar i hedgefonden.23 Hedgefonder kännetecknas 
även genom att de vanligtvis har en prestationsbaserad avgift utöver förvaltningsavgiften som 
brukar ligga på 20 % av överavkastningen. 
 
Detta är några utmärkande egenskaper hos hedgefonder. Hur de särskiljer sig mer från vanliga 
fonder kommer vi att redogöra för i kommande stycke. 
 

2.2 Skillnad mellan hedgefond och traditionell fond 24 
 
 
Hedgefonder skiljer sig på många olika sätt från en fond i traditionell bemärkelse, det vill 
säga den typ av aktie-, ränte- eller mixfonder som finns allmänt tillgängliga i Sverige. Nedan 
förklaras de vanligast förekommande: 
 
Placeringsreglerna är en viktig skillnad. Hedgefonder har huvudsakligen mycket friare 
placeringsregler än en vanlig fond som styrs av vissa lagar och regler. En traditionell fond kan 
inte positionera sig för en nedgång på marknaden i motsats till en hedgefond som har 
                                                 
20 http://lynxhedge.se/omhedgefonder.htm 
21 Lhabitant, (2002) s. 14 
22 Anderlind et al (2003) s. 95 
23 https://www.nordnet.se/tux/fond/hedge/hedge_start.pl#vad 
24 Anderlind et al (2003) s. 25-34 
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möjlighet att genom sin flexibilitet skapa vinst i både upp- och nedgång. En förvaltare av en 
traditionell fond arbetar alltså efter ett ramverk som bestämmer förvaltarens möjligheter att 
placera och agera. 
 
Avkastningsmålen hos traditionella fonder är relativa vilket innebär att de strävar efter att 
överträffa ett marknadsindex. Hedgefondernas mål är som tidigare nämnt istället att nå 
absolut avkastning. 
 
Synen på risk skiljer sig på det sätt att i en traditionell fond anses risken vara att underträffa 
valt marknadsindex. Att göra detta kan ses som en alternativkostnad till att investera i nämnda 
index. Risken hos hedgefonder däremot är att förlora pengar och på detta sätt minska värdet i 
fonden.  
 
Investeringsfilosofin hos traditionella fonder begränsas av dess regelverk. Syftet är att köpa 
ett värdepapper för att sedan sälja det till ett högre värde och på det sättet göra vinst. 
Hedgefonderna däremot reducerar marknadsrisken genom att ta långa och korta positioner. 
 
Måttet på framgång hos traditionella fonder är hur mycket de överträffar marknadsindex. I 
hedgefonderna är det en hög avkastning i förhållande till ett lågt risktagande som mäter dess 
framgång. Detta förhållande illustreras i Sharpekvoten. 
 
Avgiftsstrukturen i traditionella fonder består oftast enbart av en fast årlig procentuell 
förvaltningsavgift oavsett värdeutveckling i fonden. I hedgefonderna tillkommer dessutom en 
prestationsbaserad avgift. Det ska dock nämnas att förvaltningsavgiften i hedgefonderna är 
oftast något lägre i jämförelse.  
 
I övrigt skiljer det sig mellan de olika fondslagen angående hur fondförvaltaren investerar i 
dem fonder som de själva förvaltar. Traditionella fonder tillhör oftast inte förvaltaren själv 
och därför är det ovanligt förekommande att han placerar sin egen förmögenhet i fonden. I 
hedgefonderna däremot råder motsatt situation, där förvaltaren ofta har sina pengar 
investerade i hedgefonden.  
 
 
 
 
 
 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av skillnaderna:25  
 
 Hedgefonder Traditionella fonder 
Placeringsregler Fria Begränsade 

Avkastningsmål Absolut, d v s positiv 
avkastning oavsett 
marknadsutveckling 

Relativ avkastning d v s slå 
valt marknadsindex 

Synen på risk Förlora pengar Avvika från index 

Investeringsfilosofi Begränsa marknadsrisk via 
kombinationer av ”långa” 

Ta marknadsrisk via 
”långa” positioner 

                                                 
25 Anderlind et al (2003) s. 25 
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och ”korta” positioner 
samt likvida medel 

Mått på framgång Hög avkastning i 
förhållande till 
risktagande, lågt beroende 
av marknadens utveckling 

Överträffa marknadsindex 

Avgiftsstruktur Främst prestationsbaserad Fast 

Förvaltare har pengar i 
fond 

Mycket vanligt Ovanligt 

 
 
 

2.3 Historisk utveckling av hedgefonder 
 
 
Fenomenet hedgefonder kan tillägnas Alfred W. Jones som 1949 skapade den första 
hedgefonden. Han ansåg sig själv vara bättre på att bedöma enskilda aktier (stockpicking) än 
att bedöma marknaden (market timing). Att bara äga aktier tyckte dock Jones var för riskabelt 
och därför ville han eliminera en del av marknadsrisken i att äga aktier genom att sälja 
(blanka) andra aktier. 26  Resultatet av Jones investeringsstrategi var minst sagt lyckad och 
även om han höll den relativt hemlig i flera år uppmärksammades han av tidningen Fortune 
Magazine år 1966. Då hans resultat publicerades visade det sig att Jones hedgefond de senaste 
tio åren hade överträffat den bästa traditionella fonden med 87 %. Detta uppmärksammades 
genast världen över och två år senare, 1968 hade intresset ökat markant och det totala antalet 
hedgefonder uppgick nu till hela 140 stycken.27   
 
Under 70- och 80-talet upplevde hedgefonderna blandade resultat. Det var först i början på 
1990-talet som hedgefonderna hamnade i fokus igen då media beskyllde hedgefonderna för 
att ha en negativ effekt på samhällsekonomin. De ansågs även ligga bakom pundets 
dramatiska fall 1992, detta kunde dock aldrig bevisas.28  
 
Senare delen av 90-talet började flera hedgefonder göra stora förluster, några kopplades till 
den så kallade Rysslandskrisen. En av hedgefonderna som drabbades hårdast var Long Term 
Capital Management (LTCM). För att undvika en kollaps på finansmarknaden tvingades 12 
banker samt amerikanska riksbanken gå in med nytt kapital. Denna summa uppgick till hela 
3,625 miljarder dollar och på sätt undveks en kollaps och därefter avvecklades fonden. 29 
Trots detta nederlag har det förvaltade kapitalet i hedgefonder globalt vuxit med nästan 30 % 
per år sedan 1998.30 
 
I Sverige dröjde det ända till 1996 innan den första hedgefonden (Zenit) startades av 
Brummer & Partners. Utvecklingen har därefter gått i snabbt fart och väntas fortsätta i samma 
takt. Dock åkte den svenska hedgefondmarknaden 2006 på en smäll när den då största 
hedgefonden Latitude lades ner efter en längre tid av negativ avkastning.31 

                                                 
26 Cottier, Dr Phillip. (2002),“Hedge Funds and Managed Futures”  s. 13 
27 Eichengreen & Mathieson (1998) “Hedge Funds and Financial Market Dynamics” s.27-28 
28 Anderlind et al (2003) s. 9 
29 Lhabitant, (2002) s. 8 
30 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23285, 2006-11-24 Lars Nyberg 
31 www.affarsvarlden.se/art/148007, 2006-09-05 Annelie Östlund 
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2.4  Investeringsstrategier 
 
 
Som ovan nämnt finns det ett stort antal strategier att använda vid förvaltning av en 
hedgefond. Det stora antalet strategier ihop med olika förvaltares preferenser gör att 
hedgefonder kan klassificeras som en mycket heterogen tillgångsklass.32 I det här stycket 
kommer de strategier som är av relevans för vår studie att behandlas.  
 
 
2.4.1 Lång/kort aktiehedge (Long/Short Equity) 
 
Lång/Kort aktiehedge är en av de vanligaste strategierna på den svenska 
hedgefondmarknaden. Enligt Morningstar utgör Lång/Kort aktiehedge cirka en tredjedel av 
Sveriges alla hedgefonder.33 
 
Denna strategi är marknadsberoende och går ut på att ta långa såväl som korta positioner i 
aktier som förvaltaren anser vara undervärderade respektive övervärderade. Vid en lång 
position köps en aktie medan vid en kort position så säljs (blankas) en aktie. Att blanka 
innebär att investeraren lånar en aktie av annan part mot en avgift. Vidare säljer investeraren 
aktien för att sedan vid ett senare tillfälle köpa tillbaka den för ett lägre pris och lämna tillbaka 
den till långivaren.34 
 
Om vikten i placeringarna av kapital är lika stora för både långa och korta positioner anses 
hedgefonden vara relativt marknadsneutral, det vill säga att den inte har någon marknadsrisk. 
Men ofta är kapitalet ojämnt fördelat efter förvaltarens marknadstro. 
 
 
 
 
 
 
Förvaltaren har ett antal metoder att välja på vid urvalet av investeringsobjekt. Dessa 
tillvägagångssätt finns att använda sig av:35 
 

• Top-down – Förvaltaren utvärderar makroekonomiska faktorer för att hitta 
över/undervärderade branscher. Därefter väljs specifika företag ut att gå lång eller kort 
i. 

 

• Bottom-up - Specifika bolag väljs ut utan hänsyn till makroekonomiska faktorer. 
Istället jämförs konkurrerande företag med varandra. 

 

                                                 
32 Fuss, R., Kaiser, D., & Adams, Z. (2007),“Journal of Derivatives & Hedge Funds” vol 13, s. 2 - 25  
33 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Olika-strategier-for-hedgefonder,  2007-02-08 Reza Rouzbehani 
34 Anderlind et al (2003) s.37 & s.96 
35 https://se.etrade.com/gl_text.asp?nav=2346#strat 
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• Teknisk analys – Analys av historiska aktiekurser för att hitta positiva och negativa 
trender. 

 

• Fundamental analys – Analys av företagets nyckeltal, kassaflöde med mera.  
 
Dessa tillvägagångssätt kan ses som understrategier och de ligger utanför studiens syfte. De 
kommer därmed inte behandlas mer. Dock utgör de en viktig del i denna strategi och därför 
nämns dem.  
 
 
2.4.2 Fond – i – fond (Fund-of-funds)36 

 
Detta är ett av de vanligaste sätten att investera i hedgefonder. Strategin fungerar på det sätt 
att förvaltaren investerar kapitalet i många olika hedgefonder. En anledning till att man som 
investerare väljer detta alternativ är att man själv inte har kunskapen som är nödvändig för att 
analysera en hedgefond. Investeraren låter då en professionell förvaltare sköta 
investeringarna. Genom att använda sig av denna strategi får investeraren en mer diversifierad 
portfölj med en förutbestämd risknivå. Det är även en fördel att investeraren på detta sätt får 
tillgång till hedgefonder som han/hon vanligen inte har tillgång till på grund av brist på 
kapital, okunskap eller dylikt. De hedgefonder som förvaltaren slutligen väljer har genomgått 
en noggrann urvalsprocess, något som är svårt att åstadkomma på egen hand för en 
investerare. 
 
Negativt hos Fond – i – fondstrategin är att investeraren får betala dubbla avgifter, både för 
den övergripande fonden och för de underliggande fonderna. Vissa anser även att detta 
alternativ ger en allt för diversifierad portfölj och att den därmed generar en medioker 
avkastning. 
 
Att tänka på vid investeringar i Fond – i – fond är att försäkra sig om att förvaltaren är 
oberoende i sitt urval av hedgefonder för att undvika jäv. 
 
 

2.4.3 Taktiska terminer (Managed Futures)37 

 
Taktiska terminer är en strategi som går ut på att investera i finansiella instrument i form av 
terminer. Terminerna är kopplade till en underliggande tillgång. Det kan gälla aktier, råvaror, 
räntebärande värdepapper och valutor. Anledningen till att terminer används är att de ger 
möjlighet till en stor hävstång. Det krävs också en låg säkerhetsmarginal i förhållande till 
storleken i affären. Förvaltaren kan därmed justera risken i fonden med enkla medel genom att 
belåna portföljen många gånger om. 
 
Det finns två olika typer av hur analysen går till inom denna strategi, systematisk och 
diskretionär. De flesta hedgefonder använder sig av den systematiska modellen som består av 
egenutvecklade modeller som är starkt kvantitativa, handeln sker till och med ofta 
automatiskt. Förvaltarna använder sig även av teknisk analys för att följa aktuella trender och 

                                                 
36 Anderlind et al (2003) s. 76 - 82 

 
37 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/MF-minskar-risk,  2008-02-14 Reza Rouzbehani 
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momentum. I den diskretionära förvaltningsmodellen används mer fundamentala 
analysgrunder och det sätts tillit till förvaltarens kunskaper inom området. 
 
Taktiska terminer ger en väldiversifierad portfölj då dessa hedgefonder ofta är svagt eller 
negativt korrelerade med aktie- och räntemarknaden. 
 
 

2.4.4 Makrostrategi (Macro) 

 
Makrostrategin går ut på att investera i en marknads alla tillgångar beroende på dess 
makroekonomiska situation, detta för att ta del av en eventuell förändring på marknaden. Ofta 
handlas det i valutor, derivat, aktier och andra tillgångar som påverkas av exempelvis en 
ränteförändring. Makrohedgefondernas kapital är ofta odiversifierade då kapitalet investeras i 
få tillgångar. Därför anses Makrohedgefonderna ha relativt hög risk. I denna typ av hedgefond 
har förvaltaren mycket stor betydelse då det är dennes analys som avgör vilken marknad och 
vilka tillgångar som ska investeras i.38 
 
En Makrohedgefondsförvaltare kan vara aktiv på alla olika marknader, men ofta sker 
investering efter analys av ett enskilt lands ekonomiska och politiska läge. Förvaltaren lägger 
stor vikt vid att förutspå en marknadsförändring för att kunna positionera sig i ett tidigt skede 
och på det sätt dra nytta av förändringen. Makrofonder har vanligen en hög lägsta 
investeringssumma vilket gör att denna strategi i första hand riktar sig till kapitalstarka 
investerare.39 
 
 
2.4.5 Multistrategi (Multistrategy) 

 

Multistrategi är när förvaltaren blandar olika strategier i sin hedgefond. Anledningen till detta 
kan vara att förvaltaren vill sprida riskerna, och/eller för att få flexibilitet i kapitalet genom att 
ha möjlighet till förflyttning mellan strategierna. En hedgefond med Multistrategi kan 
kombinera alla tillgängliga strategier och investera i alla möjliga tillgångar. Här har 
förvaltaren mycket stor betydelse.40        
 

 
 
2.5 Vad är risk och hur mäts det? 
 
 
Alla investerare förhåller sig olika till risk. Graden av risk som en investerare är exponerad 
mot är beroende av individens avkastningsmål, riskbenägenhet, ålder, samt storlek på 
kapital.41 En investerares riskbenägenhet mäts i termen riskaversion. En riskavert investerare 
undviker helst risk i så hög grad som möjligt.42 Riskneutral betyder att investeraren är likgiltig 

                                                 
38 http://www.harcourt.ch/cms/hauptseite/zeigeBereich/30/hf_strategies.html 
39 www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Globala-makrofonder-utnyttjarobalanser/, 2007-10-11 Reza Rouzbehani 
40 http://www.harcourt.ch/cms/hauptseite/zeigeBereich/30/hf_strategies.html 
41 www.nordnet.se/tux/fond/hedge/hedge_start.pl#vad 
42 http://www.investopedia.com/terms/r/riskaverse.asp 
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till risk.43 Den tredje nivån av riskaversion är riskälskare och som namnet antyder så använder 
sig en sådan investerare gärna av en högre risknivå till samma avkastning.44 
 
Att investera i en hedgefond innebär alltid en viss risk. Ofta finns ett samband mellan 
avkastning och nivå av risk. Hur mycket och vilken sorts risk en hedgefond har, präglas av 
dess använda strategi, vilka sorts tillgångar som det har investerats i och hur förvaltaren har 
valt att positionera sig på marknaden. Vid stora positioner på få tillgångar ökar risken, dock 
får investeraren då möjlighet att göra större vinst. Ett vanligt sätt att eliminera risk är 
diversifiering, vilket betyder att sprida sina investeringar på olika tillgångsslag. Ofta mäts risk 
i en tillgång av dess rörlighet, det vill säga dess volatilitet eller standardavvikelse. En 
hedgefonds risk däremot avgörs efter dess mått på känslighet för tillgångsprisförändring.45  
 
Senare i kapitlet kommer vi närmare att förklara hur risk mäts i olika modeller. 
 
 
2.5.1 Olika typer av risk 46 
 
Risk är ett brett begrepp som ofta används inom finansiering. Det finns alltid en risk kopplat 
till en investering och även om risk aldrig kan undvikas helt går den att förminska. 
En investerare som vill undvika risk måste veta vilka specifika risker som finns. De strategier 
studien behandlar kan förknippas med följande typer av risk. 
 
Marknadsrisk: Vid en investering på exempelvis aktiemarknaden finns en marknadsrisk som 
består av en potentiell värdeminskning på marknaden. Detta kan vara till följd av 
konjunkturnedgång, världshändelser och dylika händelser som inte är relaterade till ett 
specifikt företag. 
 

Företagsrisk: Detta är den specifika risk det innebär att investera i ett företag. 
 

Valutarisk: När investeringar görs i tillgångar i utlandet uppstår en risk med att växelkursen 
mellan ländernas valutor ändras. 
 
Ränterisk: Denna typ av risk är speciellt tydlig vad gäller exempelvis obligationer. Vid en 
ränteförändring påverkas värdet av vissa tillgångar. 

 
2.6 Modeller 
 
 
2.6.1 Standardavvikelse 47

 

 
Standardavvikelse är det vanligaste måttet på risk och definieras som den totala risken. Den 
visar hur mycket en tillgångs värde varierar kring sitt genomsnittliga värde. Vid låg 
standardavvikelse har tillgångens värde historiskt svängt mindre, därmed är tillgångens 

                                                 
43 http://www.investopedia.com/terms/r/riskneutral.asp 
44 http://www.investopedia.com/terms/r/risklover.asp 
45 www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7453.aspx#N2, Frågor och svar – derivat, sammansatta produkter 
och fonder 
46 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf 
 
47 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf 
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risknivå lägre för en investerare. Vanligtvis mäts standardavvikelsen under de 2 – 3 senaste 
åren. Storleken på standardavvikelsen kan indikera graden av diversifiering i en hedgefond. 
 
Figur 1 - Standardavvikelse

48
 

1

)( 2
2

−

−
=
∑ ∑

n

n

x
x

s  

 
_

x  = Medelavkastning 

ix  = Avkastning 
n  = Antal observationer 
s  = Standardavvikelse 
 
 
2.6.2 Sharpekvoten 
 
Detta begrepp är vida använt vid riskberäkningar av tillgångar. Modellen beräknar 
riskjusterad avkastning i förhållande till risk. Sharpekvoten fås genom att riskpremien 
(hedgefondens avkastning – den riskfria ränta) divideras med hedgefondens risk i form av 
standardavvikelse. Som riskfri ränta används vanligtvis i beräkningar räntan för 3 eller 6 
månaders stadsskuldsväxlar. Resultatet av beräkningen visar hur mycket extra avkastning som 
erhålls per enhet risk. Högre Sharpekvot visar därmed högre avkastning i förhållande till risk. 
Det är vanligt att investerare jämför Sharpekvoten hos olika hedgefonder vid ett 
investeringsbeslut.49 
   
Figur 2 - Sharpekvot
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2.6.3 Symmetrisk och asymmetrisk fördelning 
 
Vid användandet av Sharpekvoten kan vissa fel uppstå till följd av att observationerna inte är 
symmetriskt fördelade, det vill säga normalfördelade. Detta kan ge en felaktig bild vid 
riskbedömningen av en hedgefond. Genom att använda sig av standardavvikelsens 
medelvärde kan vi inte se om variationen beror på positiv eller negativ avkastning. Därför kan 
hedgefonder med samma medelvärde och standardavvikelse skilja sig åt vad gällande uppåt- 

                                                 
48 Körner, S & Wahlgren, L (1998),”Statistiska metoder” s. 192 
49 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf 
50 Lhabitant, (2002) s. 153 
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och nedåtrisk. För att då komplettera Sharpekvoten kan två modeller för skevhet och 
toppighet användas.51  
 
 
2.6.4 Skevhet (Skewness) 
 
Skevhet (skewness) är ett mått som mäter hur avkastningen är fördelad kring sitt eget 
medelvärde. Då fördelningen är symmetrisk (normalfördelad) är skevheten noll, svansarna är 
lika långa. När skevhet råder är fördelningen av avkastning inte normalfördelad utan antingen 
positiv eller negativ. Med positiv skevhet menas att fördelningen har en längre högersvans. 
Vid negativ skevhet har fördelningen en längre vänstersvans. Om antalet värden som är lägre 
än medelvärdet är fler än de som är högre kommer fördelningen att luta åt vänster, den blir 
negativ. Detta gör att det oftare kommer att ske många mindre underavkastningar samt få 
stora överavkastningar. Vid positiv fördelning är förhållandet tvärtom, det vill säga fler 
mindre överavkastningar och få stora underavkastningar. Graden av skevhet kan beräknas 
enligt nedan.52 
 

Figur 3 - Skevhet
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S = Graden av skevhet 
N  = Antal observationer  

iX  = Avkastning  
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σ  = Standardavvikelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.5 Toppighet (Kurtosis) 
 
En annan faktor som kan ställa till det vid riskbedömning är toppighet. Beroende på hur 
värdena skiljer sig åt bildas toppar och dalar som gör att fördelningen blir hög eller låg, vilket 
innebär att den får tjocka eller smala svansar. Positiv toppighet indikerad en ojämn fördelning 

                                                 
51 Lhabitant (2002) s. 170 - 180 
52 Lavinio, S. (2000), ”The Hedge Fund Handbook” s. 169 - 170 
53 Ibid 
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av avkastningen och ökar därmed risken för större nedgångar. Negativ toppighet håller en mer 
stabil avkastningsnivå.54 
 
Figur 4 - Toppighet

55
 

)3()2(

)1(3
),1(

1

)]3()2()1[(

)1( 2

1

4

4 −⋅−
−

−−−






⋅
−⋅−⋅−

+
= ∑

= TT

T
RtR

TTT

TT
K

T

t

tσ
 

 
K = Graden av toppighet 
T = Antal observationer  

tR = Avkastning  

R = Medelavkastning 
σ  = Standardavvikelse  
 
 
2.6.6 Geometriskt medelvärde  
 
Det geometriska medelvärdet skiljer sig mot det aritmetiska på det sätt att det tar hänsyn till 
ränta - på - ränta.56 Användandet av den här modellen ger en mer rättvisande bild vid vissa 
medelvärdesberäkningar. 
 
Figur 6 – Geometriskt medelvärde
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2.6.7 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 58 
 
CAPM är en ekonomisk modell som används för att värdera olika tillgångar genom att ta 
hänsyn till dess förväntade avkastning och risk. En tillgångs riskpremie är relaterad till en risk 

                                                 
54 Lavinio, (2000) s. 170 
55 Lhabitant (2002) s. 255 
56 Lhabitant (2002) s.243 - 244 
57 Lhabitant (2002) s.243 - 244 
58 Oxford University (2005),”Dictionary of Finance and Banking” s. 60 
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som inte kan undvikas när man äger marknadsportföljen. Betavärdet är denna risk som visar 
förändringen i tillgångens avkastning i relation till en förändring i marknadsavkastningen. 
 
Figur 7 – Capital Asset Pricing Model
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E(Ri) = Tillgångens förväntade avkastning 
Rf  = Riskfri tillgång 
βi = Tillgångens känslighet mot marknaden 
E(Rm) = Förväntad marknadsavkastning 
 
 
2.6.8 Jensens Alpha60 
  
Jensens Alpha mäter skillnaden mellan medelavkastningen i en hedgefond och den förväntade 
avkastningen enligt CAPM. Modellen går ut på att den riskjusterade avkastningen i 
hedgefonden jämförs med marknadens riskjusterade avkastning multiplicerat med 
hedgefondens betavärde.  
 

Figur 8 – Jensen´s Alpha
61
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iα = Jensen´s Alpha 

)( iRE = Förväntad avkastning 

fR = Riskfri tillgång 

iβ = Tillgångens Betavärde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Tidigare Studier 
 
 

                                                 
59 Oxford University (2005),”Dictionary of Finance and Banking” s. 60 
60 www.investopedia.com/terms/j/jeansensmeasure.asp 
61 www.investopedia.com/terms/j/jeansensmeasure.asp 
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Liang et al (1998)62 undersöker och analyserar hedgefondernas risk och avkastning under 
tidsperioden 1994-1996. Liang et al (1998) kommer fram till att hedgefondsstrategierna har en 
låg korrelation mellan varandra. Studien undersöker även skillnaden mellan hedgefonder och 
traditionella fonder. Resultatet blev att hedgefonderna uppvisar en högre standardavvikelse 
kombinerat med ett lägre betavärde samt lägre korrelation med marknadsindex i jämförelse 
med de traditionella fonderna. Liang visar också att Sharpekvoten skiljer sig åt och är högre 
hos hedgefonder . Hedgefondsstrategiernas prestationer visade också upp ett mycket bättre 
resultat än de traditionella fonderna. Liang ansåg att hedgefonderna är ett bättre alternativ än 
de traditionella fonderna för investerare.  
 
Ackermann et al (1999)63 studerade amerikanska och utländska hedgefondernas historiska 
prestationer (1988 – 1995) i förhållande till dess riskjusterade avkastning. Slutsatserna blev att 
hedgefonderna visade upp en bättre riskjusterad avkastning under tidsperioden, där den 
genomsnittliga Sharpekvoten var 21 % högre än hos de traditionella fonderna. Detta var trots 
att den genomsnittliga risknivån hos hedgefonderna var högre. Vid jämförelse med 
marknadsindex kunde hedgefonderna inte kontinuerligt prestera bättre än marknadsindex och 
därför inte heller prestera bättre än de traditionella fonderna. Studien visar också på att 
hedgefondernas prestationer skiljer sig åt beroende på marknadssituation. Vid nedgång på 
marknaden visar hedgefonderna upp ett bättre resultat än vid uppgång i jämförelse med 
marknadsindex.  
 
Carretta, Mattarocci (2005)64 undersöker och analyserar olika metoder för beräkning av den 
riskjusterade avkastningen hos hedgefonder samt de brister som finns i dagens modeller. 
Studien speglar den europeiska marknaden. Det resultat som författarna kommer fram till är 
att det behövs nya mått på att beräkna den riskjusterade avkastningen för de hedgefonder som 
presterat bäst. Detta beroende på att studier visar att de flesta hedgefonderna har en 
avkastning som är asymmetrisk fördelad. För att risken skall kunna bedömas på ett korrekt 
sätt ges det förslag på ett antal mått, exempelvis skevhet och toppighet.  
 
Brown, Goetzmann och Ibootsoon (1999)65 analyserade den historiska prestationen hos 
offshore-fonder i mått av Jensens Alfa. Studien visade att hedgefondernas resultat var bättre 
än det amerikanska indexet S & P 500 i form av högre Sharpekvot och Jensens Alfa. 
  
Ding & Shawky (2007)66 studerade den amerikanska hedgefondsmarknaden och dess 
strategier mellan åren 1990 – 2003. De analyserade 4 693 amerikanska hedgefonder hämtade 
från databasen CISDM. Cirka hälften av de utvalda hedgefonderna var avvecklade och inte 
längre aktiva. De kom fram till att bland de enskilda hedgefonderna presterade endast 47 % 
över medelavkastningen, medan vid mätning i strategigrupper, presterade över hälften av 

                                                 
62 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=89490, Liang, B.(1998) ”On the performance of Hedge 
Funds”,  Weatherhead School of Management 
63 http://home.kmu.ac.kr/~econokang/deriv/performance.pdf,  Ackermann, C., McEnally, R., Ravenscraft, D. 
(1999),” The performance of Hedge Funds; Risk,Return and Incentives” Journal of Finance 54:3 s. 833-874 
64 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4294/, Carretta, A., Mattarocci, G. (2005), ”The performance evaluation of 
hedgefunds: a comparison of different approaches using european data” University of Rome, Working Paper 
Series, Social Science Research Network 
65 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2307, Brown, S-J., Goetzmann, W-N., Ibootsoon, R-G. 
(1999), ” Offshore Hedgefunds; Survival and Performance” Journal of Business 72:1 s. 91-117 
66 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=912926#PaperDownload, Ding, B., Shawky, H. A., (2007) 
“The Performance of Hedge Fund Strategies and the Asymmetry of the Return Distribution”, European Financial 
Management, Vol 13, No 2. s. 309 – 331, March 2007 
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strategierna bättre än ett marknadsindex. Vad gäller strategiernas avkastning så skiljde de sig 
signifikant åt.  
 
Skevhet och Toppighet undersöktes också hos strategierna. Resultatet blev bland annat att 
Lång/Kort Aktiehedge, Makro och Taktiska Terminer upplevde en positiv skevhet medan 
Fond – i – Fond hade en negativ skevhet. Samtliga strategier visade en positiv toppighet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

3 Metod3 Metod3 Metod3 Metod    
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I detta kapitel beskrivs på vilket sätt vi har samlat in information till undersökningen och hur 

materialet har behandlats. Här redovisas även på vilket sätt analysen av materialet har gått 

till. 

 

 
 
 
3.1 Metodik 
 
 
3.1.1 Kvantitativ ansats 
 
Materialet som studien bygger på är så kallad kvantitativ data. Med det menas att datan är 
mätbar med instrument och redovisas numeriskt. Materialet behandlas sedan med hjälp av 
statistiska metoder.67 Den kvantitativa datan består av historiska mått på avkastning och risk 
hos hedgefonderna. Anledningen till varför vi huvudsakligen använder oss av kvantitativ data 
är för att studien fokuserar på avkastning och risk hos strategierna. Detta är två variabler som 
vi anser mäts bäst i siffror. Därmed förespråkar vi att den kvantitativa ansatsen utgör 
huvuddelen i studien.  
 
 
3.1.2 Kvalitativ ansats 
 
Det ska också finnas med en kompletterande kvalitativ undersökning i studien. Med kvalitativ 
ansats menas att man skapar en djupare förståelse för ämnet och ger en helhetsbild över 
problemet.68 Den kvalitativa datan i uppsatsen består av en enkät som skickas till alla 
förvaltare av svenska hedgefonder som deltar i denna studie.  
 
Syftet med att ha en kvalitativ del är för att få fler perspektiv på de utvalda strategierna. Då 
fördelningen av antalet hedgefonder i strategierna skiljer sig markant åt, var vårt mål att få 
svar av minst en förvaltare av varje typ av strategi. Frågorna i enkäten är utvalda för att ge en 
övergripande bild av strategins egenskaper enligt dess förvaltare, dessutom för att de är 
intressanta och relaterbara till den kvantitativa studien.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.2 Deduktion och Induktion 
 

                                                 
67 Jacobsen, D-I. (2002),”Vad, hur och varför?”  s. 38 
68 http://www.searchguide.se/bth/category/skrivguide/forskningsmetodik/, 2005-01-22 Annika Lindquist 
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3.2.1 Deduktiv ansats 
 
Då vi utgår från ”hård data” använder vi oss av deduktiv ansats, tillvägagångssättet går alltså 
från teori till empiri. Denna strategi grundar sig på att det bästa sättet att arbeta är utifrån att 
skaffa sig en förväntning om hur världen ser ut och därefter samla in empiri för att undersöka 
om detta överensstämmer med verkligheten.69  
 
 
3.2.2 Induktiv ansats 
 
Induktiv ansats är motsatsen till Deduktiv ansats och tillvägagångssättet går då från empiri till 
teori. Här samlas informationen in först och sedan formuleras teorierna.70 I vårt fall arbetar vi 
på detta sätt med enkätfrågorna som skickas ut till de olika hedgefondsförvaltarna. 
     
 
 
3.3 Urval   
 
 
Den typ av urval vi har använt oss av i studien, kallas för flerstegsurval. Det innebär att 
urvalet sker i flera steg och urvalet görs från tidigare urval.71 
 
Intentionen för studien var att välja ut fonder som var registrerade hos Finansinspektionen. 
Dock visade det sig vara många aktiva hedgefonder på den svenska marknaden som var 
registrerade i utlandet. Det var även många utländska hedgefonder som marknadsförde sig 
mot svenska investerare. Därför valde vi att inkludera ovanstående för att få en mer rättvis 
bild över den svenska hedgefondmarknaden.  
  
Då det inte funnits någon tillgänglig sammanställning över samtliga hedgefonder vi valt att 
studera har vi på egen hand undersökt vilka potentiella hegdefonder som varit aktuella för 
studien. Till hjälp har vi haft Morningstar, Nordnet, Privata affärer och Avanzas listor över 
hedgefonder. Valet har baserats på studier av samtliga svenska hedgefonder, där vi bedömt 
vilken strategi de använder sig av utifrån deras hemsida. Hedgefonderna har därefter 
grupperats in efter dess strategi. Valet av de fem strategierna har gjorts genom att först 
framställa en lista på alla hedgefonder som riktar sig mot den svenska marknaden och sedan 
avgränsa urvalet så att de passar in i det tidsmässiga kravet (3 år). Efter det fanns 5 strategier 
representerade hos de kvarvarande hedgefonderna. Dessa strategier är bortsett från 
tidsavgränsningen de absolut vanligaste på den svenska marknaden och förvaltarna på den 
svenska marknaden använder sig nästan uteslutande av valda strategier. Detta styrks av Reza 
Rouzbehanis artikelserie om hedgefondsstrategier72.  
 
För studien har 54 hedgefonder valts ut som antingen sköts av ett svensk förvaltningsbolag 
eller riktar sig mot den svenska marknaden. Vi har undersökt en treårig tidsperiod från första 

                                                 
69 Jacobsen, (2002) s. 34  
70 Jacobsen, (2002) s. 35 
71 Körner, S. (2002), ”Praktisk Statistik” s. 33 
72 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Olika-strategier-for-hedgefonder/ 2007-02-08 Reza Rouzbehani 
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/MF-minskar-risk,  2008-02-14 Reza Rouzbehani 
www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Globala-makrofonder-utnyttjarobalanser/, 2007-10-11 Reza Rouzbehani 
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kvartalet 2005 till sista kvartalet 2007 och anledningen till att vi valt just denna tidsperiod är 
en avvägning av flera faktorer. Hänsyn har tagits till hur lång tid olika hedgefonder har 
existerat för att få med ett optimalt antal i undersökningen. Dessutom vill vi ha med en period 
som speglar en upp- och nedgång på aktiemarknaden, samtidigt som tre år ger en bra statistisk 
säkerhet. Även här har en avvägning mellan statistisk säkerhet och antalet användare av olika 
strategier gjorts. Analysen av hedgefonderna har skett kvartalsvis då detta underlättar 
hanteringen av datamaterialet. 
 

 

Nedanstående strategier har använts i denna studie: 
 
 
Diagram 3:1 

Fondernas strategifördelning

Totalt antal 
fonder: 54

L/K 
Aktiehedge  

21

Fond-i-Fond 
17

Makro 5

Terminer 6

Multi 5

 
 
 
 
3.4 Datainsamlingsmetoder 
  
 
Vid studier används två olika sorters data: primär och sekundär. Innebörden av primärdata 
handlar om att forskaren för första gången samlar in information som skall användas i studien. 
De metoder som används för att erhålla primärdata är intervjuer, observationer eller 
frågeformulär. 
 
Sekundärdata handlar om att forskaren använder sig av fakta som tidigare är insamlad av 
andra. Informationen som då ofta samlats in är av annan betydelse samt syfte.73 
 
Datan i studien har inhämtats ifrån fondernas egna månadsrapporter. Materialet har sedan 
jämförts mot ett opartiskt hedgefondindex från Morningstar för att bekräfta pålitligheten i 
siffrorna. Tidigare nämnda marknadsindex OMXS har hämtats ifrån OMX:s hemsida.74 Vid 

                                                 
73 Jacobsen, (2002) s. 152 
74 http://www.omxnordicexchange.com/kursinformation/historiska_kurser/search/ 
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beräkning av Sharpekvoten har vi använt oss av Statsskuldsväxlar som löper på 3 månader för 
vår undersökta tidsperiod 2005 – 2007.75 
 
Utöver tidigare informationshämtning har primärdata samlats in. Denna har vi fått genom en 
enkät som skickats till berörda hedgefondsförvaltare.  
 
 
 

3.5 Analysmetoder 
 
 
Vi har jämfört och analyserat den insamlade datan från fonderna och på så sätt kunnat dra 
slutsatser om vilken betydelse val av strategi har haft på fondens avkastning och risknivå. 
Detta har gjorts genom att hedgefonderna delats in i grupper efter strategi. Hedgefonderna i 
grupperna har analyserats med genomsnittsdata som fåtts fram genom beräkning av det 
aritmetiska medelvärdet på avkastning, risk och Sharpekvot under den valda tidsperioden. 
Endast vid ett tillfälle har det geometriska medelvärdet använts för att ta hänsyn till ränta – på 
– ränta aspekten, i övrigt används det aritmetiska medelvärdet genomgående. För att få en mer 
klar bild av de olika måtten har vi även jämfört dem mot OMXS, vilket är ett samlat index för 
den svenska aktiemarknaden. Indexet har använts vid beräkning av betavärden samt framtida 
avkastningar hos strategierna enligt CAPM. Vidare har en korrelationsmatris över 
hedgefondernas prestationer skapats. 
 
Studien jämför även hur strategierna presterat under upp- och nedgång på aktiemarknaden och 
på så sätt kunnat bedöma den strategi som är det bästa investeringsalternativet i rådande 
marknadsläge. För denna analys har vi valt ut de tre kvartal med störst uppgång samt de tre 
kvartal med störst nedgång. Anledningen till det urvalet är att tidsperioden innehåller tre 
kvartal med negativ avkastning i OMXS, därför anser vi att tre kvartal av respektive 
marknadsrörelse är mest rättvisande.  
 
 
 
3.6 Reliabilitet och Validitet 
 
 
Reliabilitet och validitet är två vanliga begrepp inom forskningssammanhang. Det som är 
gemensamt för båda dessa är att det mäter tillförlitligheten av de undersökningar och 
mätningar som utförts.76 
  
Angående reliabiliteten i undersökningen så har vi fått informationen om hedgefondernas 
månadsavkastning via deras månadsrapporter som funnits tillgängliga på respektive hemsida 
samt Morningstars hemsida. Detta anser vi vara tillförlitlig data. Det kan också tilläggas att vi 
har verifierat datan mot en opartisk informationskälla (Morningstar). Alla siffror kommer att 
behandlas i Excel som vi anser vara ett pålitligt program.  
 
Begreppet validitet betyder att den data som används i undersökningen är relevant och giltig. 
Giltigheten innefattas av två komponenter, nämligen Intern- och Extern giltighet.  

                                                 
75 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16739 
76 Rudberg, B. (1993), ”Statistik” s. 64 
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Intern giltighet och relevans kan förklaras med att man mäter det som önskas mätas och att 
det som har mätts också uppfattas som relevant.77 Alla siffror som studien grundar sig på är 
internt giltiga. 
 

Extern giltighet betyder att undersökningen kan överföras till likartade sammanhang eller 
undersökningar. För att detta skall vara möjligt måste studien vara representativ för det 
sammanhang som den ska överföras till.78  Den kvantitativa delen, som är huvuddelen i denna 
studie har god Extern giltighet och kan överföras till andra sammanhang och undersökningar. 
Den kvalitativa delen fungerar dock mer som en indikator och därför rekommenderas att den 
ej används i andra avseenden. 
 
 
 
3.7 Källkritik 
 
 
Den svenska hedgefondmarknaden är relativt ny och därmed är utbudet av litteratur 
bristfälligt. Det gör att de flesta källor vi använder är hämtade från Internet i form av artiklar, 
tidskrifter och avhandlingar. Även om det finns en fördel med att dessa källor är aktuella kan 
det vara svårt att få stöd av alla experter på området. 
 
Brist på dagliga och veckovisa avkastningsobservationer hos förvaltare och institut gör att vi 
blir tvungna att studera hedgefonderna kvartalsvis. Detta kan försämra precisionen i 
uträkningar av exempelvis standardavvikelse.   
 
 
3.7.1 Survivorship Bias 79 
 
Detta problem uppstår när en hedgefond presterar dålig vilket till slut leder till att 
verksamheten avvecklas. Följderna blir att fonden i de flesta fall inte finns med i databasen 
längre. Vilket i sin tur leder till att statistiken i databasen för hedgefondernas historik blir 
positivt felaktig då ingen hänsyn tas till det nedlagda hedgefonderna, som kan antas ha gått 
med förlust. 
 
 
3.7.2 Selection Bias 
 
Selection Bias problem uppstår då det är frivilligt för hedgefondsförvaltarna att rapportera in 
sina fonder till databaserna. Det finns främst två orsaker till att förvaltarna inte vill rapportera 
in. Den första orsaken är att hedgefonden går väldigt bra för tillfället och redan har fulltecknat 
med kapital. Den andra orsaken är om hedgefonden presterar dåligt, förvaltaren undviker då 
att rapportera in till databasen, vilket mynnar ut i att det blir en övervärdering av den totala 
avkastningen.80 Det här kommer inte att påverka vårt material nämnvärt då vi hämtar 
informationen direkt från förvaltaren. 
 
 
                                                 
77 Jacobsen (2002) s. 21 
78 Jacobsen (2002) s.22 
79 Lhabitant (2002) s.133 - 134 
80 Lhabitant (2002) s. 134 - 135 
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4. Empiri4. Empiri4. Empiri4. Empiri    

 
I detta avsnitt presenteras resultatet från undersökningen av den insamlade datan i tabellform 
samt diagram. Här redovisas också en sammanställning av enkätundersökningen. 

 

 

 

 

4.1  Samlingstabell för de undersökta strategierna 
 
 
I denna tabell redovisas de sammanställda resultaten från undersökningarna av 
hedgefondstrategierna som gjorts i empirin. Alla siffror i tabellen är medelvärden som är 
baserade på den undersökta tidsperioden (2005 – 2007) och uträknade kvartalsvis. Resultaten 
jämförs också mot marknadsindexet OMXS (alla aktier på Stockholmsbörsen). Dessa 
nyckeltal kommer att jämföras mellan strategierna i analysen. 
  
 
 

 

Tabell 4:1 

Samlingstabell för de undersökta strategierna       

Strategier Avkast. Std avv. Sharpe Skevhet Toppighet β OMXS +* OMXS -* Korr. OMXS 

 %  % %  # # # % % # 

L/K Aktiehedge 1,84 3,63 0,38 -0,43 0,37 0,38 11,7 -6,1 0,92 

Fond - i - Fond 2,04 2,93 0,44 0,08  -0,25  0,45 12 -1,59 0,67 

Taktiska Terminer 1,8 6,82 0,37 0,51 -0,04 0,37 10,8 3,27 0,04 

Makro 1,27 2,79 0,19  -0,1  -0,23  0,20 3 2,54 0,13 

Multistrategi 1,34 2,61 0,25 -0,02 -0,61 0,22 9,9 -2,16 0,90 

OMXS 3,78 7,6 0,41  -0,95  -0,31  1 33,68 -23,49 1 
 
* Strategiernas avkastning vid positiv respektive negativ förändring i OMXS. 
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4.2 Strategiernas avkastning 
 
 
4.2.1 Genomsnittsavkastning per kvartal 
 
Här redovisas strategiernas och marknadsindexets kvartalsvis avkastning under tre år (2005 – 
2007). Diagrammet visar den genomsnittliga avkastningen per kvartal och strategi. Staplarna 
symboliserar given avkastning för de olika strategierna. För att få fram den genomsnittliga 
avkastningen har gällande strategis fonder summerats och medelvärdeberäknats för varje 
kvartal. 
 

 
Diagram 4:1 
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Tabell 4:2 

År 2005 2006 2007   

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Medel 

L/K Aktiehedge 3,04 3,65 4,52 3,26 3,88 -1,95 2 3,31 1,95 2,55 -2,6 -1,52 1,84 

Fond-i-Fond 2,19 3,69 3,29 1,16 4,52 -2,18 0,21 4,17 2,59 4,29 -1,09 1,67 2,04 

Taktiska Terminer -2,85 1,63 -0,33 3,25 4,05 -0,57 -2,05 7,12 -5,05 12,6 -4,15 7,98 1,80 

Makro 2,26 4,08 1,1 0,36 1,38 0,74 0,52 0,56 1,04 1,34 1,30 0,5 1,27 

Multistrategi 0,66 1,48 2,34 1,92 3,72 -1,08 1,48 3,86 2,18 0,56 -0,74 -0,34 1,34 

OMXS 4,78 6,09 9,69 8,04 12,02 -8,8 8,07 11,97 4,76 3,48 -4,49 -10,2 3,78 
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4.2.2 Genomsnittsavkastning per år 
 
Nedan i Tabell 4:3 redovisas strategiernas årliga och OMXS genomsnittsavkastningar samt ett 
medelvärde över tre år.  
  
Tabell 4:3 

Genomsnittsavkastning per strategi och år 

Strategi 2005 2006 2007 3 år 

L/K Aktiehedge 14,47 7,24 0,38 7,36 

Fond-i-Fond 10,34 6,72 7,47 8,18 

Taktiska Terminer 10,2 8,55 11,38 10,04 

Makro 7,8 3,2 4,18 5,06 

Multistrategi 6,4 7,98 1,66 5,35 

OMXS 28,6 23,26 -6,45 15,14 

 
 
 
4.2.3 Avkastning på 100 investerade kronor 
 
För att erhålla en sammanfattande bild av den totala avkastningen över tre år samt för att ta 
hänsyn till ränta – på – ränta aspekten, har vi illustrerat en investering på hundra kronor år 0. 
Investeringen sker i alla olika strategier samt OMXS och löper oavbrutet över tre år. Här har 
det geometriska medelvärdet använts. 
 
 

Diagram 4:2 
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4.2.4 Strategiernas avkastning under period med upp- och nedgång i OMXS 
 
Vi har här undersökt två specifika tidsperioder för att se hur strategierna har presterat vid en 
positiv och en negativ förändring i OMXS. Resultaten från de tre kvartal under tidsperioden 
(2005 – 2007) då OMXS har genererat störst respektive minst avkastning har adderats. 
Kvartalen som valts ut är: Positiv avkastning: q3 2005, q1 och q4 2006, Negativ avkastning: 
q2 2006, q3 samt q4 2007. Standardavvikelsen är här beräknad på dessa tre kvartal och visar 
skillnaden mellan fonderna i strategierna. Mini- och maxivärdena står för den 
avkastningsmässigt sämsta samt bästa fonden i strategin under perioden. Spridningskolumnen 
är enbart till för att underlätta bedömningen av mini- och maxiresultaten. 
 
 

Tabell 4:4 

Prestation i % vid positivt OMXS 

Strategi Avkastning Std Min Max Spridning 

OMXS 33,68     

L/K Aktiehedge 11,70 8,04 -11,10 23,20 34,30 

Fond - i – Fond 12,00 8,96 3,50 43,00 39,50 

Taktiska Terminer 10,80 7,27 4,40 23,70 19,30 

Makro 3,00 7,32 -3,80 15,20 19,00 

Multistrategi 9,90 5,82 4,10 18,90 14,80 

 
 
Tabell 4:5 

Prestation i % vid negativt OMXS 

Strategi Avkastning Std Min Max Spridning 

OMXS -23,49     

L/K Aktiehedge -6,10 7,13 -22,70 2,50 25,20 

Fond - i – Fond -1,59 5,66 -16,40 13,00 29,40 

Taktiska Terminer 3,27 10,00 -10,70 12,60 23,30 

Makro 2,54 12,76 -11,20 22,00 33,20 

Multistrategi -2,16 2,66 -5,60 1,20 6,80 
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4.3 Riskjusterad Avkastning 
 
 
Den riskjusterade avkastningen gestaltas i form av Sharpekvoten på treårs - basis. 
Sharpekvoten fås fram genom att riskpremien (hedgefondens avkastning – riskfri ränta) 
divideras med hedgefondens standardavvikelse. Avkastningen är baserad på kvartalsvis 
uträknade medelvärden från de olika strategierna. Även den riskfria räntan är ett 
kvartalsgenomsnitt, i detta fall har 3 – månaders statsskuldsväxlar använts.  
 
Ju högre Sharpekvot som återfinns i strategin desto högre avkastning genereras i förhållande 
till tagen risk. Sharpekvoterna i tabellen är medeltal från hedgefonderna i vardera strategi.    
 
 
 
Tabell 4:6 

Riskjusterad avkastning per strategi och kvartal i % 

Strategi Avkastning Riskfri ränta Std. avvikelse Sharpe 

L/K Aktiehedge 1,84 0,63 3,63 0,38 

Fond - i – Fond 2,04 0,63 2,93 0,44 

Taktiska Terminer 1,8 0,63 6,82 0,37 

Makro 1,27 0,63 2,79 0,19 

Multistrategi 1,34 0,63 2,61 0,25 

OMXS 3,78 0,63 7,6 0,41 

 
 
 
Nedan ses hur avkastningen förhåller sig till standardavvikelsen i beräkningen av 
Sharpekvoten. 
 
 

Diagram 4:3 

Avkastning och Risk per kvartal
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4.4 Korrelation 
 
 
Korrelationsmatrisen visar hur två variabler varierar i förhållande till varandra. Strategierna är 
beroende variabler medan OMXS är oberoende. Strategiernas avkastning antas därmed bero 
på förändringen i OMXS och inte tvärtom.  
 
 
Tabell 4:7 

Korrelationsmatris 

Strategi L/K A. F-i-F Terminer Makro Multi OMXS 

L/K Aktiehedge 1      

Fond-i-Fond 0,78 1     

Taktiska Terminer 0,16 0,51 1    

Makro 0,29 0,32 -0,13 1   

Multistrategi 0,81 0,73 0,14 -0,02 1  

OMXS 0,92 0,67 0,04 0,13 0,90 1 

 
Högst positiv korrelation med marknaden har Lång/Kort Aktiehedge och Multistrategi, det 
visar att dessa två påverkas mest av rörelser i OMXS och då i samma riktning. Minst 
korrelation har Taktiska Terminer och Makro som påverkas minimalt av OMXS. 
 
 
 
4.5 Skevhet och Toppighet 
 
 
Som komplement till Sharpekvoten har också skevhet och toppighet för de olika strategierna 
räknats ut. Dessa mått indikerar fördelningen av hedgefondernas avkastningar. I 
beräkningarna har tre års kvartalsvis medelavkastningar använts.  
 
Skevhet talar om hur avkastningen fördelar sig kring sitt eget medelvärde. Vid positiv skevhet 
kommer flera små överavkastningar ske och ett mindre antal större underavkastningar. Ett 
negativt tal påvisar fler små underavkastningar och få större överavkastningar. 
 
Toppighet beskriver jämnheten i avkastningsfördelningen. Ett positiv värde framträder när 
avkastningen är ojämnt fördelad, detta medför högre volatilitet och därmed högre risk. Vid 
negativ toppighet finns en jämnare fördelning.  
 
I dem två högra kolumnerna har vi i beräkningen exkluderat extremvärden i hedgefonder som 
haft stor påverkan på strategins resultat. Extremvärdena är endast gällande vid dessa två 
riskmått. I Lång/Kort Aktiehedge har två fonder exkluderats medan en vardera har 
exkluderats i strategierna Makro och Multistrategi. I övrigt finns inga extremvärden. 
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Tabell 4:8 

Skevhet och toppighet per strategi 

Strategi Skevhet Toppighet Skevhet * Toppighet* 

L/K Aktiehedge -0,63 1,01 -0,43 0,37 

Fond - i - Fond 0,08  -0,25     

Terminer 0,51 -0,04     

Makro  0,36  1,03 -0,1 -0,23 

Multistrategi -0,39 0,37 -0,02 -0,61 

OMXS  -0,95  -0,31     

 
 
 

4.6 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 
 
Hedgefondernas betavärde har med hjälp av CAPM beräknats för de tre senaste åren. I 
ekvationen ingick ett medelvärde av 3 – månaders statskuldsväxlar samt OMXS:s prestation, 
båda baserade på tre år.  
 
Sedan har framräknat betavärde för varje strategi på nytt satts in i CAPM men denna gång 
med den riskfria ränta som rådde i början av 2008. Vidare har strategins förväntade 
medelavkastning tagits fram genom att simulera olika utfall av OMXS:s framtida utveckling 
2008. Samtliga tal i tabellen är procentuella.   
 

 

 
Tabell 4:9 

2008 års förväntade avkastning enligt CAPM 

  OMXS -15 -10 -5 0 5 10 15 
Strategi Β % % % % % % % 

L/K Aktiehedge 0,38 -3,11 -1,21 0,69 2,59 4,49 6,39 8,29 

Fond - i – Fond 0,45 -4,45 -2,20 0,05 2,30 4,55 6,80 9,05 

Taktiska Terminer 0,37 -2,92 -1,07 0,78 2,63 4,48 6,33 8,18 

Makro 0,2 0,34 1,34 2,34 3,34 4,34 5,34 6,34 

Multistrategi 0,22 -0,05 1,05 2,15 3,25 4,35 5,45 6,55 

Riskfri ränta 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

 
 
 
Jensens Alpha 
  
Vid granskning av Jensens Alpha upptäcktes att då vi ej har några uppskattade värden att 
arbeta med utan enbart faktiska värden kommer resultatet alltid att bli noll. Därmed finns det 
inget att mäta eller att dra några slutsatser av och i fortsättningen kommer denna studie bortse 
från Jensens Alpha.  
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4.7 Sammanställning av enkät 
 
 
Nedan följer en sammanställning av vår utskickade enkät. Då flertalet inte har svarat på vår 
enkät, går det ej att dra några statistiskt hållbara slutsatser men svaren som vi fått in kan ändå 
ge vissa indikationer. Förvaltarnas svar från enkäten har sammanställts per strategi och 
sammanfattats till generella svar. 
 
Fördelningen över antal respondenter som svarat är enligt följande. 
 
Tabell 4:10 

Antal respondenter 

Strategier Antal Svarsfrekvens % 

L/K Aktiehedge 4 19 

Fond - i – Fond 3 17 
Taktiska Terminer 2 33 

Makro 1 20 
Multistrategi 3 60 

 
 
 
Enkätsvar 
 
1. Varför har Ni valt den strategi som Ni idag använder? 
 

L/K Aktiehedge – Stora kunskaper om aktier, bra Sharpekvot och hög flexibilitet. 
Fond – i – Fond - För att erhålla en diversifierad portfölj och får tillgång till flera strategier. 
Taktiska Terminer – Väl beprövat av förvaltarteamet. 
Makro - För att exploatera förvaltarens kompetens och erfarenhet. 
Multi – Stabil över tiden, förvaltaren innehar bra kompetens och analyskapacitet inom 
strategin. 
 
 
2. Vad ser Ni för olika för- och nackdelar med Er nuvarande strategi? 
 
L/K Aktiehedge - Fördelar: Enkel och transparent, daglig handel, kostnadseffektiv, inga 
storleksbegränsningar i handeln. Nackdelar: När icke-bolagsspecifika fluktuationer sker på 
marknaden. 
Fond – i – Fond - Fördel: Hög avkastning på lång sikt, lätt att analysera, låg korrelation till 
aktier, kontrollerad risk. Nackdel: Uppsidan begränsas, svårt att förstå hur marknadsrörelser 
kommer att påverka avkastningen. 
Taktiska Terminer – Fördelar: Alltid kontroll på Sharpekvoten, stabil över tiden, 
förvaltningen ger bra avkastning, låg korrelation mot börsen, Nackdelar: Hög volatilitet, kan 
vara psykiskt påfrestande vid helt systematiskt handel. 
Makro – Fördelar: Tydligt avgränsat investeringsuniversum. Nackdel: Universumet kan 
ibland vara litet.  
Multi – Fördel: Fria placeringstyglar ger fördel i att kunna ta de positioner de önskar. 
Nackdel: - 
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3. Är Ert mål som förvaltare att maximera avkastning eller minimera risk? 
 
L/K Aktiehedge – Maximera avkastningen till given risk samt att följa HFRI Index (Hedge 
Fund Return Index). 
Fond- i – Fond – Maximera avkastningen men samtidigt försöka hålla låg risk och att 
definiera risken för dem som är relativt riskaverta. 
Taktiska Terminer – Båda skall vara uppfyllda eller en kombination av dessa två. 
Makro – Målet är att minimera risken. 
Multi - Målet är att skapa hög avkastning med begränsad risk. 
 
 
4. Hur ofta ändrar Ni Er marknadsposition beroende på rådande marknadsutsikt? 
 
L/K Aktiehedge – Vanligen månad men även dagligen beroende på marknadsklimat 
Fond – i – Fond - Från dagligen upp till månad och kvartalsvis, omsättning av portföljen 
varierar från 20 - 30 % år. 
Taktiska Terminer - Olika modeller som handlar positioner både på lång och kort sikt, andra 
faktorer som styr än marknadsutsikt. 
Makro – Ändrar nettoexponering dagligen, omplaceringar görs cirka 5 – 10 gånger per år. 
Multi – När som helst beroende på inriktning. 
 
 
5. Vilken typ av investerare vänder Ni Er till i första hand? 
 
L/K Aktiehedge – Retail, privatpersoner, institutionella investerare.  
Fond- i – Fond – Förmögna privatpersoner, institutioner. 
Taktiska Terminer – Privatpersoner, institutionella investerare. 
Makro – Alla typer av investerare. 
Multi – Alla typer av investerare. 
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5. Analys5. Analys5. Analys5. Analys    

 
Här analyseras resultat, nyckeltal och enkätsvar från undersökningarna i Empirin. Relevant 

teori kommer även att kopplas till resultaten. 

 

 
 
 
5.1 Strategiernas avkastning 
 
 
5.1.1 Genomsnittsavkastning per kvartal (Diagram 4:1, Tabell 4:2) 
 
Som framgår av Diagram 4:1 har OMXS den över tiden absolut högsta medelavkastningen 
men har också de kvartalsvis största nedgångarna under den undersökta tidsperioden. 
Hedgefondsstrategierna uppvisar överlag en mindre och jämnare avkastning. Strategin 
Taktiska Terminer utmärker sig genom en relativt ojämn avkastning. Det här kan hänvisas till 
att Terminskontrakt har en stor hävstång i avkastningen, vilket även sägs i teorin om Taktiska 
Terminer. Vi ser också att Taktiska Terminer vid ett flertal kvartal går åt motsatt håll i 
förhållande till OMXS, vilket pekar mot svag eller negativ korrelation med marknaden. Detta 
överensstämmer med teorin om Taktiska Terminer, som styrker detta förhållande mellan 
aktiemarknaden och strategin Taktiska Terminer. Värt att observera är att denna strategi 
inhyser den enda fonden i undersökningen som visar upp en kvartalsvis absolut avkastning. 
 
Anmärkningsvärt är även att Makrostrategin är den enda av strategierna som uppvisar absolut 
avkastning på kvartalsbasis. Även om den oftast har lägst avkastning så håller den sig på den 
positiva sidan varje kvartal under tidsperioden, dock ska nämnas att ingen enskild fond i 
Makro uppvisade detta resultat.  
 
En gemensam nämnare för de andra strategierna är att vid en nedgång i OMXS har de nästan 
alltid uppvisat en negativ avkastning. Dock verkar det som om detta samband är starkast vid 
plötsliga nedgångar. Vid närmare analys av de två sista kvartalen verkar hedgefonderna mer 
förberedda på den senare nedgången och den negativa avkastningen för strategierna blir 
därmed inte lika stor. Detta kan bero på hedgefondernas fria placeringsregler, vilket gör att 
det ofta snabbt går att skifta exponering.  
 
Fond – i – Fond (2,04 %) visar upp den högsta genomsnittliga medelavkastningen av alla 
strategier medan Makro (1,27 %) har uppnått lägst avkastning under tidsperioden. 
 
 
5.1.2 Genomsnittsavkastning per år (Tabell 4:3) 
 
Utifrån Tabell 4:3 kan vi se att alla strategier når årsvis absolut avkastning. Strategin Taktiska 
Terminer uppvisar här hög avkastning varje år samt bäst genomsnittsavkastning över tre år 
(10,04 %). Det är värt att nämna att i olikhet till de kvartalsvisa siffrorna uppvisar här 
Taktiska Terminer en mycket jämn avkastningsnivå. Sämst avkastning per år hade Makro som 
endast gav 5,06 % i genomsnitt. Många strategier har 2007 presterat sämre än under 2005. 
Lång/Kort Aktiehedge uppvisar en nämnvärd fallande kurva och har tappat en stor del av sin 
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avkastning under de tre åren. Ingen strategi har lyckats slå OMXS 2005 och 2006. Däremot 
2007 visade alla strategier upp en bättre avkastning än OMXS. 
 
 
5.1.3 Avkastning på 100 investerade kronor (Diagram 4:2) 
 
Resultatet av Ding & Shawkys studie visade att över hälften av hedgefondsstrategierna 
presterade bättre än ett marknadsindex. I vår studie skiljer sig resultatet avsevärt då ingen av 
strategierna uppnår högre avkastning än OMXS, som resultatmässigt är överlägsen mot 
hedgefondstrategierna på tre år. En investerad hundralapp i början av 2005 i OMXS hade gett 
dig 151 kr i slutet av 2007. Den bästa hedgefondsstrategin är Fond – i – Fond som hade gett 
dig 127 kr, medan Makro presterat sämst och endast inbringat 116 kr. 
Skillnaden i resultat kan bero på att Ding & Shawky har en mycket längre 
undersökningsperiod (1990-2003) samt ett större antal fonder i undersökningen (4693 
stycken).   
 
 
Vi ser även att vid den kraftiga nedgången i OMXS i slutet av 2007 har 
hedgefondsstrategierna klarat sig mycket bra. Detta är förenligt med studierna av Ackerman et 
al (1999) som kom fram till att hedgefonderna visade upp ett bättre resultat vid nedgång än 
vid uppgång i jämförelse med ett marknadsindex. 
 
 
5.1.4 Strategiernas avkastning under perioder med upp- och nedgång (Tabell 4:4, Tabell 4:5) 
 
Tabell 4:4 visar att alla strategier redovisar ett positivt resultat vid en uppgång på marknaden. 
Däremot är OMXS:s avkastning (33,68 %) nästan tre gånger så hög som den bästa 
hedgefondstrategin, i detta fall Fond – i – Fond (12,00 %). Sistnämnda strategi samt L/K 
Aktiehedge har bäst avkastning men samtidigt högst standardavvikelse, de har även störst 
spridning mellan den bästa och den sämsta fonden. Noterbart är Makros svaga avkastning 
jämfört med dess höga standardavvikelse. 
 
Däremot generar Lång/Kort Aktiehedge störst negativ avkastning vid nedgång på marknaden, 
även Multistrategi och Fond – i – Fond visar negativa värden och misslyckas på så sätt att 
uppnå absolut avkastning. Noterbart är att både Makro och Taktiska Terminer uppvisar 
positiva värden i uppgång som nedgång. Liksom i uppgång har de bästa strategierna 
förhållandevis hög standardavvikelse i nedgång. Taktiska Terminers positiva avkastningsnivå 
vid både uppgång och nedgång påvisar återigen att strategin är tämligen okorrelerad med 
marknaden, till skillnad från Lång/Kort Aktiehedge som oftast följer OMXS:s utveckling. 
 
Dessa resultat kan också ses i Ackerman et al:s (1999) studie som visar på en bättre prestation 
hos hedgefonderna vid en nedåtgående marknad än en stigande marknad, jämfört med ett 
marknadsindex. 
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5.2 Riskjusterad avkastning (Tabell 4:6, Diagram 4:3) 
 
I studien av Brown, Goetzmann & Ibootsoon (1999) blev resultatet att hedgefonderna hade en 
högre Sharpekvot än ett marknadsindex. Enligt vår studie var det som nämnt endast en 
strategi som uppvisade en högre Sharpekvot än ett marknadsindex. 
 
I tabell 4:6 ser vi att den strategi med högst Sharpekvot är Fond – i – Fond (0,44) som är den 
enda hedgefondsstrategi som slår OMXS. Denna strategi har då högst avkastning i förhållande 
till sin risk. Alla undersökta strategier uppvisar en positiv Sharpekvot med ett intervall från 
0,19 – 0,44. 
 
Trots att både avkastning och standardavvikelse varierar mycket mellan strategierna är 
Sharpekvoten relativt stabil. En intressant observation är att trots att Taktiska Terminer har en 
väldigt hög standardavvikelse i genomsnitt och avkastningen är moderat, så är strategins 
genomsnittliga Sharpekvot relativt hög. Detta beror på att enstaka fonder i strategin har hög 
standardavvikelse men en medelavkastning på nära noll, vilket innebär att det inte tas så stor 
hänsyn till standardavvikelsen vid Sharpekvotsberäkningen. Riskmåttet har också en svaghet 
när det gäller negativa avkastningsresultat, där ett högre negativt resultat renderar i en högre 
Sharpekvot. Svagheter i modeller angående riskjusterad avkastning tas även upp i studien av 
Caretta & Mattarocci (2005), där skevhet och toppighet nämns som bra komplement till 
Sharpekvoten. 
 
Noterbart är också att Makrostrategin även i detta avseende uppnår sämst resultat med en 
Sharpekvot på endast 0,19. 
 
 
 

5.3 Korrelation (Tabell 4:7) 
 
 
I korrelationsmatrisen kan vi se att alla strategier har en positiv korrelation med marknaden, 
den varierar från 0,04 till 0,92. Lång/Kort Aktiehedge visar upp den högsta korrelationen till 
marknaden vilket kan tyda på att den så kallade Hedge - ration är låg, det vill säga att 
förvaltarnas placeringsinriktning är övervägande innehav av långa positioner. Detsamma 
gäller för Multistrategin. Fond – i – Fond är något mindre korrelerad till OMXS, och visar 
spridningen av strategier som dessa fonder använder sig av. Lägst korrelation har Makro och 
Taktiska Terminer som nästan är helt oberoende av hur OMXS utvecklar sig. Dessa är ur 
risksynpunkt därför att föredra för en investerare som även äger vanliga aktier. 
 
Störst samband mellan strategierna har Lång/Kort Aktiehedge och Multistrategi, vilket i sig 
inte är så konstigt då båda har hög korrelation till OMXS. En svagt negativ korrelation ses 
mellan strategierna Taktiska Terminer och Makro samt Multistrategi och Makro. 
 
Liang et al (1998) kommer fram till att alla hedgefondsstrategier har låg korrelation mellan 
varandra. Detta stämmer inte med det resultat som vi har fått fram, då till exempel som ovan 
nämnt Lång/Kort Aktiehedge och Multistrategi har en hög korrelation mellan varandra.  
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5.4 Skevhet och Toppighet (Tabell 4:8)  
 
 
Skevhet 
 
Beträffande Skevhet så var det tre hedgefondsstrategier som visade positiv skevhet: Fond – i – 
Fond, Taktiska Terminer och Makro. Vi kan därmed tala om att det i dessa strategier råder 
många små överavkastningar och några få större underavkastningar från dess medelvärde 
vilket medför en högre risk. Taktiska Terminer visar upp den största skevheten och denna 
risknivå stöds vid studerande av standardavvikelsen. Ding & Shawky (2007) kommer fram till 
i sin studie att de strategier som har positiv skevhet är Lång/Kort Aktiehedge, Makro och 
Taktiska Terminer. Fond – i – Fond uppvisade en negativ skevhet. De siffror som skiljer i 
denna studie jämfört med Ding & Shawkys är att Lång/Kort Aktiehedge och Fond – i – Fond 
visar upp motsatta resultat, det vill säga negativ respektive positiv skevhet. 
 
Övriga två strategier visar i likhet med OMXS upp ett negativt skevhetsvärde, vilket innebär 
fler mindre avkastningar under medelvärdet och få stora avkastningar över medelvärdet. 
Lång/kort Aktiehedge uppvisar det största negativa värdet bland strategierna. Risken för att i 
ett kvartal få en avkastning under medelavkastningen är alltså med denna strategi stor, 
samtidigt kan utfallet av avkastningen ibland överraska positivt med en mycket hög 
avkastning. Fond – i – Fond ligger närmast noll vilket tyder på en jämn avkastningsnivå och 
lägst risk av alla undersökta strategier. Vid standardavvikelseberäkningen har dock 
Makrostrategin lägst risk.  
 
Värt att nämna är dock att i Makrosamplet finns en fond som har mycket stor inverkan på 
medelvärdet och utan den fonden hade Makrostrategin haft ett värde på -0,1. Även 
Multistrategin befinner sig i en liknande situation och vid eliminering av en enstaka fond i 
samplet ges ett skevhetsvärde på -0,02, alltså mycket nära nollstrecket. Det här beror på att 
dessa två strategier består av ett lågt antal fonder och enstaka fonder har stor påverkan vid 
medelvärdesberäkningar. Detta fenomen går även att upptäcka i Lång/Kort Aktiehedge som 
vid exkludering av två fonder får en skevhet på -0,43.  
 
Då resultatskillnaden i skevhet är så pass markant, har vi valt att i fortsättningen använda de 
justerade måtten för de berörda strategierna. När alla andra fonder i strategin har en helt annan 
nivå på skevhet, anser vi det mer rättvisande med exkludering av enskilda fonder.  
 
 
Toppighet 
 
Vi har tre strategier med positiva toppighetsvärden, med vilket menas att avkastningen är 
ojämnt fördelad över kvartalen och det ökar risken för stora kursfall. Dessa är Makro, 
Lång/kort Aktiehedge och Multistrategi. Ding & Shawky (2007) visar i sin studie att alla 
undersökta strategier har en positiv toppighet. Skillnaden i resultatet för toppighet och skevhet 
mellan denna studie och Ding & Shawkys kan bero på att undersökningarna har gjorts på 
olika marknader, tidsperioder samt antal hedgefonder.  
 
 
Vi har även några negativa värden och dessa befinner sig hos Fond – i – Fond, Taktiska 
Terminer och OMXS. Noterbart är att Taktiska Terminer som har en mycket hög 
standardavvikelse har ett negativt toppighetsvärde, om än lågt. Detta beror på att även om 
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strategins avkastningar varierar mycket per kvartal så har variationen en jämnhet. Liksom i 
skevhetsberäkningen uppvisar Fond – i – Fond även här ett bra resultat, vilket gör denna 
strategi till den bästa enligt dessa båda riskmått. 
 
Precis som i skevhetsberäkningen påverkas Makro mycket av en enstaka fond och räknas den 
bort har Makro ett toppighetsvärde på -0,23, alltså ett negativt värde. Det här tyder på att 
Makrofonderna överlag är relativt stabila, men skillnaden påvisar att det också finns svängiga 
Makrohedgefonder. Multistrategi och Lång/Kort Aktiehedge förändras också och blir mer 
stabila. 
 
 

5.5 Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Tabell 4:9) 
 
 
Här ser vi att betavärdena är spridda mellan 0,2 och 0,45. Högst betavärde har Fond – i – 
Fond och lägst har Makro. Alla betavärden är relativt låga vilket antyder låg korrelation med 
aktiemarknaden och mindre risk än OMXS. 
 
Enligt CAPM - modellen får vi olika resultat beroende på hur den framtida aktiemarknaden 
kommer att se ut. Samtliga strategier erhåller positiv avkastning från OMXS -5 och uppåt. Det 
skiljer sig i dock åt i strategierna när det gäller storleken på avkastningen. Den enda strategi 
som utmärker sig är Makro, som håller en positiv avkastning ända ner till OMXS -15. Denna 
strategi är därmed bäst vid en eventuell nedgång på aktiemarknaden 2008. Skulle däremot 
2008 bli ett positivt aktieår kommer Fond – i – Fondstrategin klara sig bäst, tätt följd av 
Lång/Kort Aktiehedge och Taktiska Terminer.  
 
Enligt studien av Ackermann et al (1999) visar hedgefonderna upp ett bättre resultat än 
marknaden vid en nedgång men ett sämre resultat vid en nedgång på marknaden. Detta styrks 
av vår undersökning av CAPM och betavärden, som visar samma resultat. 
 

 
 
5.6 Analys av enkät  
 
 
Här analyseras svaren från de tillfrågade förvaltarna. Påståendena nedan är åsikter och baseras 
nödvändigtvis inte på fakta. 
 
 
1. Varför har Ni valt den strategi som Ni idag använder? 
 
Den vanligaste anledningen till att en förvaltare väljer en viss hedgefondsstrategi är för att 
denne besitter tidigare kunskaper inom strategins verkningsområde. Det kan också handla om 
produktpositionering på den svenska marknaden. När det gäller Fond – i – Fond så gäller 
dock att förvaltaren vill ha en väldiversifierad portfölj.  
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2. Vad ser Ni för olika för- och nackdelar med Er nuvarande strategi? 
 
Förvaltarna har avgivit väldigt skilda svar för varje strategi därför kan vi ej dra några 
generella slutsatser av dessa åsikter. Dock kan vi förklara dem. 
 
Lång/Kort Aktiehedge är enkel då den i stort sett enbart använder sig av aktier, detta ger 
också en god inblick i innehavet. Aktier handlas också på daglig basis vilket underlättar vid 
förnyande av positioner. Dock kan det vara svårt att värdera aktier när fluktuationer på 
marknaden sker av andra skäl än bolagsspecifika. 
 
Fond – i – Fond består av exponering mot andra hedgefonder, alltså relativt få tillgångar 
vilket gör det lätt att hålla en given risknivå. Diversifieringen är ofta stor vilket också 
begränsar uppsidan i hedgefonden. Dessa egenskaper tas även upp i teorin, dock nämns inget 
om Fond – i – Fondstrategins dubbla avgifter. På grund av ett stort antal underliggande 
tillgångar hos hedgefonderna som samlas i en Fond – i – Fondhedgefond kan resultatet av 
marknadsrörelser vara svåra att förutse. 
 
Taktiska Terminers avkastning är stabil över tiden. Detta stärks av våra årsvisa 
avkastningsmätningar som visar samma sak. Eftersom det i strategin går lätt at ändra 
riskprofil har förvaltaren alltid kontroll på sin Sharpekvot. Det nämns som nackdel att 
strategin på kort sikt är volatil, vilket också avspeglas i denna studie. 
 
Makrostrategins förvaltare har ett tydligt fokus i sina investeringar men det kan som teorin 
säger ibland handlas med få tillgångar, vilket leder till en odiversifierad portfölj. 
 
Multistrategin har på grund av fria placeringsregler en hög flexibilitet i investeringsmetoder.   
 
Gemensamt för de flesta strategierna är att de har låg korrelation med aktiemarknaden annars 
ser vi inga övriga samband. 
 

 
3. Är Ert mål som förvaltare att maximera avkastning eller minimera risk? 
 
På denna punkt enas de flesta strategiernas förvaltare om att Sharpekvoten är den som betyder 
mest, det vill säga störst avkastning till given enhet risk. Inom Fond – i – Fond vill förvaltaren 
även ha en klar definierad risk. Förvaltare av makrostrategin arbetar i första hand på att 
minimera risken. 
 
 
4. Hur ofta ändrar Ni Er marknadsposition beroende på rådande marknadsutsikt? 
 
Lång/Kort Aktiehedge och Fond – i – Fond tar vanligast nya positioner från dagligen till 
månadsvis. Inom Taktiska Terminer är det oftast inte marknadsläget som styr utan de handlar 
med färdiga modeller som kan ge köp- eller säljsignal när som helst. Makro tar endast nya 
positioner 5 – 10 gånger per år medan en mer rörlig strategi som Multi ändrar när det behövs. 
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5. Vilken typ av investerare vänder Ni Er till i första hand? 
 
Hedgefondsstrategierna vänder sig till skillnad mot vad många tror till ett relativt brett 
spektrum av investerare. Oftast gäller det institutionella investerare och förmögna 
privatpersoner men det finns många fonder med en liten minimiinsats som vänder sig till alla 
typer av investerare. 
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6666....    SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

 
I detta avsnitt kommer en slutsats dras utifrån analysen. Uppsatsen summeras i syfte att ge en 

förenklad bild över studien. Sist i kapitlet diskuteras förslag till vidare forskning. 

 

 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur hedgefondsstrategier skiljer sig angående 
risk och avkastning på den svenska marknaden. Anledningen till den här typen av 
undersökning var att underlätta för investerare att placera i hedgefonder. Dessutom har de 
olika strategiernas prestationer jämförts med ett marknadsindex.  
 
 
Lång/Kort Aktiehedge 
 
Denna strategi uppvisar en bra genomsnittlig avkastning, dock når den ej upp till kvartalsvis 
absolut avkastning. Risktagandet i strategin är relativt högt och Lång/Kort Aktiehedge har 
både den näst högsta standardavvikelsen såväl som Sharpekvoten, av alla strategier. Används 
riskmåtten skevhet och toppighet ser vi att det även här fås höga siffror i form av högst positiv 
toppighet samt störst negativ skevhet. Detta pekar på hög risk. Strategin uppvisar den högsta 
korrelationen med OMXS, vilket kan ses vid positivt respektive negativt marknadsklimat. 
Avkastningsmässigt gick Lång/Kort Aktiehedge näst bäst vid uppgång i OMXS men också 
sämst vid en nedgång. 
 
Denna strategi passar för en investerare som tror på ett positivt marknadsklimat men inte vill 
ha lika hög risk som aktiemarknaden. I förhållande till de andra strategierna är risken relativt 
hög och därför ska investeraren ha en låg riskaversion. 
 
 
Fond – i – Fond 
 
Fond – i – Fond uppvisade den högsta kvartalsvis genomsnittliga avkastningen av alla 
undersökta strategier, men inte heller denna strategi nådde upp till kvartalsvis absolut 
avkastning. Anderlind et al (2003) påstår att den höga diversifieringen i Fond – i – Fond genererar i 
en medioker avkastning, vilket alltså inte styrks i den här studien. Diversifieringen i strategin är 
därmed möjligen inte så hög som Anderlind et al skriver. Trots den höga avkastningen är risken 
relativt liten och strategin har den högst noterade Sharpekvoten. Vidare har strategin det bästa 
skevhetsvärdet i samband med ett bra toppighetsvärde. Fond – i – Fond har något lägre 
korrelation med OMXS än Lång/Kort Aktiehedge, dock är prestationen i positivt börsklimat 
något bättre. Dessutom är inte nedgången vid ett negativt OMXS lika stor, vilket är hänförligt 
till den lägre risknivån. 
 
En investerare som ska investera i denna strategi ska tro på ett positivt marknadsklimat men 
inte vilja ta lika hög risk som med Lång/Kort Aktiehedge. För en rationell investerare är 
denna strategi det bästa alternativet då han erhåller störst avkastning till tagen risk. 
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Taktiska Terminer 
 
Den genomsnittliga kvartalsavkastningen är för denna strategi tredje högst, likaså gäller för 
Sharpekvoten. Denna strategi visade ej heller upp någon absolut avkastning. Risktagandet är 
på kort sikt väldigt högt på grund av den höga volatiliteten. Skevhetsvärdet styrker detta 
påstående, strategin visar upp det högsta positiva värdet. Däremot menar toppighetsvärdet att 
Taktiska Terminer håller en jämn avkastningsnivå. Detta har sitt ursprung i att strategin visar 
upp en hög men jämn volatilitet på lång sikt. Taktiska Terminer är mycket svagt korrelerad 
till OMXS och vid såväl upp- och nedgång på marknaden visas positiva resultat för strategin. 
Detta är i enlighet med vad som tidigare tagits upp i teorin angående Taktiska Terminer. 
Strategin är negativt korrelerad med Makro. 
 
Den här strategin lämpar sig bäst för en investerare som har en negativ syn på OMXS:s 
framtida utveckling samt har en mycket låg riskaversion. Den kan också passa investerare 
som vill hedga sin aktieportfölj.  
 
 
Makro 
 
Makro har den genomsnittligt lägsta avkastningen av alla strategier, dock är det den enda 
strategin som uppnådde kvartalsvis absolut avkastning. Strategin har näst lägst 
standardavvikelse och sämst Sharpekvot. Vid modifieringen av skevhet och toppighet 
framkom att Makro är avkastningsmässigt mycket stabil över kvartalen. Detta tyder på låg 
risk i strategin, vilket motsäger teorin angående Makro som påstår att strategin har en hög risk 
på grund av dess låga diversifiering. Även denna strategi är väldigt svagt korrelerad med 
OMXS och uppvisar positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Makro är negativ korrelerad 
med både Taktiska Terminer och Multistrategi.  
 
Makro passar en investerare med en relativt neutral syn på marknaden. En mycket riskavert 
investerare bör investera i denna strategi. Även Makro kan med fördel användas för att hedga 
sin aktieportfölj.  
 
 
Multistrategi 
 
Denna strategi står för den näst lägsta avkastningen och Sharpekvoten, den uppnår inte någon 
absolut avkastning. Dock är Multistrategin jämn i avkastningen och har den lägsta 
standardavvikelsen. Den modifierade skevheten samt toppigheten styrker både den jämna 
avkastningen såväl som den låga risknivån i denna strategi. Multistrategin är starkt positivt 
korrelerad till OMXS och tenderar att gå i samma riktning som marknaden. Multistrategi är 
negativt korrelerad med Makro. 
 
En investerare i denna strategi bör ha en positiv marknadssyn och samtidigt vara mycket 
riskavert. Risken ökar dock markant vid en stor exponering mot aktiemarknaden.  
 
 
Strategier kontra OMXS 
 
 Alla strategier håller i jämförelse med OMXS en lägre risknivå. Denna slutsats dras genom 
en total bedömning av standardavvikelse, skevhet, toppighet samt beta.  
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Däremot överträffar OMXS avkastningsmässigt alla strategier under den undersökta perioden. 
Då ska hänsyn tas till att den största delen av perioden bestod av ett positivt börsklimat. Vid 
marknadsnegativa kvartal uppvisar alla strategier en bättre avkastningsnivå.  
 
Fond – i – Fond var den enda strategin som uppvisade en bättre Sharpekvot än OMXS.  
 
 
Enkät 
 
Hedgefondsförvaltare använder vanligtvis en viss strategi för att de besitter tidigare kunskaper 
eller erfarenheter inom området. Val av strategi påverkas även av de vitt skilda för- och 
nackdelar som finns implementerade i strategierna. Vi kan också se en skillnad i den 
tidsmässiga positioneringen hos alla strategier. Hedgefondsförvaltarna försöker tillgodose 
investerare, speciellt kapitalstarka personer och institutioner, genom att erhålla en så hög 
riskjusterad avkastning som möjligt.   
 
 
Sammanfattande slutsats 
 
Den hedgefondsstrategi som under tidsperioden presterade bäst både gällande genomsnittlig 
avkastning såväl som riskjusterad avkastning var Fond – i – Fond. Sämst i båda ovanstående 
kategorier var Makro.  
 
Lägst risk bedömer vi att Multistrategin har, tätt följd av Makro. Störst risk tas vid investering 
i Taktiska Terminer och Lång/Kort Aktiehedge. 
 
Den enda strategi som lyckades uppnå kvartalsvis absolut avkastning var Makro. 
 
 
 
6.2 Framtida forskning 
 
 
Under arbetets gång har flera intressanta frågeställningar dykt upp och här presenteras förslag 
till ytterligare forskning. 
 
I vidare studier tycker vi att det finns intresse att studera hur stor påverkan en strategi har på 
en enskild fond. Denna undersökning skulle lämpligen genomföras genom att använda 
multipel regression för att statistiskt säkerställa olika samband samt för att hitta förklarande 
variabler. 
 
Då hedgefonder på den svenska marknaden har vuxit mycket de senaste åren, har vi tvingats 
utesluta ett relativt stort antal fonder då de inte existerat tillräckligt lång tid. En framtida 
undersökning skulle kunna inkludera även dessa fonder eller endast undersöka de nya 
fonderna för att bedöma likheter och skillnader med de äldre hedgefonderna. Det kan gälla 
skillnader i strategival, förvaltningssätt eller risktagande. 
 
Det finns också en möjlighet att jämföra den svenska marknaden med en utländsk marknad. 
Intressanta aspekter skulle vara strategianvändning, avkastnings- och risknivåer hos 
strategierna. 
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Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att undersöka samma mått som i denna 
studie fast varje hedgefond för sig själv och utan hänsyn till strategival. För att sedan 
klassificera hedgefonderna i hög- medel- och låg risk och slutligen jämföra deras resultat. 
 
Slutligen kan det vara av intresse att sätta ihop undersökta strategier i olika portföljer i syfte 
att få fram portföljer med olika risknivå. Investeraren har då möjlighet att välja en ultimat 
risknivå.      
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6.3 Ordlista 
 

 
Derivat Derivat utgörs av finansiella instrument, såsom 

terminer och optioner. Deras värde beror på en 
underliggande tillgångs utveckling, till exempel en 
akties.81 

 
Korrelation Korrelation visar hur starkt ett samband mellan två 

variabler är. Värdet ligger alltid mellan -1 och +1, 
vid 0 finns inget samband mellan variablerna.82  

 

Statsskuldsväxel En statsskuldsväxel är ett värdepapper som genererar 

en riskfri ränta och används för att finansiera statens 

kortfristiga lånebehov.83 Statsskuldsväxlar ges 

vanligtvis ut med en löptid på mellan 3 och 12 

månader.84 

 
Volatilitet Den visar hur avkastningen varierar över tiden och 

utgör ett mått på vilken risk som finns i hedgefonden. 
Beräkning av volatilitet görs vanligen i term av 
standardavvikelse.85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

                                                 
81 Anderlind et al (2003) s. 96 
82 http://www.aktiesite.se/Statistik/Regression/korrelationskoefficienten.htm 
83 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16739 
84 http://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1485.aspx 
85 Anderlind et al (2003) s. 99 
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 www.brummer.se   www.brummer.se 

Nordea Eurepean Equity Hedgefond 

 www.nordea.se 

Nordic Absolut Return Fund 

 www.nordicfund.com 

OPM Alpha 

 www.optimized.se 

Ram One 

 www.ramrational.com 

SEB Global Hedge 

 www.seb.se 

SEB Multihedge 

 www.seb.se 

SEB Hedgefund Fixed Income 
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 www.seb.se 

Sector Hedge 

 www.sectormanagement.com 

SGAM AI Equysis Funds Euroland 

 www.sgam.se 

SHB Hedgefond Aktie Europa 

 www.handelsbanken.se 

 

 
7.4 Personlig kommunikation 
 

Kontakter vid Enkätundersökning 

Personer:   Företag:  Datum: 
Blomberg, Marcus  Banco Hedge  2008-04-08 
Edensvärd, Fredrik  FMG  2008-04-03 
Ekholm, Daniel  SGAM  2008-04-10 
Gangnor, Marcus  Erik Penser Fonder 2008-04-10 
Hansen, Bo-Göran  Systematiska  2008-04-03 
Holst, Anders  Lynx Asset Management 2008-04-03 
Lanborg, Malcolm  SEB  2008-04-08 
Nilsson, Mats  Tanglin  2008-04-15 
Rasmussen, Barner Berndt  FIM Maltti  2008-04-03 
Rydman, Charlotte  Handelsbanken 2008-04-08 
Sterndalen, Christer  Cicero Fonder 2008-04-08 
Säfvenblad, Patrick  DNB Nor  2008-04-03 
Wahlberg, Marcus  Hlunden  2008-04-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


