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Abstract 

Hedge funds have the past few years become an increasingly popular 

investment alternative and in the last decade hedge fund assets managed have 

quadrupled to USD 2000 billion, a growth rate of around 25-30% per year. One 

explanation for this substantial increase is that hedge funds' minimum limits on 

capital invested has declined, which have made them available to retail 

investors. The recent turmoil in financial markets has also contributed to 

investors finding their way to hedge funds, whose goal is to generate stable 

returns regardless of how the market develops. 

Using Sharpe’s, Treynor’s and Jensen's performance measures, I have 

investigated whether hedge funds manage to generate higher risk-adjusted 

returns than traditional managed funds. The data set for the funds’ returns 

have been collected from Handelsbanken's website and the time period 

examined is limited to the period 2006-02 to 2011-02. The results of 

performance measurements show that hedge funds have not been able to 

generate as high risk-adjusted returns as traditionally managed funds. When 

one analyzes the various hedge strategies performance it can be seen that stock 

arbitrage is the strategy that generates the highest risk-adjusted returns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Hedgefonder har de senaste åren blivit ett alltmer populärt 

investeringsalternativ och det senaste decenniet har hedgefondernas förvaltade 

kapital fyrdubblats till 2000 miljarder dollar, en tillväxt på cirka 25-30% per år. 

En förklaring till denna kraftiga ökning är att hedgefondernas minimigränser för 

investerat kapital har minskat vilket gjort dem tillgängliga för småsparare. De 

senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna har också bidragit till 

att investerarna sökt sig till Hedgefonder, vars mål är att generera stabil 

avkastning oberoende av marknadens utveckling.  

Med hjälp av Sharpes, Treynors och Jensens prestationsmått har jag undersökt 

om hedgefonder lyckas generera högre riskjusterad avkastning än traditionellt 

förvaltade fonder. Dataunderlaget för fondernas avkastning har hämtats från 

Handelsbankens hemsida och tidsperioden som undersökts är begränsad till 

perioden 2006-02 till 2011-02. Resultaten av prestationsmåtten visar att 

hedgefonderna inte klarat av att generera lika hög riskjusterad avkastning 

som de traditionellt förvaltade fonderna. När man sedan analyserar de olika 

hedgestrategierna prestation kan man se att aktiearbitrage är den strategi 

som genererat högst riskjusterad avkastning. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Hedgefonder har de senaste åren blivit ett alltmer populärt 

investeringsalternativ och marknaden för hedgefonder har det senaste decenniet 

växt kraftigt. 1996 förvaltades 135 miljarder USD av världens hedgefonder 

jämfört med hela 2000 miljarder USD 2007. Detta betyder att förvaltat kapital i 

hedgefonder ökade med nästan 15 gånger i storlek, vilket kan jämföras med det 

förvaltade kapitalet i de traditionella fonderna som under samma tidsperiod 

ökade ca 6 gånger i storlek (Strömqvist 2009). En förklaring till denna kraftiga 

ökning är att hedgefondernas minimigränser för investerat kapital har minskat 

vilket gjort dem tillgängliga för småsparare. De senaste årens turbulens på de 

finansiella marknaderna har också bidragit till att investerarna söker sig till 

hedgefonderna i sin jakt på avkastning (Nyberg 2006).  

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

är att ge absoluta avkastningar dvs. positiv avkastning oberoende av hur börsen 

som helhet utvecklas. Något dessa fonder har gemensamt är att de omfattas av 

ett friare regelverk som gör det möjligt att generera avkastning i både upp– och 

nedgångarna på börsen. Detta försöker de framför allt åstadkomma genom att 

köpa värdepapper som väntas öka i värde och blanka de värdepapper som antas 

minska i värde dvs. sälja lånade värdepapper. De kan även placera i olika typer 

av derivatinstrument såsom optioner och terminer vilket gör att de kan skydda 

sina positioner. Hedgefonder kan också belåna sina portföljer vilket ger 

hävstång på avkastningen. De vanligaste strategierna som används av 

hedgefonderna är aktiebaserade Long/Short strategier och arbitragestrategier. 

Long/Short strategierna spekulerar i både upp- och nedgångar medan 

arbitragestrategier försöker identifiera och utnyttja felprissättningar som 

uppstår på marknaden (Strömqvist 2009). 

 

1.2 Problemformulering 

Idén med hedgefonder är att de ska generera positiv avkastning oberoende av 

hur marknaden presterar genom att använda sig av både långa och korta 

positioner. Det låter bra i teorin men problemet med detta är att veta när man 

ska spekulera i upp- respektive nedgång. Enligt den effektiva 
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marknadshypotesen är marknaden effektiv dvs. marknaden reflekterar all 

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

som finns tillgänglig. Således ska ingen investeringsstrategi kunna vara 

överlägsen någon annan, och hedgefonder ska inte kunna generera någon 

överavkastning gentemot de traditionellt förvaltade fonderna (Damodaran 2002). 

Frågan är således om hedgefonder i allmänhet lyckats att generera en dylik 

överavkastning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om hedgefonder generera högre 

riskjusterad avkastning än traditionellt förvaltade fonder. Dessutom kommer jag 

att jämföra olika hedgestrategiers riskjusterade avkastning och kontrollera om 

hedgefonders och traditionellt förvaltade fonders investeringsfilosofier verkligen 

skiljer sig åt. 

 

1.4 Metod 

För att undersöka om hedgefonder genererar högre riskjusterad avkastning än 

traditionella fonder så har jag valt att använda mig av ett antal prestationsmått. 

Dessa prestationsmått beräknas och jämförs sedan med de olika fondklasserna 

och hedgestrategierna. Även en stilanalys kommer att göras för att kontrollera 

om exponering skiljer sig åt mellan hedgefonder och traditionella fonder. 

Datamaterialet som har använts i uppsatsen är av typen kvantitativ 

sekundärdata. Undersökningen baseras på månadsdata som har hämtats från 

Handelsbankens hemsida och databasen EcoWin. Fondkurserna som använts 

är NAV-kurser (Net Asset Value) och beräknas genom att ta marknadsvärdet på 

fondens tillgångar efter avgifter, dividerat med antalet fondandelar (SEB). 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att studera 45 fonder varav 15 hedgefonder, 15 Blandfonder och 15 

Aktiefonder. Givetvis hade det varit bättre med ett större urval från varje 

fondkategori men eftersom jag inte hade tillgång till någon databas för fonder så 

fick jag använda de fonder vars data fanns tillgänglig på Internet. Fonderna som 

har studerats är begränsade till den svenska fondmarknaden. Tidsperioden är 

begränsad till perioden 2006-02 till 2011-02. Denna period valdes så att samma 
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månadsobservationer skulle kunna ingå för samtliga fonder, då några av 

fonderna inte existerade före perioden. 

 

1.6 Statistiska felkällor 

Undersökningar av fonders prestationer kan ibland leda till snedvridna resultat. 

Nedan presenteras vanliga statistiska felkällor som kan komma att påverka 

undersökningen.  

 

”Survivorship bias” 

Databaser över fonder innehåller i de flesta fall endast de fonder som 

fortfarande är aktiva. Vilket innebär att fonder som lagts ned på grund av dålig 

prestation inte ingår i databasen. Detta gör att undersökningen riskerar att bli 

snedvriden eftersom fonder som troligtvis haft en sämre utveckling inte 

inkluderas i undersökningen (Riksbanken 2006).  

 

”Self-selection bias” 

Eftersom fondförvaltarna självmant rapporterar in fondens utveckling till 

databaserna kan rapporteringen när som helst upphöra av olika orsaker. En 

trolig anledning till detta kan vara en period då fonden haft mycket låg 

avkastning. Denna typ av bias (snedvridning) gör att avkastningsnivåerna kan 

överskattas (Riksbanken 2006). 

 

1.7 Disposition 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till uppsatsens ämne och en 

problemdiskussion som sedan leder fram till dess syfte, även metod och 

avgränsningar tydliggörs i detta kapitel. I kapitel två ges en beskrivning av vad 

hedgefonder är och vad som skiljer dem från de traditionellt förvaltade 

fonderna. Kapitel tre behandlar de teorier och modeller som är kopplade till 

undersökningen, även prestationsmåtten tas upp och förklaras. I kapitel fyra 

presenteras tidigare studier som gjorts. Därefter presenteras resultat och analys 

i kapitel fem. Slutsatsen ges i kapitel sex. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är en fond? 

En fond kan beskrivas som en samling av olika värdepapper som ägs av dem 

som sparar i fonden. Syftet med att placera i en fond är att få en bättre 

riskspridning än då man investerar i enskilda värdepapper. En fond förvaltas av 

ett fondbolag som bestämmer vilka värdepapper som ska ingå i fonden 

(Pensionsmyndigheten). 

 

2.2 Traditionella fonder 

Med traditionella fonder menas fonder som enbart placerar i underliggande 

tillgångar dvs. fonder som inte använder sig av olika derivatinstrument och 

blankning. Traditionella fonder kan delas in i tre huvudgrupper: 

Aktiefonder  

Fonder som till största del innehåller aktier. Aktiefonder måste innehålla minst 

75 % aktier och bestå av minst 16 olika aktier (Carnegie).  

Räntefonder 

Fonder som enbart placerar i räntebärande papper kallas räntefonder. 

Blandfonder  

Blandfonder investerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen 

mellan aktier och räntebärande papper skiljer sig åt mellan olika blandfonder 

(Pensionsmyndigheten). 

 

2.3 Hedgefonder 

Den första hedgefonden startades av australiensaren Alfred Winslow Jones. 

Jones arbetade som reporter och 1949 skrev han en artikel om aktieanalyser 

och hur investerarna använde sig av dem för att värdera aktier på börsen. Efter 

att han granskat dessa värderingsmetoder började han bygga en egen modell för 

ett nytt investeringsalternativ som han kallade Hedgefond. Ordet hedge kommer 

från engelskan och kan översättas till svenskans skydd alternativt gardering. 

Han startade sedan en fond där han själv stod för en stor del av startkapitalet. 

Jones investeringsstrategi gick ut på att ”hedga” långsiktiga investeringar i 

aktier som han ansåg var undervärderade. Detta gjordes genom att han köpte 
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undervärderade aktier och blankade aktier som han betraktade som 

övervärderade dvs. spekulera i nedgång genom att låna aktier som han 

omedelbart sålde och sedan köpte tillbaka när aktiepriset sjunkit. Om han 

lyckades köpa tillbaka aktierna för ett lägre pris än han sålde dem för så kunde 

han göra en vinst, och sedan lämna tillbaka aktierna till dess ägare. Detta är en 

form av arbitrage. Arbitrage är investeringsstrategier som försöker generera 

riskfria vinster. Ett exempel på detta är om en tillgång handlas till olika priser 

på olika handelsplatser vid samma tidspunkt, tillgången kan då köpas och 

säljas för olika priser samtidigt vilket genererar riskfria vinster. Dessa 

arbitrageaffärer är dock i verkligheten nästintill obefintliga pga. den höga 

effektiviteten dagens marknader har. En vanligare arbitragestrategi är statistisk 

arbitrage som försöker uppnå positiv avkastning genom att utnyttja obalanser 

som sker i priserna mellan olika tillgångar som har hög korrelation, denna 

strategi är dock inte helt riskfri.  

Eftersom Jones spekulerade i både upp- och nedgång så hade inte marknadens 

svängningar lika stor inverkan på fonden som det har för en traditionellt 

förvaltad fond samtidigt som avkastningen hölls på en bra nivå. Jones 

investeringsstrategi uppmärksammades inte förens 1966, då tidningen Fortune 

skrev om hans hedgefond, som hade lyckats slå de traditionella fondernas 

avkastning med 87 % över en 10-årsperiod. Artikeln fick ett stort genomslag och 

det ledde till att fler hedgefonder startades och bara några år senare fanns det 

mer än 100 hedgefonder (Anderlind et al. 2003).  

Även om hedgefonderna var framgångsrika så var de relativt okända ända fram 

till början av 90-talet, då deras höga avkastningsnivåer uppmärksammades i 

olika affärstidningar. De fick också en del dålig publicitet i media gällande deras 

effekter på ekonomin. Hedgefonderna fick först skulden för det brittiska pundets 

kollaps 1992. De anklagades för att ha manipulerat marknaden, en utredning 

som senare gjordes av den internationella valutafonden kunde dock inte finna 

några bevis för detta (Anderlind et al. 2003). 

Ett annat fall var LTCM (Long Term Capital Management) en framgångsrik fond 

som fokuserade på arbitragehandel. LTCM hade en hög belåningsgrad som fick 

katastrofala konsekvenser under Rysslandskrisen 1998. Krisen orsakade en 

likviditetsbrist på räntemarknaden vilket gjorde att det historiska prismönstret 
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mellan de olika ränteinstrumenten förändrades och påverkade LTCM’s 

arbitragepositioner negativt. Eftersom LTCM var en stor och betydelsefull fond 

så kunde en kollaps leda till negativa konsekvenser för hela finansmarknaden, 

detta gjorde att amerikanska centralbanken tvingades gå in med kapital för att 

rädda fonden (Anderlind et al. 2003). 

Den första svenska hedgefonden var Zenit och den startades under sommaren 

1996 av Brummer & Partner.  Antalet svenska hedgefonder och den totala 

förvaltningsvolymen har därefter ökat i snabb takt. Antalet Svenska 

hedgefonder är idag ca 70 stycken med olika inriktningar och strategier 

(Rouzbehani 2006).  

2.4 Skillnader mellan Hedgefonder och Traditionella fonder 

En av de största skillnaderna mellan traditionellt förvaltade fonder och 

hedgefonder är att hedgefonderna har friare placeringsregler. Traditionellt 

förvaltade fonder regleras av UCITS-direktivet (Undertakings for Collective 

Investments in Transferable Securities). Lagar och regler som måste uppfyllas är 

bl.a. informationskrav, rapporteringskrav och vilka typer av värdepapper fonden 

får placera i. Hedgefonder är istället helt oreglerade i många länder. I Sverige är 

de dock skyldiga att vara registrerade hos Finansinspektionen och redovisa 

några mått som beskriver fondens risk (Nyberg 2006). 

Traditionellt förvaltade fonder har tillskillnad från hedgefonder inte möjlighet att 

spekulera i fallande aktiepriser, detta gör att deras värden kan variera kraftigt. 

Idén med hedgefonder är att förvaltaren ska kunna handla fritt och på så vis 

gardera sig mot nedgångar. Detta kan göras genom att kombinera olika typer av 

värdepappersinnehav som kan dra nytta av både upp- och nedgångar. 

Hedgefondförvaltarna kan också använda sig av fler finansiella instrument som 

exempelvis optioner och terminer (Anderlind et al. 2003). 
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2.5 Hedgefonder och finansmarknaden 

Den kraftiga tillväxten av hedgefonder har skapat en internationell debatt om 

deras potentiella risker och tänkbara negativa effekter på det finansiella 

systemet. Experterna är oroliga för bankernas exponering mot hedgefonderna 

och de spridningseffekter det kan leda till på de finansiella marknaderna. Deras 

oro grundar sig främst i att hedgefondernas verksamheter är dåligt genomlysta, 

deras möjligheter till hög belåning och att de uppvisar flockbeteende.  

Myndigheterna i de flesta länder har lite eller ingen insyn i hedgefondernas 

verksamhet och vet i många fall inte vilka personer som verkar i dem. Detta 

gäller främst fonder placerade i skatteparadis såsom Bermudas eller Cayman 

Islands, vilket ökar risken för legala oegentligheter, i form av bedrägerier och 

förskingring. Detta har man börjat se effekterna av i USA. Där antalet 

bedrägerier med hedgefonder inblandade har ökat kraftigt de senaste åren. 

Hedgefonder har heller ingen gräns för hur hög skuldsättningsgrad de får ha 

och kan således ha hur hög belåning som helst. Skuldsättningsgrad är ett mått 

på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till eget kapital och beräknas 

som skulder dividerat med eget kapital. En hög skuldsättning ökar risken för 

konkurser och ger större effekter.  

Skuldsättningen varierar dock för hedgefonderna och de flesta hedgefonderna 

har ändå en relativt låg skuldsättningsgrad. Studier som gjorts visar att 

skuldsättningsgraden oftast är lägre än 200 % för hedgefonderna, detta kan 

jämföras med svenska storbanker som oftast har en skuldsättningsgrad på över 

2000 %. Kritikerna menar också att hedgefonder uppvisar flockbeteende, dvs. 

att de använder samma typer av strategier vilket gör att de ofta tar liknande 

positioner. Flockbeteende kan leda till kraftigare svängningar på marknaden 

och ha en destabiliserande effekt (Nyberg 2006).  

Enligt Nyberg (2008) så fyller hedgefonderna viktiga funktioner på de 

finansmarknaderna. Han menar att de bidrar med att sprida marknadsrisker 

och kreditrisker till fler aktörer. Detta eftersom de kan handla snabbt och 

flexibelt och på så vis förbättra prissättningen på olika tillgångar. Ett exempel 

på detta är hedgefonder som fokuserar på att hitta felprissättningar, vilket 

bidrar till priser som reflekterar den underliggande risken bättre. Han anser 

också att de förbättrar marknaderna genom att tillföra likviditet.  
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3. Teori 

3.1 Mean-Variance  

1952 publicerade Harry Markowitz en artikel om portföljvalsteori, ”Portfolio 

Selection”, där han skrev om portföljers risk och avkastning. Han menade att 

investerare inte bara ska koncentrera sig på den förväntade avkastning utan 

också risken, som han definierade som varians i avkastning. Markowitz visade 

hur man kan diversifiera portföljer dvs. sprida investeringarna i olika tillgångar 

med låg korrelation och på så sätt minska risken samtidigt som den förväntade 

avkastningen kan bibehålla en hög nivå. Han visade också hur man hittar den 

optimala portföljen dvs. den portfölj som ger den högsta förväntade 

avkastningen för en given risknivå (Markowitz 1952). Den optimala portföljen för 

varje risknivå kallas den effektiva fronten och den portfölj som välj längs den 

effektiva fronten bestäms av investerarens preferenser för risk (Bodie, Kane, 

Marcus 2009). 

 

3.2 CAPM 

Capital Asset Pricing Modellen(CAPM) är en utveckling av Markowitz’s Mean-

Variance modell och den introducerades av William Sharpe, John Lintner och 

Jan Mossin under 60-talet.  

Antaganden: 

 Det finns många investerare och de representerar endast en liten del 

av den totala marknaden.  

 Alla Investerare är pristagare och ingen är stor nog för själv kunna 

påverka priset. 

 Alla investerare har identiska investeringshorisonter.  

 Tillgängliga investeringar är begränsade till börsnoterade finansiella 

tillgångar. 

 Det finns inga begränsningar gällande lån och sparande till den 

riskfria räntan. 
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 Skatter och transaktionskostnader påverkar inte investerings- 

besluten. 

 Investerarna antas vara rationella vilket innebär att de väljer den 

optimala portföljen enligt Markowitz’s modell. 

 Alla investerare har homogena förväntningar vad gäller förväntade 

avkastningar och risker. 

CAPM är en modell som beskriver det linjära förhållandet mellan förväntad 

avkastning  och tillgångens Betavärde . Betavärdet är ett mått på 

tillgångens känslighet i förhållande till marknadsrisken. Ett betavärde större än 

ett betyder att tillgången har högre risk än marknaden medans ett betavärde 

mindre än ett innebär att tillgången har en lägre risk än marknaden. En tillgång 

med ett betavärde större än ett ska enligt CAPM kompenseras med en högre 

förväntad avkastning. CAPM representeras grafiskt av Security Market Line 

(SML), tillgång A som ligger ovanför SML anses vara undervärderad och tillgång 

B som ligger nedanför SML bedöms vara övervärderad enligt modellen (Bodie, 

Kane, Marcus 2009). 

Figur 3.1: CAPM 

 

SML:  

E( ) = Tillgångens förväntade avkastning.  

 = Riskfria räntan. 
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 = Tillgångens betavärde 

 = Marknadens riskpremium 

 

3.3 Effektiva Marknadshypotesen  

Enligt den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) reflekterar aktuella aktiepriser 

all tillgänglig information om värdet på aktierna, således ska det inte vara 

möjligt att kunna göra extraordinära vinster på aktier. Effektiva marknader 

nämndes för första gången av Eugene Fama i en artikel om effektiva marknader 

på mitten av 60-talet. Fama menade att aktiepriser omedelbart justeras till det 

verkliga värdet då ny information blir tillgänglig (Clarke, Jandik, Mandelker). 

Forskare har försökt hitta olika mönster i de historiska aktiepriserna men 

misslyckats. De har dragit slutsatsen att aktiepriser följer en s.k. Random walk, 

som innebär att prisförändringen från en dag till nästa är oberoende av vad som 

hände dagen innan.  

Trots detta tror många fondförvaltare ändå att de kan identifiera aktier som är 

undervärderade och därmed överträffa marknadens avkastning. För att hitta 

undervärderade aktier använder de sig av olika värderingsmetoder och teknisk 

analys (Clarke, Jandik, Mandelker). Enligt EMH finns det inga 

värderingsmetoder som är effektiva och därför ska ingen investerare kunna 

överträffa marknaden avkastning över en längre tidsperiod (Bodie, Kane, 

Marcus 2009). 

Tre versioner av den Effektiva Marknadshypotesen:  

Svag form 

Den svaga formen av marknadseffektivitet hävdar att de aktuella aktiepriserna 

reflekterar all information som finns i de historiska aktiepriserna. Detta innebär 

att ingen investerare kan göra extraordinära vinster genom att analysera de 

historiska priserna. Anledningen till att den kallas svag form är för att denna 

information är så lättillgänglig och dess information borde således reflekteras i 

priset (Clarke, Jandik, Mandelker). 
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Medelstark form 

Den medelstarka formen av marknadseffektivitet menar att de aktuella 

aktiepriserna förutom den svaga formen av marknadseffektivitet också 

innehåller all, allmänt tillgänglig information. Vilket innebär att all information 

från årsredovisningar, makroekonomiska rapporter, beslut om framtida 

utdelningar etc. är inkluderat i det aktuella aktiepriset (Clarke, Jandik, 

Mandelker). 

 

Stark form 

Den starka formen av marknadseffektivitet innehåller allt i den svaga respektive 

medelstarka formen av marknadseffektivitet, och menar att även information 

som inte är allmänt tillgänglig är inkluderat i de aktuella priserna. Skillnaden 

mellan den medelstarka och starka formen är att ingen kan göra extraordinära 

vinster enligt den starka formen, inte ens insiders dvs. personer med insyn i 

företaget (Clarke, Jandik, Mandelker). 

 

3.4 Derivatinstrument 

Optioner  

En option ger innehavaren rätt att köpa en tillgång (Call Options) eller rätten att 

sälja en tillgång (Put Options) till ett visst pris. En person utlovar således en 

rättighet till en annan person. Utfärdaren är bunden att fullfölja sitt åtagande, 

medan innehavaren av rättigheten inte är bunden utan kan välja om optionen 

ska utnyttjas eller inte (Skatteverket 2011). Optioner kan användas för att 

spekulera i både upp- och nedgångar. De kan även utnyttjas för att skydda sig 

mot kursfall (Anderlind et al. 2003). Nedan visas exempel på olika positioner 

som kan tas med optioner. 
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Call Options 

Figur 3.2: Long Call och Short Call 

 

 

Long Call är en optionsposition som används för att spekulera i en ökning av 

priset på den underliggande tillgången. ”Long” innebär att fonden har köpt 

optionen och ”Short” innebär att man sålt optionen. I figur 3.2 illustreras risk 

och potentiell avkastning för Long Call optioner, risken är begränsad medan den 

potentiella avkastningen är obegränsad (Smith 2008). 

Short Call optioner används för att spekulera i att priset på den underliggande 

tillgången skall minska. I figur 3.2 visas också Short Call optioner. Observera 

att dessa optioner har en begränsad vinstpotential, och obegränsad risk 

(Smith 2008). 

 

Put Options 

Figur 3.3: Long Put och Short Put 

 

Long Put optioner kan utnyttjas för att spekulera i prisfall på en underliggande 

tillgång. Long puts används också ofta av investerare för att skydda sig mot 

potentiella kursfall i den underliggande tillgången. Diagrammet i figur 3.3 
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illustrerar Long Puts. Vinstpotentialen är obegränsad och risken begränsad 

(Smith 2008). 

Short Puts används för att spekulera i att priset på den underliggande 

tillgången skall öka. Diagrammet i figur 3.3 illustrerar också avkastningen för 

Short Puts. Observera att vinstpotential är begränsad medans den potentiella 

förlusten är obegränsad (Smith 2008). 

 

Strangles 

Figur 3.4: Long Strangle och Short Strangle 

 

 

I figur 3.4 visas Long Strangles, denna position konstrueras genom placering i 

både Long Call och Long Put optioner. Long Strangles används då man tror på 

en kraftig förändring av priset på den underliggande tillgången men är osäker 

på vilket håll det kommer att röra sig åt. Risken i denna position är begränsad 

och den potentiella avkastningen obegränsad (Smith 2008). 

I figur 3.4 illustreras även Short Strangles, en position som skapas genom 

placering i Short Call och Short Put optioner. Denna position tas i 

förhoppningen om att priset på den underliggande tillgången skall ligga relativt 

stilla under en period. Short Strangles har en begränsad vinstpotential och en 

obegränsad risk (Smith 2008). 

 

Terminer  

En termin är ett avtal om att köpa en tillgång vid en förutbestämd tidpunkt till 

ett bestämt pris. Till skillnad från optioner så är båda parter tvungna att 

fullfölja terminskontraktet. Det finns två typer av terminskontrakt, futures och 
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forwards. Skillnaden mellan dem är att futures kan handlas under löptiden 

vilket inte är möjligt med forwards (Skatteverket 2011).   

3.5 Hedgestrategier 

Hedgefonders investeringsrisk är till stor del är förvaltningsrelaterad till skillnad 

från de traditionella fonder som har en marknadsrelaterad investeringsrisk. 

Därför är det viktigt att veta vilken strategi hedgefonderna använder sig av och 

hur de försöker nå framgång när man ska välja hedgefond. Det finns mängder 

av investeringsstrategier som används och för att få en bild över olika strategier 

som används så har jag valt att presentera de vanligast förekommande 

(Anderlind et al. 2003). 

 

3.5.1 Marknadsberoende Strategier  

Med marknadsberoende strategier avses strategier som i hög grad påverkas av 

marknadens utveckling. Denna typ av strategi försöker generera avkastning 

genom att värdera olika tillgångar som man sedan jämför med marknadens 

värdering. Om värderingarna skiljer sig åt så tar man positioner med 

förhoppning om att marknaden med tiden ska korrigera den värderingen som 

man anser är felaktig. Positiv avkastning uppnås således då marknaden 

korrigerar felprissättningen på tillgångarna (Anderlind et al. 2003). 

Long/Short aktiehedge 

Long/short aktiehedge är den mest använda hedgestrategin och används av 

cirka 55 % av alla världens hedgefonder(Harcourt). Strategin handlar aktier och 

försöker hitta över- respektive undervärderade bolag. Långa positioner tas i de 

undervärderade aktierna och korta positioner tas i de som anses vara 

övervärderade enligt förvaltaren (Anderlind et al. 2003). 

Long/Short räntehedge 

Long/Short räntehedge är en mindre vanlig strategi som används av 

uppskattningsvis 6 % av världens hedgefonder(Harcourt). Denna strategi 

fokuserar på att analysera kreditrisker i underliggande företag. Förvaltaren tar 

sedan långa och korta positioner i de företagsobligationer som anses vara över- 

eller undervärderade (Anderlind et al. 2003). 
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Taktiska Terminsstrategier 

Hedgefonder som använder taktiska terminsstrategier investerar endast i 

derivatinstrument, såsom terminskontrakt och optioner. Strategin används av 

ca 8 % av alla hedgefonder (Anderlind et al. 2003). 

 

3.5.2 Marknadsoberoende Strategier  

Med marknadsoberoende strategier menas strategier som inte påverkas av 

marknadens utveckling. De fokuserar på att hitta och utnyttja obalanser i 

prissättningen mellan olika tillgångar som står i relation till varandra. Positiv 

avkastning uppnås då marknaden korrigerar felprissättningen mellan 

tillgångarna (Anderlind et al. 2003). 

Aktiearbitrage 

Hedgefonder som sysslar med aktiearbitrage har uppskattas till 25 % av den 

totala marknaden för hedgefonder(Harcourt). Denna strategi försöker identifiera 

och utnyttja felprissättningar på aktier som uppstår på marknaden (Anderlind 

et al. 2003). 

Räntearbitrage 

Räntearbitragestrategier används av ungefär 4 % av alla hedgefonder(Harcourt). 

Denna strategi utnyttjar precis som andra arbitragestrategier obalanser i 

prissättningar, men fokuserar istället på räntebärande papper (Anderlind et al. 

2003). 

 

3.5.3 Opportunistiska Strategier  

Opportunistiska strategier är en mix av marknadsberoende och 

marknadsoberoende strategier och de allokerar sitt kapital mellan de olika 

strategierna beroende på marknadsläget (Anderlind et al. 2003). 

Blandstrategier 

Blandstrategi innebär att förvaltarna använder multipla strategier, dvs. en 

kombination av de strategier som nämnts tidigare. Blandstrategier används av 

ca 4 % av alla hedgefonder (Anderlind et al. 2003). 
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3.6 Hedgefonders för- och nackdelar 

3.6.1 Fördelar 
 

Svagt beroende av marknadsutvecklingen 

Hedgefonder har också visat sig kunna generera vinster då aktiemarknadens 

utveckling varit negativt. Detta är ju också själva grundmålet med hedgefonder, 

att kunna prestera då marknaden går både upp och ned. En Traditionell fond är 

ju istället mycket beroende av hur marknaden utvecklas för att kunna generera 

några vinster (Anderlind et al. 2003). 

Flexibilitet vid olika marknadssituationer 

Hedgefonder har tillskillnad från traditionella fonder möjligheten att använda 

sig av flera olika strategier och finansiella instrument som ökar möjligheten att 

generera vinster. Exempelvis derivat, blankning och belåning. Man kan säga att 

förvaltarna för hedgefonder har större verktygslådor att arbeta med, som gör att 

de kan anpassa sig vid olika marknadssituationer. Traditionella fonder har 

egentligen bara ett alternativ och det är att köpa de aktier man anser är 

undervärderade och sedan vänta och se om de ökar i värde. Hedgefonder har 

också en annan fördel, de kan variera sin exponering mot olika tillgångar över 

tiden och behöver inte alltid ha alla fondens medel investerade. Så om de anser 

att det inte finns några bra investeringar så kan de välja att låta en större del av 

fondens tillgångar vila i räntebärande placeringar. Traditionella fonder har 

oftast regler som säger att fondens medel vid alla tillfällen ska vara 

fullinvesterade (Anderlind et al. 2003). 

Stabiliserar portföljer 

Eftersom hedgefonders utveckling sällan följer marknadens utveckling så 

brukar många investerare kombinera traditionella fonder och hedgefonder. 

Denna kombination gör att man kan skapa en stabilare portfölj och på så vis 

minska risken för kraftiga svängningar (Anderlind et al. 2003). 
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3.6.2 Nackdelar 

 
Större förvaltarrisk 

Eftersom de använder sig av en mängd olika strategier i förvaltningen så blir 

investerarna mer beroende av förvaltarens prestation. När man ska välja 

hedgefond blir det därför svårt och på sätt och vis medför det en större risk än 

då man väljer traditionella fonder som i stort sett följer marknaden (Anderlind et 

al. 2003). 

Höga avgifter 

Avgiftsstrukturen skiljer sig mellan hedgefonder och traditionella fonder, 

hedgefonder oftast ut en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift 

medans traditionella fonder endast brukar ha en fast förvaltningsavgift. De 

totala avgifterna kan därför bli mycket högre för hedgefonder än för en 

traditionell fond. Många tycker därför att hedgefonder kan vara dyra att 

investera i medans andra hävdar motsatsen och menar att det mest intressanta 

för investeraren är hur stor avkastning man får efter avgifterna är betalda. 

Andra menar att detta är en bra avgiftsstruktur eftersom förvaltarens intressen 

stämmer överens med investerarens. Men det finns också kritiker som tycker 

att det finns risk för s.k. moral hazard vilket innebär att förvaltaren tar större 

risker för tjäna mer pengar (Anderlind et al. 2003). 

Hög belåning 

Många hedgefonder har en hög belåningsgrad för att försöka öka avkastningen 

på fonden vilket kan medföra ytterligare risk. Ett exempel på detta är LTCM, 

som hamnade i en allvarlig situation pga. sin höga belåningsgrad. Idag 

använder dock de flesta hedgefonder sofistikerade riskhanteringssystem för att 

inte hamna i liknande situationer (Anderlind et al. 2003). 

Brist på insyn och information 

Förvaltarna visar ogärna upp sina investeringsidéer för utomstående och ger 

heller ingen information om vilka positioner man tar eller varför. Detta gör att 

investerarna inte har någon kännedom om hur fondens kapital investeras. 

Utveckling de senaste åren har dock gått mot att förvaltarna lämnat ut mer och 

mer information till sina investerare om fonden portföljens innehav (Anderlind 

et al. 2003). 
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Dålig likviditet 

De flesta hedgefonderna är endast öppna för köp och försäljning på månads- 

eller kvartalsbasis. Det innebär en stor begränsning för investerare som vill 

kunna komma åt sitt kapital snabbt. Förvaltarna menar att detta ger dem större 

möjligheter att generera hög avkastning på kapitalet om man slipper bekymra 

sig för att investerare tar ut stora delar av kapitalet vid ogynnsamma tillfällen. 

Det har dock visat sig att alltfler hedgefonder försöker ha en mer kontinuerlig 

handel i sina fonder (Anderlind et al. 2003). 

 

3.7 Riskmått 

En tillgångs risk kan delas in i två delar, systematisk (icke-diversifierbar) risk 

och osystematisk (diversifierbar) risk. Osystematisk risk är risker som är direkt 

kopplade till en enskild tillgång. Denna risk kan man diversifiera bort genom att 

investera i fler tillgångar och på så vis uppnå en bättre riskspridning. Det finns 

också andra typer av risker såsom geopolitiska, konjunkturförändringar, 

inflation och ränteförändringar. Denna risk kallas systematisk risk och den kan 

inte diversifieras bort (Sutton 2009).  

Figur 3.5: Risk 

 

3.7.1 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på spridningen hos en variabel(Dahmström 

2005). Inom finans används det som ett mått på den totala risken och det är 
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den som används i Mean-Variance teorin. För att räkna fram standardavvikelse 

 tar man kvadratroten ur variansen .  

 

Formel för variansen: 

 

 

 = Genomsnittliga avkastningen 
 = Avkastning observation i 

 = Antal observationer 

 

Formel för Standardavvikelsen: 
 

 

 

Standardavvikelsen uppskattar den genomsnittliga avvikelsen från den 

genomsnittliga avkastningen. En tillgång med hög standardavvikelse innebär 

således att den potentiella upp- och nedsidan är större (Bodie, Kane, Marcus 

2009). 

 

3.7.2 Beta  

Beta är också ett mått på risk och används i CAPM. Betavärdet mäter en 

tillgångs känslighet gentemot marknadens svängningar. Marknaden har ett 

betavärde lika med ett, en portfölj med ett betavärde större än ett innebär att 

den i genomsnitt svänger kraftigare än marknaden. Ett betavärde på mindre än 

betyder att dess svängningar i genomsnitt är mindre än marknaden. Betavärdet 

räknas ut genom att dividera kovariansen med marknadens varians (Bodie, 

Kane, Marcus 2009). 

 

Formel för Betavärdet: 

 

 = Kovariansen mellan tillgång i och marknaden 

 = Marknadens Kovarians 
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3.8 Prestationsmått  

Sharpes mått 

Ett mått som utvecklades av nobelpristagaren William Sharpe för att mäta 

förvaltarnas skicklighet i form av riskjusterad avkastning. Ett högt Sharpe värde 

betyder att en fond ger en bra trade-off mellan totalrisk och avkastning. Sharpes 

mått beräknas genom att subtrahera den riskfria räntan från den 

genomsnittliga avkastningen för en portfölj och det divideras sedan med 

portföljens standardavvikelse (Lhabitant 2004). 

Formel för Sharpes mått: 

 

I figur 3.6 nedan illustreras Sharpes mått, som lutningen på linjerna från den 

riskfria räntan. Portfölj A har en brantare lutning än marknaden M, vilket 

betyder att den ger en högre riskjusterad avkastning. Portfölj B har en mindre 

lutning än marknaden vilket innebär att den ger en lägre riskjusterad 

avkastning. 

Figur 3.6: Sharpes mått 
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Treynors mått 

Utvecklades av Jack Treynor, enda skillnaden jämfört med Sharpes mått är att 

Treynor använder systematisk risk istället för total risk. Ett högt värde på 

Treynors mått innebär att avkastning per enhet systematisk risk(beta) är hög, 

vilket indikerar att fondförvaltaren gjort ett bra jobb (Lhabitant 2004). 

 

Formel för Treynors mått: 

 

 

 

Figur 3.7 visar Treynors mått, enda skillnaden mot Sharpes mått är att figuren 

nu har betavärdet på den horisontella axeln. Portfölj A har en brantare lutning 

än marknaden M, vilket betyder avkastning per enhet beta är högre än för 

marknaden. Portfölj B har istället en mindre lutning än marknaden vilket 

innebär avkastning per enhet systematisk risk är lägre än för marknaden 

Figur 3.7: Treynors mått 
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Jensens mått 

Ett prestationsmått som togs fram av Harvard professorn Michal Jensen, även 

känt som Jensens alfa. Jensens mått mäter den genomsnittliga avkastningen 

utöver CAPMs förväntade avkastning. Detta kallas även portföljens alfa värde. 

Det beräknas genom att subtrahera Security Market Line (SML) från portföljens 

genomsnittliga avkastning (Lhabitant 2004). 

 

Formel för Jensens mått: 

 

 

 

I Figur 3.8 visas Jensens mått (α). Jensens mått är den vertikala differensen 

mellan marknaden M och respektive portföljs linje. Portfölj A har ett positivt alfa 

vilket betyder att fondförvaltaren lyckats generera överavkastning gentemot 

CAPM. Portfölj B har inte presterat lika väl och har ett negativt alfa värde.    

Figur 3.8: Jensens mått 
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3.9 Stilanalys 

Stilanalys introducerades av William Sharpe. Sharpes idé var att göra en 

regression en fonds avkastning representerat av olika tillgångsklasser. 

Regressionskoefficienterna för varje tillgångsklass visar fondens exponering mot 

respektive tillgångsklass och kvadratsumman av residualerna är ett mått på 

den andel avkastningen som kan hänföras till tillgångsallokering. Resterande 

avkastning förklaras av selektion och timing (Bodie, Kane, Marcus 2009).  

I Tabell 3.1 visas ett exempel på hur en stilanalys för en fond kan se ut. En 

portfölj som består av dessa tillgångsklasser med vikter som anges i tabellen 

förklarar 97,5% av fondens variation i avkastning och resterande 2,5 % kan 

hänföras till selektion och timing. 

 

 

Tabell 3.1: Exempel Stilanalys 

Tillgångsklass Regressionskoefficient 

T-Bill 10 

   Small Cap 20 

   Medium Cap 50 

   Large Cap 20 

Summa 100 
R-Kvadrat 97,5 
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4. Tidigare studier 

Ackermann, McEnally & Ravenscraft (1995) utvärderade hedgefonders och 

traditionellt förvaltade fonders riskjusterade avkastning genom att jämföra 

värdena på Sharpes mått. De studerade ett stort antal fonder och analyserade 

deras utveckling under perioden 1988-1995. Deras undersökning visade att 

hedgefonderna genererade högre riskjusterad avkastning än traditionella fonder, 

trots att hedgefonderna hade en högre volatilitet än de traditionella fonderna. 

När de jämförde hedgefondernas riskjusterade avkastning med marknadens så 

hade hedgefonderna lyckas sämre. 

Liang (1998) studerade hedgefonders och traditionella fonders avkastning och 

risk under perioden 1994-1996. Studien visade att Sharpes mått för 

hedgefonder var högre än för de traditionella fonderna. Liang konstaterade även 

att hedgefondernas systematiska risk och korrelation är lägre än för de 

traditionellt förvaltade fonderna och menar att hedgefonder är ett bättre 

investeringsalternativ än traditionellt förvaltade fonder. 

Capocci (2001) analyserade olika hedgestrategiers risk och avkastning under 

perioden 1984-2000. Undersökning visade att 25 % av hedgefonderna lyckats 

generera överavkastning. Han konstaterar också att de flesta hedgefonderna 

föredrar att placera i mindre aktiebolag. När Capocci analyserar strategierna var 

för sig så konstaterar han att 9 av 13 strategier lyckas generera överavkastning 

och att det är momentumstrategier som lyckats prestera bäst. Han menar även 

att en del hedgefondförvaltare tar stora risker vilket gör att de har väldigt hög 

eller låg avkastning under en kortare period men att de flesta hedgefonderna 

använder strategier med låg risk vilket gör att de kan generera överavkastning 

under längre tidsperioder.  

Do, Faff & Wickramanayake (2005) studerade hedgefonders riskjusterade 

avkastning gentemot marknaden genom att jämföra ett modifierat Sharpes mått 

som tar hänsyn till skevhet och toppighet. De studerade ett stort urval 

hedgefonder på den australienska hedgefondsmarknaden och undersökning 

visade att hedgefonderna genererade högre riskjusterad avkastning än 

marknaden. Även förvaltarnas skicklighet i selektion och timing analyserades, 

vilket visade att förvaltarna hade varit lyckats bra med selektionen men sämre 

med timingen. 
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5. Resultat och Analys 

Reliabilitet  

För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska datamaterialet tagits fram 

på ett tillförlitligt sätt utan systematiska fel. En undersöknings reliabilitet kan 

utvärderas med intersubjektiv testbarhet. Vilket betyder att samma resultat 

skall erhållas om undersökningen görs på samma sätt av andra personer 

(Thurén 2007). Eftersom denna studie är baserad på historiska avkastningar 

under en bestämd tidsperiod finns det inga slumpmässiga fel som påverkar, 

dock kan fel som inverkar på reliabiliteten ha uppkommit i samband med 

bearbetningen av datamaterialet. 

 
Validitet 

En undersöknings validitet är ett mått på hur väl en undersökning mäter det 

som undersökningen avser att mäta (Thurén 2007).  För att en undersökning 

skall ha hög validitet krävs hög reliabilitet. Eftersom jag använder vedertagna 

mått på risk och avkastning anser jag att validiteten är hög. 

 

5.1 Genomsnittlig avkastning per månad 

Avkastning - Fondklasser 

Nedan i Tabell 5.1 presenteras genomsnittlig avkastning per månad för de olika 

fondtyperna samt den riskfria räntan och marknaden. Medelavkastning har 

beräknats både aritmetisk och geometriskt. Den riskfria räntan som använts är 

en statsskuldsväxel med en månads löptid och som jämförelseindex används 

SIXRX. I tabellen kan utläsas att aktiefonderna är den fondkategori som 

genererat högst genomsnittlig månadsavkastning. Ingen av fondkategorierna 

har lyckats generera högre genomsnittlig avkastning än marknaden. Det är 

också anmärkningsvärt att varken hedge- eller blandfonderna lyckats prestera 

bättre än den riskfria räntan.  

                      
             

 
 

                                   
       

                         ,                        
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Tabell 5.1: Genomsnittlig avkastning per månad     

Fondtyp: 
Aritmetisk 

medelavkastning 
Geometrisk 

medelavkastning 

Aktiefonder 0,293 % 0,128 % 

 

  

 

  

 Blandfonder 0,114 % 0,091 % 

 

  

 

  

 Hedgefonder 0,099 % 0,093 % 

 

  

 

  

 SIXRX(Rm) 0,748 % 0,562 % 

 

  

 

  

 SSVX(Rf) 0,174 % 0,174 % 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

T-Test - Fondklasser 

För att se om det finns skillnaderna i genomsnittlig avkastning är signifikanta 

har även statistiska t-test på 5 % signifikansnivå gjorts i Excel. Ett T-test utförs 

genom att man ställer upp en nollhypotes som sedan testas. I detta fall testas 

huruvida den genomsnittliga avkastningen för de olika fondklasserna är skilda 

från varandra. Eftersom stickproven antas ha olika varianser beräknas T-testet 

på följande sätt. 

Nollhypotes:       

         
     

 
  
 

  
 

   

  

 

                                        

                                           

                                   

                                    

Det beräknade t-värdet jämförs mot ett kritiskt t-värde för den valda 

signifikansnivån och i de fall t-värdet överskrider det kritiska värdet förkastas 

nollhypotesen vilket innebär att skillnaden i genomsnittlig avkastning är 

signifikant. Ur tabellen nedan kan utläsas att nollhypotesen inte kan förkastas 

vilket innebär att ingen statistisk signifikant skillnad i avkastning föreligger 

mellan de olika fondklasserna (Montgomery & Runger 2007).  
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Tabell 5.2: T-test Genomsnittlig avkastning per månad   

    t-värde Kritiskt t-värde 

Aktiefonder Hedgefonder 0,795 1,998 

     Blandfonder Hedgefonder 0,960 1,988 

     Blandfonder Aktiefonder 0,820 1,991 

     SIXRX Aktiefonder 0,672 1,980 

     SIXRX Blandfonder 0,446 1,992 

     SIXRX Hedgefonder 0,415 1,998 

Källa: Egna beräkningar i Excel - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

Avkastning - Hedgestrategier 

I Tabell 5.3 nedan visas genomsnittlig avkastning per månad för de olika 

hedgestrategierna. Den strategi som haft den högsta genomsnittliga 

avkastningen är aktiearbitrage, det kan även utläsas att ingen hedgestrategi 

lyckas slå den riskfria räntan.  

Tabell 5.3: Genomsnittlig avkastning per månad     

Hedgestrategi: 
Aritmetisk 

medelavkastning 
Geometrisk 

medelavkastning 

Long/Short 0,064% 0,049% 

 
    

  Aktiearbitrage 0,168% 0,160% 

 
    

  Blandstrategi 0,107% 0,100% 

 
    

  SSVX(Rf) 0,174% 0,171% 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

T-Test - Hedgestrategier 

För att se om det finns skillnaderna i avkastning är signifikanta har statistiska 

test på 5 % signifikansnivå gjorts vilket kan ses i Tabell 5.4 nedan. Ur tabellen 

kan utläsas att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

hedgestrategierna. 
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Tabell 5.4: T-test Genomsnittlig avkastning per månad   

      t-värde Kritiskt t-värde 

Blandstrategi Aktiearbitrage 0,746 1,980 

     Blandstrategi Long/Short 0,867 1,984 

     Long/Short Aktiearbitrage 0,682 1,984 

     SIXRX Blandstrategi 0,421 1,998 

     SIXRX Long/Short 0,401 1,995 

     SIXRX Aktiearbitrage 0,466 1,998 

Källa: Egna beräkningar i Excel - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

5.3 Totalrisk och Marknadsrisk 

Fondklasser 

I tabellen 5.5 nedan visas totalrisk (standardavvikelse) och marknadsrisk 

(betavärde) för fondkategorierna och marknaden. Aktiefonder är mest riskfyllda 

fondklassen, då den har högst värde på båda riskmåtten. Hedgefonderna är den 

minst riskfyllda placeringen med ett betavärde nära noll, vilket är 

överensstämmande med deras målsättning att generera avkastning oberoende 

av marknadens utveckling. Man kan även se att alla fondklasserna har lägre 

risk än marknaden.  

Tabell 5.5: Totalrisk och Marknadsrisk       

Fondklass: Totalrisk(σ) Marknadsrisk(β) 

Aktiefonder 5,735 % 0,911 

       

Blandfonder 2,173 % 0,331 

       

Hedgefonder 1,035 % 0,132 

       
SIXRX(Marknaden) 6,093 % 1,000 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

Hedgestrategier 

I Tabell 5.6 presenteras totalrisk (standardavvikelse) och marknadsrisk 

(betavärde) för hedgestrategierna. Ur tabellen kan utläsas att hedgefonder som 

använder sig av Long/Short strategier den mest riskfyllda placeringen. Den 

strategi som uppvisar lägst risk av de olika hedgestrategierna som granskats är 

aktiearbitrage.  
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Tabell 5.6: Totalrisk och Marknadsrisk       

Hedgestrategi: Totalrisk(σ) Marknadsrisk(β) 

Long/Short 1,689 % 0,227 

       

Aktiearbitrage 1,026 % – 0,031 

       

Blandstrategi 1,051 % 0,112 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

5.2 Utveckling under perioden 2006-2011 

För att få en övergripande bild över avkastningen och svängningarna för de 

olika fondklasserna och hedgestrategierna under perioden så illustreras 

utvecklingen för en investering på 100kr i diagrammen 5.1 och 5.2 nedan.  

 

Fondklasser 

Vid jämförelse med Marknaden(SIXRX) under den undersökta perioden ser man 

att aktiefonderna i princip följer marknadens utveckling fram till 2009, därefter 

har de inte lyckas generera lika hög avkastning. Blandfonderna har även de 

utvecklats på liknande sätt men inte haft lika kraftiga svängningar som 

aktiefonderna. Även hedgefonderna har följt marknadens utveckling, dock har 

de haft en betydligt stabilare utveckling och en lägre avkastning. 

 

Diagram 5.1  
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Hedgestrategier 

I diagram 5.2 nedan kan tydligt ses att samtliga strategier haft en stabilare 

utveckling än marknaden men inte lyckats åstadkomma lika hög avkastning. 

Diagram 5.2  

 

 

5.4 Riskjusterad Avkastning 

Här presenteras den riskjusterade avkastningen för fondklasserna och 

hedgestrategierna i form av Sharpes och Treynors mått. Sharpes mått räknas ut 

genom att ta respektive riskpremie(genomsnittlig avkastning – riskfria räntan) 

dividerat med totalrisken. Treynors mått räknas ut genom att ta respektive 

riskpremie dividerat med betavärdet. Ett högt värde på Treynors och Sharpes 

mått visar på en bra riskjusterad avkastning. 

 
Fondklasser 

Enligt både Sharpes och Treynors mått har aktiefonderna lyckats generera den 

högsta riskjusterade avkastningen, dock inte högre än marknaden. Eftersom 

hedge- och blandfonderna inte lyckades slå den riskfria räntans avkastning har 

de negativa värden på båda måtten. Lägst riskjusterad avkastning har 

hedgefonder. 
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Tabell 5.5: Riskjusterad avkastning för alla fondklasser: 
Sharpes och Treynor’s mått     

Fondklass: Sharpes mått Treynors mått 

Aktiefonder 0,021 0,001 

       

Blandfonder – 0,028 – 0,002 

       
Hedgefonder – 0,073 – 0,006 

       

SIXRX(Marknaden) 0,094 0,006 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

Hedgestrategier 

De beräknade prestationsmåtten för hedgestrategierna visar att aktiearbitrage 

är den strategi som genererat högst riskjusterad avkastning enligt båda måtten. 

Tabell 5.6: Riskjusterad avkastning för alla hedgefondsstrategier: 
Sharpes och Treynor’s mått     

Hedgestrategi: Sharpes mått Treynors mått 

Long/Short – 0,065  – 0,005 

       

Aktiearbitrage – 0,0061  0,002 

       

Blandstrategi – 0,064  – 0,006 

       

SIXRX(Marknaden) 0,094 0,006 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

5.5 Jensens alfa 

I tabellerna 5.7 och 5.8 nedan redovisas resultatet av beräkningarna för 

Jensens alfa. Jensens mått mäter den genomsnittliga avkastningen utöver 

CAPMs förväntade avkastning. Ett positivt värde innebär att man lyckats 

generera överavkastning gentemot CAPMs förväntade avkastningen.  

  

Fondklasser 

Resultaten av beräkningarna för Jensens alfa visar ingen fondklass lyckats 

generera någon överavkastning. Den fondklass som presterat bäst av 

fondklasserna är hedgefonderna. 
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Tabell 5.7: Jensens Alfa  

Fondklass: Jensens Alfa 

Aktiefonder – 0,0040 

    
Blandfonder – 0,0025 

    
Hedgefonder – 0,0013 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

Hedgestrategier 

Den strategi som presterat bäst enligt Jensens alfa är aktiearbitrage som har ett 

värde lika med noll, vilket innebär att strategin lyckats uppnå den avkastning 

som förväntas av CAPM. Long/Short och blandstrategier har negativa värden 

vilket betyder att de inte lyckats nå upp till den avkastningsnivå som förväntas 

av CAPM.  

 

Tabell 5.8: Jensens Alfa 

Hedgestrategi: Jensens Alfa 

Long/Short – 0,002 
    

Aktiearbitrage 0,000 
    

Blandstrategi – 0,001 

Källa: Egna beräkningar - Datamaterial från EcoWin och Handelsbanken 

5.6. Stilanalys 

I Tabell 5.9 visas Stilanalysen för de olika fondkategorierna. I Stilanalysen 

inkluderas sex olika branschindex och ett obligationsprisindex. Eftersom 

aktiefonderna nästan uteslutande investerar i aktier valde jag att exkludera 

obligationsprisindexet i stilanalysen för aktiefonder. I tabellen kan utläsas att 

aktiefonder och blandfonder har positiv exponering mot alla tillgångsklasser och 

regressionskoefficienterna summerar till nära ett vilket är förenligt med 

traditionell fond förvaltning. Summan av regressionskoefficienter för 

hedgefonder är nästan noll vilket överensstämmer med hedgefonders 

investeringsfilosofi, att generera avkastning oberoende av marknadens 

utveckling. 
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Tabell 5.9: Stilanalys - Fondkategorier         

  Aktiefonder Blandfonder Hedgefonder 

Tillgångsklass Regressionskoefficient Regressionskoefficient Regressionskoefficient 

Konstant – 0,003 – 0,002 0,001 

Energi 0,023 0,012 0,004 
Material 0,118 0,029 0,040 

Industri 0,386 0,138 0,071 
Hälsovård 0,233 0,117 0,003 

Finans 0,133 0,053 – 0,019 
Telekom 0,070 0,040 0,021 

Obligationsprisindex   0,328 – 0,172 

Summa 0,960 0,720 – 0,050 
R-Kvadrat 0,955 0,885 0,687 

I Tabell 5.10 visas Stilanalysen för Hedgestrategierna. Summan av 

regressionskoefficienterna summerar till nära noll för samtliga strategier vilket 

också är förenligt med hedgefondernas investeringsfilosofi. 

Tabell 5.10: Stilanalys - Strategier         

  Blandstrategier Long/Short Aktiearbitrage 

Tillgångsklass Regressionskoefficient Regressionskoefficient Regressionskoefficient 

Konstant 0,001 0,000 0,001 
Energi 0,018 – 0,013 – 0,007 

Material 0,025 0,090 – 0,032 
Industri 0,056 0,091 0,074 

Hälsovård – 0,003 0,010 0,013 
Finans – 0,018 0,010 – 0,088 

Telekom 0,016 0,025 0,032 
Obligationsprisindex – 0,226 – 0,195 0,081 

Summa – 0,130 0,017 0,070 
R-Kvadrat 0,541 0,728 0,226 

Källa: Regressioner från Excel - Datamaterial från EcoWin 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om hedgefonder lyckas generera 

högre riskjusterad avkastning än traditionellt förvaltade fonder. Detta har gjorts 

genom att jämföra fondernas genomsnittliga avkastning, totalrisk, 

marknadsrisk och prestationsmått. Syftet var också att kontrollera om 

hedgefonders och traditionellt förvaltade fonders investeringsfilosofier verkligen 

skiljer sig åt, detta gjordes genom att granska stilanalyser.   

Vid granskning av den genomsnittliga avkastningen visade det sig att de 

traditionella fonderna presterat bättre än hedgefonderna, ingen av dem har 

dock lyckats bättre än marknaden. Att hedgefonderna inte kunnat generera lika 

hög avkastning som den riskfria räntan är anmärkningsvärt och får betraktas 

som en undermålig prestation. Resultaten för hedgestrategierna tyder på att 

aktiearbitrage genererar högst riskjusterad avkastning. 

Granskningen av totalrisk och marknadsrisk visar att de är betydligt lägre för 

hedgefonder än för de traditionellt förvaltade fonderna. Mellan de olika 

strategierna är det inga större skillnader, dock är aktiearbitrage den strategi 

som uppvisar lägst total- och marknadsrisk. 

Analysen av den riskjusterade avkastningen i form av Sharpes och Treynors 

mått visar att de traditionellt förvaltade fonderna presterat bättre än 

hedgefonderna, Jensens mått på överavkastning gentemot CAPMs förväntade 

avkastning visar dock att det är hedgefonderna som presterat bättre. Den 

strategi som genererat högst riskjusterad avkastning enligt Sharpes och 

Treynors mått är aktiearbitrage. Aktiearbitrage har även högst värde på Jensens 

mått. 

Slutligen har jag dragit slutsatsen att hedgefonder inte klarar att generera högre 

riskjusterad avkastning än traditionellt förvaltade fonder. De har lyckats hålla 

en stabil avkastningsnivå men den har inte varit tillräckligt hög. Den 

hedgestrategi som ger högst riskjusterad avkastning är aktiearbitrage och den 

strategin har även lyckats bra då marknaden gått ned. I stilanalyserna 

konstaterades också att hedgefondernas exponering skiljer sig mot de 

traditionella fondernas exponering 
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Denna slutsats avviker således från de slutsatser som dragits i tidigare studier 

vilket skulle kunna bero på att den undersökta tidsperioden inte varit nog lång 

eller att urvalet av fonder inte varit tillräckligt stort.  
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Appendix Hedgefonder 

Hedgefonder Genomsnittlig månadsavkastning Standardavvikelse Beta 

Brummer & Partners Multi-strategy 0,00506 0,01324 0,02368 

SEB Multihedge – 0,00014 0,01605 0,13901 

Aktie ansvar graal Hedgefond – 0,00121 0,01335 0,11867 

OPM global Hedge 0,00200 0,01350 0,11195 

OPM Nordic Hedge 0,00161 0,00974 0,06490 

DNB NOR Prisma 0,00083 0,01809 0,17541 

Lannebo Alpha 0,00009 0,01857 0,18184 

Evli Hedgefond – 0,00278 0,01483 0,01740 

Nordea European Equity Hedge fund 0,00051 0,01652 0,13154 

Nordea Nordic Hedge fund 0,00020 0,01362 0,08413 

Stella Nova Hedgefond 0,00279 0,01474 – 0,06664 

Atlant Edge 0,00162 0,05234 0,66804 

Catella Hedgefond 0,00209 0,01228 0,13394 

Handelsbanken Europa Hedge  0,00057 0,01691 0,00496 

Brummer & Partners Avenir 0,00202 0,01819 0,17719 

 
Sharpe’s mått Treynor’s mått Jensen’s alfa 

Brummer & Partners Multi-strategy 0,25057 0,14010 0,00318 

SEB Multihedge – 0,11765 – 0,01358 – 0,00269 

Aktie ansvar graal Hedgefond – 0,22146 – 0,02491 – 0,00364 

OPM global Hedge 0,01904 0,00230 – 0,00039 

OPM Nordic Hedge – 0,01354 – 0,00203 – 0,00050 

DNB NOR Prisma – 0,05074 – 0,00523 – 0,00192 

Lannebo Alpha – 0,08919 – 0,00911 – 0,00270 

Evli Hedgefond – 0,30523 – 0,26029 – 0,00463 

Nordea European Equity Hedge fund – 0,07453 – 0,00936 – 0,00199 

Nordea Nordic Hedge fund – 0,11322 – 0,01833 – 0,00202 

Stella Nova Hedgefond 0,07103 – 0,01571 0,00143 

Atlant Edge – 0,00241 – 0,00019 – 0,00396 

Catella Hedgefond 0,02829 0,00259 – 0,00042 
Handelsbanken Europa Hedge 

Selektiv – 0,06938 – 0,23653 – 0,00120 

Brummer & Partners Avenir 0,01506 0,00155 – 0,00074 



40 

 

 

 

Appendix Aktiefonder 

Aktiefonder Genomsnittlig månadsavkastning Standardavvikelse Beta 

Swedbank Banco Småbolag 0,00351 0,06425 0,92376 

SEB Sverigefond 0,00387 0,06421 1,00968 

Folksams Aktiefond Sverige 0,00381 0,06485 1,02239 

Ålandsbanken Sweden OMXS30 0,00290 0,06238 0,96909 

AMF Aktiefond Sverige 0,00488 0,06595 1,04226 

Swedbank Robur Nordenfond 0,00268 0,06017 0,89912 

Splitan Aktiefond Sverige 0,00302 0,05875 0,83154 

Handelsbanken Nordenfond 0,00360 0,06210 0,92508 

Nordea Selekta Europa 0,00189 0,04837 0,66868 

Länsförsäkringar Sverigefond 0,00404 0,06028 0,94178 

Simplicity Norden – 0,00007 0,05914 0,74757 

Handelsbanken Sverigefond index 0,00333 0,06389 0,99645 

Lannebo Sverige 0,00541 0,06270 0,96361 

Skandia Aktiefond Europa – 0,00223 0,05028 0,70554 

Öhman Sverigefond 0,00337 0,06516 1,02283 

 
Sharpe’s mått Treynor’s mått Jensen’s alfa 

Swedbank Banco Småbolag 0,02747 0,00191 – 0,00354 

SEB Sverigefond 0,03304 0,00210 – 0,00367 

Folksams Aktiefond Sverige 0,03189 0,00202 – 0,00380 

Ålandsbanken Sweden OMXS30 0,01848 0,00119 – 0,00441 

AMF Aktiefond Sverige 0,04748 0,00300 – 0,00285 

Swedbank Robur Nordenfond 0,01562 0,00105 – 0,00422 

Splitan Aktiefond Sverige 0,02179 0,00154 – 0,00349 

Handelsbanken Nordenfond 0,02984 0,00200 – 0,00346 

Nordea Selekta Europa 0,00307 0,00022 – 0,00369 

Länsförsäkringar Sverigefond 0,03808 0,00244 – 0,00311 

Simplicity Norden – 0,03066 – 0,00243 – 0,00611 

Handelsbanken Sverigefond index 0,02482 0,00159 – 0,00413 

Lannebo Sverige 0,05845 0,00380 – 0,00187 

Skandia Aktiefond Europa – 0,07912 – 0,00564 – 0,00803 

Öhman Sverigefond 0,02495 0,00159 – 0,00425 

    



41 

 

 

 

Appendix Blandfonder 

Blandfonder Genomsnittlig månadsavkastning Standardavvikelse Beta 

Nordea Stratega 10 0,00108 0,00748 0,07558 

Danske Invest aktiv förmögenhetsförvaltning 0,00230 0,03880 0,56965 

SEB Världen fonden 0,00047 0,03520 0,53487 

Swedbank Robur access balanserad 0,00017 0,02205 0,31715 

Swedbank Robur mixfond – 0,00075 0,02270 0,30354 

Lannebo mixfond 0,00529 0,03693 0,53019 

Länsförsäkringar trygghetsfond – 0,00200 0,02922 0,40482 

Skandia balanserad 0,00109 0,02544 0,38518 

Cicero World Wide 0,00476 0,03414 0,37998 

Nordea Futura 0,00188 0,00113 – 0,00397 

Danske Invest försiktig 0,00092 0,01508 0,17652 

Nordea Stratega 30 0,00110 0,02185 0,31120 

Handelsbanken Flermarknadsfond 0,00142 0,01347 0,17812 

Folksam förvaltningsfond – 0,00053 0,02506 0,34063 

Nordea Stratega 50 – 0,00007 0,03199 0,46746 

  Sharpe’s mått Treynor’s mått Jensen’s alfa 

Nordea Stratega 10 – 0,08833 – 0,00874 – 0,00109 

Danske Invest aktiv förmögenhetsförvaltning 0,01421 0,00097 – 0,00272 

SEB Världen fonden – 0,03612 – 0,00238 – 0,00434 

Swedbank Robur access balanserad – 0,07121 – 0,00495 – 0,00339 

Swedbank Robur mixfond – 0,10976 – 0,00821 – 0,00423 

Lannebo mixfond 0,09596 0,00668 0,00050 

Länsförsäkringar trygghetsfond – 0,12803 – 0,00924 – 0,00607 

Skandia balanserad – 0,02576 – 0,00170 – 0,00287 

Cicero World Wide 0,08824 0,00793 0,00083 

Nordea Futura 0,11674 – 0,03321 0,00015 

Danske Invest försiktig – 0,05483 – 0,00468 – 0,00184 

Nordea Stratega 30 – 0,02950 – 0,00207 – 0,00243 

Handelsbanken Flermarknadsfond – 0,02431 – 0,00184 – 0,00135 

Folksam förvaltningsfond – 0,09091 – 0,00669 – 0,00423 

Nordea Stratega 50 – 0,05664 – 0,00388 – 0,00450 

 


