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Sammanfattning
Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den
genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder
ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. Hedgefonder
har kommit att bli ett enormt debatterat ämne i finansbranschen, där stark kritik har riktats
mot hedgefondernas förmåga att skapa överavkastning mot marknaden. De flesta som är
insatta i den finansiella marknaden känner med säkerhet till Warren Buffets vad mot Ted
Seides, där han slog vad om 1 000 000 dollar om att hedgefonderna under den kommande
tioårsperioden inte skulle kunna slå S&P 500 i termer av avkastning. Buffet vann vadet
och hedgefonderna har haft en av sina tuffaste perioder någonsin.
Hedgefonder är också ett ämne som intresserat den akademiska världen väldigt mycket.
Det har tidigare genomförts flertalet studier på hedgefonder, dess avkastning och dess
investeringsstilar. Konsensus verkar dock inte komma överens kring frågan huruvida
hedgefonder klarar av att prestera bättre än marknaden och kring huruvida de faktiskt har
lägre eller högre risk än marknaden. I studien har vi bidragit till denna forskning genom
att undersöka om svenska hedgefonder klarar av att slå marknaden, OMXS30, både i
termer av absolut avkastning och riskjusterad avkastning. Vidare har vi genomfört en
stilanalys av hedgefonderna och avslutningsvis också en enklare riskanalys där vi kollat
på standardavvikelse, betavärde och Value at Risk.
Studien genomförs på ett viktat hedgefondindex, baserat på data över 15 fond-i-fondhedgefonder inhämtat från Hedgenordic. Datat som använts sträcker sig över perioden
2013-08-31 till 2018-10-31 och är månatlig avkastning. Studien finner inget stöd för att
hedgefonder klarar av att generera en absolutavkastning som är högre än OMXS30,
däremot finner vi stöd för att man klarar av att generera en högre riskjusterad avkastning.
Vidare visar vi att hedgefonderna har varit en mindre riskfylld investering med en lägre
standardavvikelse, ett betavärde på mindre än ett och en lägre Value at Risk.
Avslutningsvis visar vi att hedgefonder har varit tungt investerade i räntor under
tidsperioden, där 47,97 % av kapitalet har investerats i svenska hypoteksräntor och 37,99
% av kapitalet har investerats i svensk statslåneränta.

Nyckelord: Hedgefonder, Bootstrap, Value at Risk, Stilanalys, Prestation
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Som vi alla vet och sett så har börsen blomstrat de senaste åren. När man tror att vi tillslut
har nått toppen så visar det sig att vi ska högre, vilket är något vi människor inte kan klaga
över. Intresset för investerare på börsen har därmed ökat och lett till att allt fler människor
som tidigare inte har investerat har valt att investera sitt kapital. Enligt Fondbolagens
Förening (2017) hade Sverige under 2017 hade en ökning av nya fondsparare samt en
värdeökning på det befintliga sparandet med 450 miljarder kronor, vilket gjorde att den
totala fondförmögenheten vid årets slut hade uppgått till ett rekordhögt belopp på 4018
miljarder kronor.
På andra sidan av myntet så har hedgefonderna kanske inte samma positiva syn på
marknadens uppgång. Samtidigt som marknaden har växt har även allt fler investerare
fått upp ögonen för hedgefonder. Vilket har lett till att nysparandet i dessa även har ökat
under 2017 (Fondbolagens Förening, 2017). Det är inte enbart privatpersoner som börjat
kolla mer på hedgefonderna utan också institutionella investerare. En anledning till det
kan vara att människor börjar bli allt mer skeptiska till marknaden och undrar hur långt
bort vi är från en finanskris eller bara en nedåtgående trend på börsen och att de därför
söker lågriskalternativ. För det är här som hedgefonder får skina. Hedge betyder skydd
och det är då marknaden går ner som de kan uppfylla sitt syfte som bäst.
Hedgefonder är egentligen ett samlingsnamn för en mängd olika förvaltningsstrategier.
Målsättningen för hedgefonderna är att de ska kunna generera en positiv avkastning
oavsett marknadens läge, vilket har varit svårt att stå bakom senaste åren. Detta har lett
till att hedgefonderna fått ta emot mycket kritik de senaste åren. En anledning till det är
på grund av det låga ränteläget som verkar komplicera till det för hedgefonder och som
har lett till att de gett en låg avkastning trots att hedgefonder enligt teorin är en smart
investering när ränteläget är lågt och börsen är instabil (Bratt, 2016). Göran Lind som är
skribent åt Affärsvärlden utförde en undersökning på drygt 80 svenska hedgefonder där
man kollat på deras avkastning senaste 3 åren, deras riskjusterade avkastning och hur dom
presterade under oktober på börsen då den föll (Lind, 2018). Göran Lind visar utifrån
statistik att de svenska hedgefonderna underpresterat i samtliga kriterier.
2006 bestämde sig Warren Buffet som är en av de främsta investerarna att de fick räcka
med förmögna finansiell rådgivare som rekommenderade deras kunder att exempelvis
investera i hedgefonder som tar höga avgifter. Vad Buffet gjorde var att han 2008 ingick
en vadslagning på 1 000 000 dollar. Buffet menade att ett antal hedgefonderna under en
10 årsperiod inte kommer kunna slå en fond som följer index S&P 500 (500 största
bolagen i USA). Enkelt sagt var det han menade att hedgefonder inte klarar av att slå
marknaden (Friedman, 2017). Under det första året gick vi igenom en finanskris som
gjorde att Buffets indexfonder sjönk med hela 37 procent medan hedgefonderna enbart
sjönk med 23,9 procent. Men efter år 2008 så vände det och indexfonderna slog
hedgefonderna år efter år. Vid slutet av 2017 då 10 år hade gått var det klart att Warren
Buffet hade vunnit vadslagningen, men redan efter 2016 så erkände Ted Seides, som hade
tagit hans vadslagning, sin förlust. Under perioden 2008 fram till 2016 så hade
hedgefonderna stigit med 22 procent medan en indexfond stigit med hela 85 procent. Ted
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Seides påstår dock att om de skulle göra om vadslagningen idag när börsen sett väldigt
instabil ut skulle utfallet varit helt annorlunda (Floyd, 2017).
Även om realiteten tyder på att hedgefonder inte är eller har varit ett särskilt bra
investeringsalternativ så har forskarna svårt att komma fram till en konsensus.
Hedgefonder har länge varit ett hårt debatterat ämne och det genomförts mängder av
studier kring deras prestation och hur hållbar den är över tid. Det finns både tidigare
forskning som visar på att hedgefonder slår marknaden och de som visar på att de inte
gör det. Ackermann et al. (1999) och Liang (2001) har undersökt hedgefonders
prestationer över olika tidsperioder och båda finner stöd för att hedgefonder levererar en
avkastning som understiger marknadens. Vidare har Amin & Kat (2003) undersökt om
hedgefonder kan tillhandahålla en bra avvägning mellan risk och avkastning. De fann
stöd för att individuella hedgefonder har en effektivitetsförlust på 6, 42 %, vilket kan
jämföras med jämförelseindexens effektivitetsförlust på 2,76 %. Å andra sidan har
Boyson (2008), Capocci et al. (2005) och Joenväärä et al. (2016) genomfört studier över
olika tidsperioder där de funnit stöd för att hedgefonder faktiskt överavkastar marknaden.
Vad som är intressant är dock om hedgefonders överavkastning i så fall är konsistent.
Edwards och Caglayan (2001) hävdar att så är fallet. De beräknade Jensens alpha för
individuella fonder och fann att 25 % av hedgefonderna klarade av att generera positiva
alpha. Vad som är mer intressant är att de kunde påvisa att förlorare och vinnare tenderar
att vara vinnare och förlorare över en kommande 1-årshorizont och 2-årshorizont. De
hävdar att en förklaringsfaktor till detta kan vara förvaltarens skicklighet. Å andra sidan
har Aggarwal och Joricon (2010) och Capocci och Hübner (2004) funnit stöd för att
hedgefonders överavkastning inte är konsistent över tid, utan att den tenderar att sjunka
efter ett par år på marknaden.
Från den tidigare forskning som genomförts kring hedgefonder är det tydligt att det inte
finns något konsensus i forskningen. Det är därför av intresse för investerar att det
genomförs fortsatta studier inom området. Eftersom hedgefonders överavkastning
tenderar att elimineras över tid och eftersom att kontexten förändras på de finansiella
marknaderna, där man på senare år sett en explosionsartad ökning av robothandel, är det
vidare också av intresse att kontinuerligt uppdatera forskningen gällande hedgefonders
prestation och investeringar.

1.2 Syfte och Bidrag
En investerare bör ha målsättningen att generera så bra avkastning som möjligt sett hur
riskaversiv denne är. Eftersom hedgefonder är ett av de alternativ som en investerare kan
använda sig av vid investeringar är det således av intresse för svenska investerare att få
en uppfattning kring om svenska hedgefonder klarar av att slå marknaden samt hur de
svenska hedgefonderna investerar sitt kapital. Syftet med studien är att tillhandahålla
investerare med en bättre överblick kring hur svenska hedgefonder har presterat och
investerat historiskt sett, samt hur riskprofilen har sett ut hos de svenska hedgefonderna.

1.3 Frågeställningar
Syftet med denna studie är att ge en djupare förståelse kring svenska hedgefonders
prestationer samt hur deras investeringsprofil har sett ut historiskt sett. Frågeställningarna
som undersöks är:
• Har svenska hedgefonder presterat bättre än marknaden under tidsperioden?
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•

Hur har svenska hedgefonders historiska investeringar sett ut och till vilken risk
har de skett?

1.4 Avgränsningar
Studien kommer att avgränsas geografiskt till den svenska hedgefondmarknaden, dels på
grund av studiens syfte, där målsättningen är att ge investerare en klarare bild över de
svenska hedgefonderna och dess prestation historiskt sett. Vidare kommer studien också
att avgränsas till tidsintervallet 2013-08-31 till 2018-10-31, detta eftersom att det ej var
möjligt att få tag på data för en längre tidsperiod.
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2. Teoretisk metod
2.1 Vetenskapligt synsätt och perspektiv
Ontologi handlar om läran om vad som finns, precis som de låter så handlar det om hur
vi människor ser på verkligheten. Det finns två stycken primära ståndpunkter inom
ontologin, objektivism och konstruktionism. Det konstruktionistiska synsättet
framkommer främst när vid utförandet av en kvalitativ studie, anledningen till det är att
det konstruktionistiska synsättet menar på att sociala aktörer ständigt skapar sociala
händelser och meningar, de skapas alltså inte enbart utav socialt samspel, utan de
omarbetas ständigt. Forskaren kommer då följaktligen att ha en specifik bild av
verkligheten, samma risk uppkommer när forskaren utför intervjuer, där de som blir
intervjuade kommer att ha sin syn på verkligheten (Bryman, 2017, s.58–61). Den andra
ontologiska ståndpunkten, objektivism, menar istället att sociala aktörer inte kan påverka
de olika sociala företeelserna som de stöter på. Det finns bara en objektiv verklighet och
den kommer inte påverkas utifrån vem som “kollar” på den. I och med att vi kommer
kolla på utfallet av studien på ett objektivt sätt samtidigt som det är svårt för oss att
påverka den information som vi kommer att använda oss av i denna studie så anser vi att
det objektivistiskt synsätt är det som passar vår studie bäst. (Bryman & Bell, 2017, s.52–
53)

2.2 Forskningsstrategi
Vi kommer i detta arbete att använda oss av en kvantitativ metod då vi, utifrån vårt
forskningsområde, anser att det är den metoden som tillgodoser studiens syfte bäst.
För att på bästa sätt kunna besvara vår problemformulering så kommer vi att använda oss
av sekundärdata i form av finansiella data från Hedgenordic. De kvantitativa studierna
som utförs brukar kunna ge en högre tillförlitlighet då den bygger på ett objektivistiskt
synsätt, och består av finansiella data. (Bryman & Bell, 2017, s.58). Vi skulle även kunnat
använt oss av andra sekundära källor som nationella eller internationella enkäter, andra
databaser, experiment och primärdata som hör till kvantitativa forskning (Collis &
Hussey, 2014, s.196–197). Vi skulle också kunnat gjort en kvalitativ studie och istället
satsat på intervjuer där vi intervjuar förvaltarna för hedgefonderna och utifrån de gjort
slutsatser. Problemet där är att studien inte hade varit lika tillförlitlig då de olika
förvaltarna troligen hade vinklat mycket men även begränsat informationen de gav, risken
för subjektivitet skulle kunna bli avgörande för studiens resultat och vi väljer därför att
gå vidare med en kvantitativ studie.

2.3 Angreppssätt
Generellt sett pratas det om två olika typer av angreppssätt, deduktion och induktion.
Tankesättet it det deduktiva angreppssättet är att utifrån existerande teori skapa hypoteser,
vilka sedan undersöks med hjälp av observationer ur den empiriska verkligheten testa
dem mot den empiriska verkligheten. Med hjälp av de befintliga teorier och modeller som
finns ämnar forskaren komma fram till ett resultat eller en tolkning av verkligheten.
Induktion däremot fungerar på så sätt att den forskningen går åt det motsatta hållet mot
deduktion. Den tar sin utgångspunkt i observationer av den empiriska verkligheten, för
att sedan utifrån dessa göra upp en bild och skapa en teori baserat våra uppfattningar av
den empiriska verkligheten (Collis & Hussey, 2014, s.7–8).
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Vi kommer i denna studie använda oss av ett deduktivt angreppssätt då vi med hjälp av
befintliga modeller och teorier inom finansiella marknader i allmänhet och hedgefonder
i synnerhet kommer att skapa hypoteser och göra observationer. De resultatet som vi
sedan får kommer att diskuteras och jämföras med de befintliga teorierna.

2.4 Kunskapssyn
När man pratar om kunskapssyn så rör det sig om något som kallas epistemologi eller
kunskapsteori som handlar om vad som ska räknas som godkänd kunskap inom ett ämne.
Kunskapssynen brukar delas in i två olika huvudområden som har olika syner på vad som
ska ses som godkänd kunskap inom ett specifikt ämnesområde (Davidsson & Patel, 2011,
s.25–26). De två perspektiven på vetenskap kallas positivistiska och hermeneutiska
synsättet. Vilken av dessa man använder har mycket att göra med det kunskapsmål man
har. Utgår det från humanvetenskap är det mer åt hermeneutik, och naturvetenskap är mer
utav positivism.
Positivistiskt perspektiv söker befintliga trovärdiga fakta som kan användas för att göra
förutsägelser, det vill säga det är enbart företeelser eller fenomen som vi kan bekräfta
med våra sinnen som räknas som kunskap, vilket kallas för fenomenalism. Det är svårt
att förstå vetenskapen som positivism går ut på, då den använder sig av både induktivism
och deduktivism. Det är viktigt att den vetenskap som forskaren använder sig av är
värderingsfri så att den är objektiv. (Bryman & Bell, 2017, s.50–51). Motsatsen till
positivismen är hermeneutik, hermeneutiken är inte lika objektiv, forskaren får där göra
sina egna tolkningar samtidigt skapa egna värderingar. Hermeneutiken framkommer ofta
i kultur, human och samhällsvetenskap där de tolkas och används på olika sätt. Kvalitativa
forskningar brukar oftast ha en hermeneutisk kunskapssyn där forskarna är väldigt
subjektiva i sina tolkningar. (Davidson & Patel, 2011, s. 28–31))
Vi har i den här uppsatsen jobbat utifrån en positivistisk kunskapssyn då syftet är att vi
på ett objektivt sätt ska samla in data från Hedgenordic och med de sedan skapa
värderingar och dra slutsatser.

2.5 Forskningsetik
Enligt Diener & Crandall (1978) är forskningsetik och de beslut som fattas inom en studie
ett område som bör tas hänsyn till av författaren vid dennes skrivande. När man diskuterar
etik i forskningssammanhang så brukar man dela upp området i fyra olika delar som sedan
användas beroende på situationen. Dessa områden rör främst kvalitativ forskning men är
även viktiga att ta upp när man utför en kvantitativ forskning då vissa områden berörs:
•
•
•
•

Skada för deltagarnas del om konfidentialitet
Förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida
Inkräktar på privatlivet
Ömsesidighet och tillit

I och med att vi har utfört en kvantitativ forskning och använt oss av primärdata hämtad
från väldigt tillförlitliga källor så kommer vi inte beröra alla dessa områden (Bryman &
Bell, 2017, s.146).
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2.5.1 Skada för deltagarnas del och konfidentialitet
Forskning som kan leda till att respondenterna tar skada och saker som rör
konfidentialiteten är ett av huvudområdena inom etik. Människor kan uppleva skada på
olika sätt, de kan vara stress, fysisk skada, ett sämre självförtroende med mera. När de
kommer till konfidentialiteten så handlar det om att forsknings skribenterna vid
användning av etiskt känsliga information om individuella individer bör komma överens
om hur man ska hantera de icke anonyma respondenternas uppgifter (Bryman & Bell,
2017, s. 146–149).
2.5.2 Förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida
När det kommer till etik och samtyckeskravet är det troligen det mest debatterade området
inom företagsekonomisk forskning. Samtyckeskravet handlar i grund och botten om att
de som deltar i en undersökning för exempelvis en forskning ska ha rätten att själva
avgöra om de vill delta i forskningen eller inte (Bryman & Bell, 2017, s.150). Det är
viktigt att se till så att de som deltar i vetenskapliga undersökningar är medvetna om
varför de deltar, hur deras information kan komma att användas, samt hur resultaten
kommer att rapporteras. Detta är saker som främst rör kvalitativ forskning, det som kan
göras för att motverka problemet med samtycke vid en kvalitativ vetenskaplig
underökning är att använda sig av ett samtyckesformulär angående respondenternas
samtycke till dess medverkan (Bryman & Bell 2017 s. 151–152). Vid en kvantitativ
forskning som denna krävs det ofta inte något samtycke då det data som används frivilligt
har publicerats av hedgefonderna, vi kan se detta data som publikt och det finns således
inte något problem med samtycket.
2.5.3 Intrång i privatlivet
Intrång i privatlivet är den tredje aspekten i forskningsetiken. Denna aspekt är väldigt likt
den tidigare nämnda aspekten, samtyckeskravet då båda i grunden handlar om att
förståelse för respondenterna. Forskaren skall respektera respondenternas privatliv och
kan göra detta genom att låta dem själva avgöra vilken information som de vill dela med
sig av, samt genom att respektera om någon av respondenterna vill vara anonym (Bryman
& Bell 2017 s. 154).
2.5.4 Ömsesidighet och tillit
Falska förespeglingar eller som vissa kallar det ömsesidighet och tillit är den fjärde
aspekten av forskningsetiken. Det är en forskares skyldighet att de respondenterna man
använder sig av i sin forskning får veta sanningen om vad det är som studien ämnar
undersöka. De som utför forskningen får inte alltså inte undanhålla viss information för
respondenterna och därigenom ge dem falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2017, s.
154–155). Samma sak gäller vid användning ut av data, exempelvis när man har bett om
att få ut data från någon bank eller annat finansiellt institut efter att man förklarat vad det
skall användas till. Öppenhet och ärlighet gör att forskaren kan bygga upp ett förtroende
mellan sig själv och undersökningspersonerna som styrker forskningsrelation samtidigt
som det främjar ett ömsesidigt utbyte mellan dem (Bryman & Bell, 2017, s.157–158).

6

3. Teoretiskt ramverk
3.1 Bakgrund hedgefonder
Nuförtiden är det inte lika populärt att spara sina pengar under madrassen, när det istället
går att använda sig utav någon av alla de sparformer som finns och som potentiellt sätt
kan ge en betydligt högre avkastning. Det första som människor brukar tänka på när det
kommer till sparande är sparande i fonder som på ett enkelt sätt går att handla själv eller
via sin bankman. Något som å andra sidan kanske inte lika många känner till är
hedgefonder som är en typ av sparande som har funnits i många år och som på senare tid
har börjat växa fram mer och mer.
Personen bakom hedgefonder var en man vid namn Alfred Winslow Jones som år 1966
kunde offentliggöra att han hade skapat en investeringsteknik som han testat under en
tioårsperiod och som resulterade i en avkastning som var 87 procent högre än de
traditionella fondernas. Det Jones gjorde var att han kollade efter övervärderade aktier
och tog sedan korta positioner i dessa medan han i undervärderade aktier tog långa
positioner. Det som gjorde att många blev intresserade av Jones strategi var inte enbart
den goda avkastningen utan även att han själv investerat i hedgefonden, vilket var
betryggande och inte lika vanligt på den tiden (Anderlind et al., 2003, s.7–8).
I och med att investeringarna i hedgefonder är uppbyggda på ett dynamiskt
tillvägagångssätt som är icke korrelerande med de allmänna marknadsförhållandena så
fortsätter marknaden för hedgefonder växa och allt fler väljer att investera i dessa. Att
investera i hedgefonder är dock inte samma sak som att investera i vanliga fonder.
Hedgefonder är mer komplicerade och kräver en betydligt högre förkunskap, och de
gäller även för de som har erfarenhet av investeringar i traditionella fonder sen tidigare
(Hedges, 2005, s.xiii). Ordet hedge kommer från engelskan och betyder gardering eller
skydd och precis som det låter är syftet med hedgefonder att skydda pengarna, och då
framförallt under de perioder som börsen har en negativ utveckling. Traditionella fonder
har väldigt strikta placeringsregler vilket hedgefonderna inte har. Det är tack vare de
placeringsregler hedgefonderna har som det är möjligt för förvaltaren att placera i olika
finansiella instrument och därmed också kunna skapa avkastning i nedåtgående
marknader (Anderlind et al., 2003, s.5).

3.2 Hedgefondstrategier
Det är idag väldigt många som inte vet om skillnaden på relativ avkastning och absolut
avkastning. En stark majoritet av alla fonder är relativt avkastande fonder vilket betyder
att förvaltaren siktar på att skapa en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.
Hedgefonder handlar istället om att förvaltaren vill kunna göra positiv avkastning oavsett
hur marknaden går, vilket kallas för absolut avkastning. Hedgefondförvaltarna kan välja
att använda sig av en mängd olika strategier, man brukar dela in dessa strategier i tre olika
huvudgrupper, marknadsberoende, icke marknadsberoende och opportunistiska
strategier. De olika grupperna består också av flertalet olika undergrupper av strategier.
(Beckman et al., 2016, s.64–65)
3.2.1 Marknadsberoende strategier
Marknadsberoende hedgestrategier är de strategier som direkt reagerar på marknadens
rörelser. Marknadsberoende strategier erhåller avkastning genom att göra analyser och
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bedömningar av olika obligationer samt aktier för att sedan jämföra sina egna
bedömningar med marknadens bedömningar av instrumenten. Eftersom att marknaden
förändras utifrån de aggregerade investerares förväntningar så kommer värderingar av
instrument alltid ändras med tiden. Vilket gör att om en förvaltare gjort en bra bedömning
av ett instrument som genererat en positiv avkastning så kommer marknadens värdering
av instrumentet ändras med tiden (Anderlind et al., 2003, s. 34–35)
Lång/kort aktiehedge
Marknadsberoende aktiehedge eller som många kallar det lång/kort aktiehedge är en av
de vanligaste hedgefondstrategierna som används bland de svenska hedgefonderna och
även i världen där den används av närmre 55 % av hedgefonderna på marknaden. Denna
typ av strategi fungerar på så sätt att förvaltaren analyserar bolagets ställning och framtid
för att sedan göra en värdering. När förvaltaren gjort en värdering så jämför han den med
marknadens värdering av bolaget och förvaltaren tar därpå positioner i aktier som anses
vara över- eller undervärderade. Om en aktie anses vara övervärderad tas korta positioner
genom blankning, vilket innebär att förvaltaren lånar aktier och säljer dessa dyrt för att
sedan åter kunna köpa tillbaka dem billigare och därefter lämna tillbaka aktierna till
långivaren. Om aktierna anses vara undervärderade kommer förvaltaren istället att köpa
aktier i förhoppning om att priset på dessa ska gå upp i framtiden (Anderlind et al., 2003,
s.13)
Något som kan anses bra med att långa aktier är att aktier kan stiga mer än vad de kan
falla. En fördel med de korta positionerna är att om börsen skulle sjunka så hade de kunnat
fungera som ett skydd (hedge) genom att dämpa nedgången. (Anderlind et al., 2003, s.13,
37; Ståhl, 2016)
Lång/kort räntehedge
Det här är en strategi som används i betydligt mindre omfattning samt bedöms vara en
mindre aggressiv strategi i jämförelse med aktiehedge. Räntehedge fungerar nästan på
samma sätt som aktiehedge, skillnaden är att förvaltaren istället analyserar kreditrisken
hos bolag och sedan jämför sin egen bedömning med den bedömningen marknaden har.
Utifrån vad förvaltaren anses vara över/undervärderat tas därpå korta och långa positioner
i bolagets obligationer (Anderlind et al., 2003, s.46–47)
Taktiska terminstrategier
Taktiska terminstrategier även kallat för Managed futures, Tactical Traders eller CTA:s
som står för Commodity Trading Advisors, är en typ av strategi som fungerar på så sätt
att förvaltaren investerar i derivatinstrument som exempelvis optioner och
terminskontrakt. Terminskontrakt kan fungera som ett skydd mot framtida
prisförändringar. Ett Terminskontrakt innebär att säljaren och köparen ingår ett avtal om
antingen köpa eller sälja en underliggande produkt vid ett specifikt datum till ett
förutbestämt pris. Att skydda sig mot prisfluktuationer i underliggande produkter är inte
något som taktiska termin strategier satsar på, det som förvaltaren vill göra är istället att
med hjälp aktiv handel generera en positiv avkastning. Det förvaltaren gör är att de
använder sig av olika matematiska modeller och utför sen tekniska analyser i ett försök
att förutspå framtida prisförändringar bland de olika terminskontrakten. Jämfört med de
övriga hedgestrategierna som finns så är det svår att hitta några likheter mellan dem vilket
ses som en fördel då de presterar bra trots att de pågår en negativ trend hos de övriga
hedgefonderna (Anderlind et al., 2003, s.49–50)
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3.2.2 Icke marknadsberoende strategier
Icke marknadsberoende strategier är de strategier som inte direkt reagerar på marknadens
rörelser. Till följd av brist på balans i prissättning mellan minst två olika instrument kan
de icke marknadsberoende strategierna generera en positiv avkastning. Till följd av att
man fokuserar på obalansen som råder på den relativa prissättningen bland instrumenten
så kan strategin generera en positiv avkastning när prisrelationen går tillbaka till sitt
normala. Detta betyder att eftersom man utnyttjar de obalanser som finns i prissättning
mellan instrument på marknaden så påverkas man mindre ut av marknadens rörelser
(Anderlind et al., 2003, s.36).
Aktiearbitrage
När det kommer till icke marknadsberoende hedgestrategier är aktiearbitrage den
vanligaste strategin och den används av cirka en fjärdedel av alla hedgefonder.
Aktiearbitrage går ut på att man utnyttjar olika obalanser i prissättningen mellan två eller
flera marknader (Anderlind et al., 2003, s.51–52). När det kommer till obalanser i
prissättning av aktieinstrument kan det till exempel uppstå när en plötslig försäljning eller
ett plötsligt köp av en stor post aktier sker som får aktiens kurs att reagera trots att ett
bolags huvudsaklig värde inte har förändrat, och det har då skapats en obalans som
förvaltaren kan använda till sin fördel (Hedges, 2005, s.11).
Räntearbitrage
Räntearbitrage är en annan typ av arbitrage som också går ut på att utnyttjandet av
obalanser i prissättningen genom att man tar korta och långa positioner i diverse
obligationer och andra typer av räntebärande värdepapper (Hedges, 2005, s.11). Med
anledning av att strategin är väldigt komplext krävs det en förvaltarorganisation som kan
hantera stora mängder kapital. Statsobligationer och hypoteksobligationer är två väldigt
likvida obligationer som räntearbitrage använder sig av. Att obligationer är likvida
betyder ofta att obalanserna i prissättningen är mycket små. Vidare leder likvida
obligationer till att man är i behov av en hög grad av belåning vilket ger en ökad risk
(Anderlind et al., 2003, s.56–57; Beckman et al., 2016, s.65)
3.2.3 Opportunistiska hedgestrategier
Opportunistiska hedgestrategier, även kallat för multistrategier, är när förvaltaren har
använt sig av strategier som är marknadsberoende samtidigt som han använt sig av icke
marknadsberoende strategier. Det kan även vara att förvaltaren valt att använda sig av en
blandning av andra placeringsalternativ. Hur förvaltaren väljer att göra är svårt att säga
eftersom att det helt beror på hur marknaden ser ut vid det aktuella tillfället (Anderlind et
al., 2003, s. 36,51)
3.2.4 Fond i fond
Fond i fond är en typ av fond som fungerar på det sätt att man investerar i en fond som
placerar i andra fonder. Det är väldigt vanligt bland hedgefonder att de placerar i andra
hedgefonder. Hedgefonderna kan kontinuerligt ändra sina placeringar och antal andelar i
olika fonder utan att fondägarna behöver vinstbeskattas. Beskattningen sker vid
försäljning av fond i fonden (Beckman et al., 2016, s.60).
Fördelarna med fond i fond är att förvaltaren sköter arbetet med att hitta de bra fonderna.
Information om de olika hedgefonder kan vara svårt att hitta då det finns strikta
begränsningar när de gäller marknadsföring för dem. Förvaltaren har även ofta ett brett
kontaktnät och olika databaser som gör det möjligt att regelbundet kunna ge bättre och
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säkrare analyser. I takt med att förvaltaren kan ändra sina placeringar så kan han erbjuda
en jämn riskjusterad avkastning, samtidigt som han kan göra bedömningar om vilka
hedgefonder som har bäst förutsättningar utifrån marknadens ställning just nu och i
framtiden. De stora hedgefonderna brukar ofta vara stängda eller ha en väldigt hög
minimigräns för att få investera vilket kan vara problematisk. Fördelen med fond i fond
är då att förvaltaren kan placera i dessa hedgefonder. En nackdel med fond i fond som
avskräcker många är avgifterna. Fondägare får först betala förvaltar avgifter för dom
underliggande fonderna som förvaltaren placerat i och sen den betala den vanliga
fondförvaltare avgiften för den övergripande fonden. Alla förvaltare är tyvärr inte alltid
oberoende. Det finns fondbolag som i första hand jobbar utifrån vad som är bäst för sig
själva. De väljer att placera i fonder som de själva förvaltar eller fondbolag som man
samarbetar med, för att kunna få provisioner (Anderlind et al., 2003, s.77–82)

3.3 Skillnader mellan traditionella fonder och hedgefonder
För att göra det enklare att se skillnaderna mellan de traditionella fonderna och
hedgefonder så kommer vi jämföra vissa specifika områden där tydliga skillnader kan
förklaras.
Placeringsregler
En av de tydligaste skillnaderna som går att identifiera är hur förvaltningen fungerar.
Förvaltarna för de traditionella fonderna är mycket mer begränsade än de som förvaltar
hedgefonder. De mindre stränga placeringsreglerna medför att hedgefonderna kan sprida
ut sin risk och därmed inte påverkas lika mycket av marknaden, medan de traditionella
fonderna är väldigt beroende utav rörelserna på marknaden, samtidigt som dom inte kan
dra nytta av fallande kurser. När de kommer till traditionella fonder har de väldigt strikta
regler som måste följas för att de ska bli godkända. Reglerna består bland annat av att
information som fonderna ska ge ut, rapporteringskrav, placeringsriktlinjer och mycket
annat (Anderlind et al., 2003, s. 26–28).
Avkastningsmål
Alla typer av fonder vill i slutändan ge en så hög positiv avkastning som möjligt, men
avkastningsmålen och vad man strävar efter som förvaltare skiljer sig oerhört. De
traditionella fonderna strävar oftast efter att slå marknadens utveckling, vilket kan låta
bra för de flesta. Tänk då istället om marknadens index ligger på minus 20 % och fonden
på minus 18 %, då har ju förvaltaren gjort ett bra jobb eftersom han lyckats slå index.
Avkastningen är dock fortfarande negativ så det är inte så dom som har köpt fonden ser
på det, utan dom är missnöjda för att de fått en negativ avkastning. Hedgefonder har
däremot något som kallas absolut mål, som betyder att man istället strävar efter att en
positiv tillväxt oavsett hur marknaden går (Anderlind et al., 2003, s.28–29).
Investeringsfilosofi
Förvaltarna till de traditionella fonderna söker efter att köpa värdepapper som de tror
kommer kunna generera en positiv avkastning genom att köpa dem billigt för att sedan
sälja av dyrare. Förvaltarens mål är att alltid försöka slå marknadens tillväxt och vid
nedåtgående trender slå marknaden eller inte falla lika mycket. Det grundläggande målet
i hedgefondernas investeringsfilosofi är att inte ha en för stor samverkan med marknaden.
Genom att ta långa och korta positioner i marknaden försöker förvaltaren att uppnå en
tillväxt som är välbalanserad över tid. Om förvaltaren är väldigt duktig på att göra
analyser och tajmar när han till exempel ska blanka värdepapper så kan han åstadkomma
positiv avkastning när marknadens index går negativt. Tillväxten brukar delas upp i två
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delar. En del som kallas beta och påverkas utifrån marknadens rörelser. Alpha är namnet
på den andra delen som beror på förvaltarens skicklighet. Traditionella fonder är alltså
mer åt beta medan hedgefonderna värdetillväxt främst beror på alpha (Anderlind, et al.,
2003, s. 29–31).
Avgiftsstruktur
En markant skillnad mellan dessa två typer av fonder är avgiftsstrukturen. De som äger
traditionella fonderna betalar en årlig procentuell förvaltaravgift som ska bestå av
förvaltningskostnader, administrationskostnader och andra kostnader som kan hänföras
till fonden. Oavsett om fonden går positivt eller negativt kommer du behöva betala dessa
avgifter, vilket betyder att om du har en negativ avkastning på en fond så kommer du
ändå behöva betala förvaltaren. Den årliga procentuella förvaltningsavgiften som
hedgefonderna tar ut är i de flesta fall lägre än de traditionella fondens förvaltningsavgift.
Förvaltarna har istället valt att ta ut en prestationsbaserad avgift om hedgefonder skapar
positiv avkastning. Denna prestationsbaserade avgift tas antingen ut direkt man gjort en
vinst eller när man nått en viss gräns som man gått ut med innan (Anderlind et al., 2003,
s.32–33; Beckman et al., 2016, s.69–70)
Förvaltarnas insatta kapital i fonden.
En betryggande faktor för fondägare är den skillnad att förvaltarna i hedgefonderna själva
investerar sina egna pengar i hedgefonden. Förvaltarna som skapar hedgefonder är oftast
ett par stycken som startat en egen verksamhet, för att sen själva kunna utveckla strategier
och på bästa sätt skapa vinster på de finansiella marknaderna. Att förvaltarna själva
investerat pengar i fonden skapar en trygghet för investerare. Ingen satsar sina egna
pengar för att sedan inte göra sitt bästa för att leverera avkastning (Anderlind et al., 2003
s.33)

3.4 Den effektiva marknadshypotesen
Effektiva marknadshypotesen är teorin om den perfekta marknaden och grunden för
teorin lades redan år 1960 av Eugen Fama. De mer vedertagna koncepten i den effektiva
marknadshypotesen presenterade först år 1970 av Fama (1970), där han argumenterade
för att den optimala marknaden är en marknad där priserna tydligt signalerarar hur
resursallokeringen bör ske. Utgångspunkten i teorin var att tillgångars priser fullt ut
reflekterade all tillgänglig information i marknaden, och att det således inte fanns någon
möjlighet för investerare att skapa överavkastning, en sådan marknad beskrivs av Fama
som en effektiv marknad. Logiskt sett kan en marknad omöjligt vara effektiv och därför
bröt Fama (1970) ner undersökningen av effektiva marknader till tre undergrupperingar,
där varje undergrupp ämnade att undersöka hur tillgångars prisjusteringar påverkades av
olika delmängder av information. Detta gjordes för att bättre kunna undersöka olika
anomalier, där det påvisats att det förekommer undantag för den effektiva
markandshypotesen. De olika undergrupperna av information är historisk
prisinformation, publik information och icke publik information. Teorin bygger
framförallt på tre tillräckliga villkor:
•
•
•

Det existerar inga transaktionskostnader vid handel av finansiella tillgångar.
All information är kostnadsfritt tillgänglig för samtliga deltagare i marknaden.
Samtliga markandsdeltagare drar samma slutsats från den tillgängliga
informationen, marknadspriserna och om den framtida fördelningen av priser.
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Det framgår tydligt från villkoren ovan att den marknad som beskrivs är en effektiv
marknad där priserna på de finansiella tillgångarna fullt ut reflekterar informationen som
finns i marknaden. Vidare är det också tydligt att marknaden som beskrivs i den effektiva
marknadshypotesen inte på något sätt är representativ för den marknad vi ser i
verkligheten. Innebär detta ett problem? Inte nödvändigtvis, Fama (1970) argumenterar
för att så inte är fallet eftersom att antaganden är tillräckliga men inte nödvändiga. För
det första, givet att transaktörerna tar hänsyn till all information i marknaden och på ett
korrekt sätt värderar den, kommer transaktionskostnader, även om de är stora, inte att
medföra att priserna inte fullt ut reflekterar all tillgänglig information när transaktionen
väl sker. Vidare är det också möjligt för marknaden att vara effektiv även om inte alla
deltagare har tillgång till all information. Detta eftersom att så länge en tillräcklig mängd
investerare har tillgång till informationen kommer priserna approximativt att reflektera
all tillgänglig information. Slutligen argumentera Fama att problematiken med att olika
investerare drar olika slutsatser från den tillgängliga informationen inte är något problem
så länge inte vissa investerare klarar av att skapa överavkastning från dessa slutsatser.
Vi nämnde ovan att Fama (1970) föreslår tre olika former av den effektiva
marknadshypotesen: den svaga formen av effektivitet, den semistarka formen av
effektivitet och den starka formen av effektivitet. Dessa olika former av effektiva
marknader bygger på de tre undergrupperna av information som nämndes tidigare, det
vill säga, historisk information, publik information och icke publik information. Syftet
med den svaga formen av effektivitet är att kunna testa i vilken omfattning historisk
prisinformation kan användas för att förutspå framtida prisutveckling i en finansiell
tillgång. Om marknaden skulle karaktäriseras av svag effektivitet skulle det med andra
ord vara omöjligt att förutspå framtida prisförändringar med hjälp av historiska priser.
Den semistarka versionen av effektivitet ämnar testa hur snabbt publik information
reflekteras i den finansiella tillgångens pris, med andra ord är all publik information redan
återspeglad i tillgångens pris i en marknad med semistark marknadseffektivitet. Den
starka formen av effektiva marknadshypotsesen ämnar undersöka huruvida det finns icke
publik information som vissa investerare monopolistiskt har tillgång till och kan utnyttja
för att skapa överavkastning i de finansiella marknaderna.
Enligt Fama (1970) är det viktigt att poängtera att effektiva marknadshypotesen i grunden
är hypotesen att all information återspeglas i finansiella tillgångars priser och att syftet
med att bryta upp den i tre undergrupper är för att kunna undersöka på vilken nivå
hypotesen möjligtvis skulle kunna bryta ihop. Givet antagandet att hedgefonder i viss
utsträckning har tillgång till icke publik information är en förutsättning för att de skall
kunna skapa en överavkastning mot marknaden att den effektiva marknadshypotesen
bryter ner i någon av de tre nivåerna. Detta är ett starkt antagande och något som, sett ur
en legal synvinkel, inte är rimligt, därför utgår vi från att marknaden behöver bryta ner i
sin svaga eller semistarka form för att en överavkastning mot marknaden skall vara
möjlig för hedgefonder. Vi utgår från samma antagande som Fama (1965), alltså att
prisutvecklingen i en finansiell tillgång inte följer en random walk med medelvärdet noll
utan snarare följer en process av stokastisk karaktär, så som en submartingale model. Vi
definierar prissekvensen för tillgång 𝑗 som 𝑝𝑗𝑡 och marknadens informationssekvens som
𝜗𝑡 och låter den förväntade prissekvensen givet informationssekvensen följa:
𝐸[𝑝̃𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ] ≥ 𝑝𝑗𝑡
Vilket är ekvivalent med
𝐸[𝑝̃𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ] ≥ 0
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Villkoren ovan innebär att prissekvensen givet informationssekvensen följer en
submartingale, med andra ord är det en nödvändighet att det förväntade priset i period
𝑡 + 1, givet informationssekvensen i period 𝑡, är större eller lika med det förväntade priset
i period 𝑡. Under ovan antagande kan vi definiera ett nödvändigt villkor för att
hedgefonder skall kunna skapa överavkastning mot marknaden som:
𝐸[𝑝̃ℎ𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ] ≠ 𝐸[𝑝̃𝑏𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ]
Där 𝐸[𝑝̃ℎ𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ] är det förväntade priset för en given tillgång 𝑗 i period 𝑡 + 1 som
hedgefonderna predikterat givet informationssekvensen i period 𝑡 och 𝐸[𝑝̃𝑏𝑗𝑡+1 |𝜗𝑡 ] är
marknadens förväntade pris i period 𝑡 + 1 givet informationssekvensen i period 𝑡 för en
given tillgång 𝑗. En förutsättning för att hedgefonder skall kunna slå marknaden är alltså
att deras prisförväntningar givet den information som finns tillgänglig skiljer sig från
prisförväntningarna från marknaden givet samma information. Det är alltså rimligt att
anta att fondförvaltare har, eller i alla fall tror sig ha, prisförväntningar som skiljer sig
från den aggregerade marknadsdeltagaren. Det är således av intresse att undersöka om
det finns något värde i denna divergens mellan förväntningar och om aktivt förvaltade
hedgefonder har något existensberättigande.

3.5 Modern portföljteori
Den moderna portföljteorin är en samling av de mest välkända teorierna som bygger på
antagandet om att investerare är rationella och att de finansiella marknaderna är effektiva.
Det banbrytande arbetet inom ämnet gjordes redan år 1952 då Markowitz (1952)
studerade hur den förväntade avkastningen i en portfölj påverkades av diversifiering
mellan olika finansiella tillgångar och de individuella tillgångarnas risk, avkastning och
korrelation. Modellen tar sin utgångspunkt i att ju högre varians i portföljens avkastning,
desto högre risk, och visar på att investeraren kan minimera risken genom att konstruera
en portfölj med finansiella tillgångar som inte har en perfekt korrelation med varandra.
Markowitz var dock noggrann med att poängtera att den optimala portföljen, alltså den
portföljen med högst förväntad avkastning inte nödvändigtvis är portföljen med den
lägsta möjliga variansen. Poängen är att investerare har två val att förhålla sig till:
antingen kan de öka den förväntade avkastningen genom att ta på sig mer risk eller kan
de minska risken genom att ge upp förväntad avkastning. Vi definierar två antaganden
gällande argumentationen som förts ovan:
•
•

Om en investerare väljer mellan två portföljer med samma förväntade avkastning
kommer investeraren att föredra den med lägre varians.
Om en investerare väljer mellan två portföljer med samma varians kommer
investeraren att föredra den med högre förväntad avkastning.

Utifrån dessa antaganden bör det existera en uppsättning av effektiva portföljer där
investeraren minimerar portföljvariansen givet den förväntade avkastningen, alternativt
maximerar den förväntade avkastningen givet portföljvariansen. Givet detta kan vi
identifiera en effektiv uppsättning av portföljer i avkastning-variansdimensionen, denna
uppsättning kallas ofta för den effektiva gränslinjen. Samtliga portföljer som befinner sig
ovanför denna linje bör betraktas som ineffektiva eftersom investeraren i dessa fall kan
öka den förväntade avkastningen givet variansen, alternativt minimera variansen givet
den förväntade avkastningen.
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Figur 1. Den effektiva gränslinjen
Källa: Markowitz (1952)
Modellen som togs fram av Markowitz utvecklades senare av Jack Treynor (1961, 1962),
William F. Sharpe (1964), John Litner (1965) och Jan Mossin (1966) till Captial Asset
Pricing Model (CAPM). Ambitionen med CAPM var att definiera investerarens
förväntade avkastning som en funktion av den systematiska risken denne tar i sitt
investerande. Med systematisk risk menar vi den risken som investeraren inte kan
diversifiera bort från portföljen, vilket är en risk som alla tillgångar är exponerade mot.
Vi definierar den specifika riskfyllda tillgångens avkastning som 𝑟𝑖 , dess förväntade
avkastning som 𝑟̅𝑖 , marknadens avkastning som 𝑟𝑚 och den förväntade
marknadsavkastningen som 𝑟̅𝑚 ,. Vi kan då beräkna kovariansen, 𝜎𝑖𝑚 , mellan den
riskfyllda tillgången och marknaden som:
∑𝑛𝑡=1(𝑟𝑖𝑡 − 𝑟̅𝑖𝑡 )(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟̅𝑚𝑡 )
𝜎𝑖𝑚 =
𝑛−1
2
Och marknadsvariansen, 𝜎𝑚
som:
∑𝑛𝑡=1(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟̅𝑚𝑡 )2
2
𝜎𝑚
=
𝑛−1
Vi kan då definiera tillgången betakoefficient, 𝛽𝑖 , som:
𝜎𝑖𝑚
𝛽𝑖 = 2
𝜎𝑚
Om vi definierar den riskfria avkastningen som 𝑟𝑓 kan vi visa CAPM:
𝑟̅𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 )
Eller ekvivalent:
𝑟̅𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖 (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 )
Där (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 ) är marknadspremien. Vi bryter upp den förväntade avkastningen i två
faktorer: kompensation för pengarnas tidsvärde och kompensation för den risk som
investeraren tar. Dessa två faktorer bör utgöra grunden för investerarens avkastningskrav
på ett sådant sätt att avkastningskravet är en positiv funktion av tidslängden på
investeringen och av dess systematiska risk. Alltså, ju längre (kortare) tidsperiod som
investeringen sträcker sig över, desto högre (lägre) avkastningskrav och ju högre (lägre)
systematisk risk som investeringen är förknippad med, desto högre (lägre)
avkastningskrav. Det innebär att vi kan beskriva tillgångens förväntade avkastning, 𝑟̅𝑖 ,
som funktion av den riskfria räntan, 𝑟𝑓 , vilket är kompensationen för tidsvärdet och
marknadspremien, (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 ), som är kompensationen för den systematiska risken, där
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betakoefficienten, 𝛽𝑖 , beskriver tillgångens känslighet mot den systematiska risken. En
högre betakoefficient innebär således att tillgången är känsligare mot svängningar i
marknaden och en lägre betakoefficient innebär att tillgången är mindre känslig mot
svängningar i marknaden.

Figur 2. Capital Asset Pricing Model
Källa: Sharpe (1964)

3.6 Stilanalys
Stilanalys är ett koncept som togs fram av William Sharpe och presenterades efter att han
i en studie kunde visa att 91,5 % av avkastningen i 82 fonder kunde förklaras utifrån deras
fördelning mellan olika finansiella tillgångsslag, så som olika typer av obligationer och
aktier (Bodie et al. 2014, s.860). Sharpes tanke med detta koncept var att göra en
regression på fonders avkastning på flertalet olika index över finansiella tillgångar för att
kunna visa en historisk representation av olika tillgångsslags påverkan på respektive fond.
Sharpe (1992) hävdade alltså att de olika regressionskoefficient visar på hur mycket av
fondernas kapital som historiskt sett varit investerat i respektive index.
I och med att vanliga fonder är begränsade när det kommer till korta positioner så var
regressionskoefficienterna som Sharpe estimerade begränsad till att antingen vara noll
eller positiv upp till 100% för att kunna representera en komplett tillgångsfördelning.
Samtidigt summeras de olika betakoefficienterna till 1 för att omöjliggöra en
representation som överstiger 100 % av kapitalet. Det 𝑅 2 som estimeras i modellen mäter
då variationen i avkastningen som är hänförlig till fondens tillgångsfördelning, medan
resterande del i så fall skulle vara hänförlig till förvaltarens skicklighet i form av att
exempelvis kunna tajma marknaden eller korrekt prissätta olika tillgångsslag (Bodie et
al., 2014, s.861).
Stilanalys är en process som handlar om att undersöka vilken typ av investeringsbeteende
som en investerare använder sig av när han eller hon ska fatta ett investeringsbeslut.
Investerare har oftast en typ av investeringsfilosofi som de använder sig av, men kan
under tiden byta investeringsbeteenden. Genom att genomföra en stilanalys på den
viktade hedgefonden kommer vi att kunna estimera en ungefärlig historisk
tillgångsallokering för den genomsnittliga hedgefonden. Vidare kommer vi också att
kunna estimera hur stor andel av den genomsnittliga hedgefondens avkastning som är
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hänförlig till stilen på fonden, det vill säga, hur stor andel av variationen i avkastningen
hos hedgefonderna förklaras av de olika index som hedgefonderna jämförs mot. (Bodie
et al., 2014, s.860–862).

3.7 Tidigare studier
Det har tidigare genomförts flertalet studier på hedgefonder, dess prestationer och dess
avkastningsmönster. Den tidigare forskningen genomfördes av Liang (1998) där han
undersökte hur hedgefonders avkastning stod sig mot avkastningen i vanliga fonder. I
studien kunde Liang visa på att hedgefonder och traditionella fonder skiljer sig åt
väsentligt. Hedgefonder visade sig ha en lägre systematisk risk samt högre sharpekvoter,
vilket innebär att det genererade en högre riskjusterad avkastning. Dessa resultat ligger i
linje med de som Ackermann et al. (1999) fann. I en studie över tidsperioden 1988–1995
fann forskarna stöd för att hedgefonder uppvisade en högre volatilitet men att de
konsekvent klarade av att prestera en högre avkastning än traditionella fonder. Å andra
sidan visade det sig också att hedgefonderna inte klarade av att slå sina marknadsindex.
Något som även har sitt stöd i en studie genomförd av Liang (2001) där hedgefonders
prestationer och risker undersöktes över en tioårsperiod mellan 1990–1999. I studien fann
Liang att hedgefonder klarade av att generera en årlig avkastning på 14,2 % vilket kan
jämföras med årsavkastningen för S&P 500 som uppgick till 18,8 % för samma
tidsperiod. Till skillnad från Ackermann et al. (1999) kollade dock Liang (2001) även på
riskjusterad avkastning och han fann att hedgefonder uppvisade betydligt lägre volatilitet
under perioden och således också en betydligt lägre risk. Som ett resultat av detta
överavkastade hedgefonder sitt jämförelseindex, S&P 500, på en riskjusterad basis med
en sharpekvot på 0,41 vilket kan jämföras med S&P 500 som genererade en sharpekvot
på 0,21. Liang (2001) hävdar att detta är ett resultat av de riskminimerande
hedgingstrategier som hedgefonder använder.
Capocci et al. (2005) undersökte hedgefonders prestationer i både uppåtgående och
nedåtgående marknader och kunde påvisa att de flesta hedgefonder signifikant slår
marknaden sett över hela tidsperioden. Vidare kunde de också påvisa att hedgefonder inte
underavkastade marknaden i nedåtgående marknader. Vidare lyckades Capocci et al.
(2005) visa på att de marknadsneutrala strategierna var de som presterade bäst under
perioden, något som, likt studien av Liang (2001), tyder på att hedgefonder lyckas med
sin hedging på ett tillfredställande sätt. Aspadarec (2013) undersökte hur prestationerna
för Barclay Hedge Fund Index stod sig mot S&P 500 mellan åren 1997–2011 och fann
liknande resultat som Capocci et al. (2005). Han kunde påvisa att hedgefonder klarade av
att leverera betydligt bättre avkastning än S&P 500 och att de klarade av att göra det
oavsett marknadsklimat, det vill säga, oavsett om marknaden levererade positiv eller
negativ avkastning.
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4. Data
4.1 Datainsamling
Det data som vi använder oss av i denna studie är insamlat från flera olika datakällor.
Datamaterialet till hedgefonderna är hämtade från Hedgenordic, vilket är ett företag som
tillhandahåller databaser för nordiska hedgefonder. Datat som Hedgenordic
tillhandahåller är den månatliga avkastningen för respektive fond. Data för variablerna
OMXS Large Cap, OMXS Mid Cap, OMXS Small Cap, OMXS30, Swedish Government
Bond 1–15 samt OMRX Mortgage bond har samtliga hämtats från Nasdaq Nordic, vilket
är ett företag som driver börserna på de nordiska marknaderna. Data för S&P 500,
STOXX 600 Europé, Nikkei 500, S&P/BG Cantor Treasury Bond Index har samtliga
hämtats från Thomson Reuters Eikon, vilket är en finansiell tjänst som bland annat
tillhandahåller finansiella data. Slutligen är data för den riskfria räntan hämtad från
Riksbankens statistikdatabas, där statistiken publiceras av statistiska centralbyrån, på
uppdrag av riksbanken (Riksbanken, 2018). All data som representerar aktieindex har
hämtats som avkastningsindex, det vill säga, de har tagit hänsyn till och justerat tillbaka
utdelningar till indexens nettoandelsvärde. Nettoandelsvärdet för samtliga aktieindex är
justerat för valutaeffekter och noterat i svensk krona. Datat för samtliga variabler har
samlats in över tidsperioden 2013-08-31 till 2018-10-31, där tidsintervallet valts för att
inkludera största möjliga antal datapunkter, vidare är all data insamlad på månadsbasis,
alltså representerar varje tidsperiod en månad. Anledningen till detta är att det inte finns
data med högre transparens att tillgå gällande hedgefondernas avkastning.
Nettoandelsvärdet för fonderna används sedan för att beräkna respektive index
logaritmerade avkastning för de givna perioderna, vilket beräknas enligt följande:
𝑐
𝑃𝑖𝑡+1
𝜋𝑖𝑡+1 = 𝑙𝑛 ( 𝑐 )
𝑃𝑖𝑡
där 𝜋𝑖𝑡+1 definierar den logaritmerade avkastningen för index 𝑖 i tidsperiod 𝑡 + 1, 𝑃𝑖𝑡𝑐
𝑐
representerar nettoandelsvärdet för fond 𝑖 i tidsperiod 𝑡 och 𝑃𝑖𝑡+1
representerar
nettoandelsvärdet för fond 𝑖 i tidsperiod 𝑡 + 1.

4.2 Val av variabler
4.2.1 Stilanalys
Valet av de variabler som kommer att användas till hedgefondernas stilanalys, vilka är
OMXS Large Cap, OMXS Mid Cap, OMXS Small Cap, Swedish Government Bond 1–
15, OMRX Mortgage bond All Index, S&P 500, STOX 600 Europé, Nikkei 500, S&P/BG
Cantor Treasury bond index, har tagit sin utgångspunkt i Sharpes (1992) studie om
stilanalys av hedgefonder. Målet har varit att i så stor utsträckning som möjligt replikera
de variabler som Sharpe använde i sin studie, dock med en del justeringar där ambitionen
varit att vikta över mer till svenska snarare än amerikanska aktieindex. Anledningen till
detta är för att det är rimligt att anta att svenska hedgefonder investerar i svenska aktier i
större utsträckning än vad de investerar i aktier från andra länder. Vidare har även
räntorna viktats över mer åt svenska räntor, med samma motivering som tidigare nämn.
4.2.2 Jämförelseindex
Valet av jämförelseindex som kommer att användas för att undersöka huruvida
hedgefonderna har slagit marknaden eller inte har fallit på OMXS30, som har justerats
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för aktieutdelningar och därför är ett avkastningsindex. Varför vi har valt ett
avkastningsindex snarare än ett prisindex motiveras med att hedgefonderna som vi ämnar
jämföra med det valda indexet får ta del av aktieutdelningar, vilket förbättrar deras
resultat relativt mot ett jämförelseindex utan åter justerade utdelningar. Hade vi valt att
jämföra avkastningen i hedgefonder med avkastningen i ett prisindex hade vi alltså med
stor säkerhet fått skeva resultat. Vidare motiveras valet av just OMXS30 med att det i
princip är praxis att jämföra sin avkastning mot och att det är det indexet som i folkmun
brukar benämnas för börsen. Utvecklingen för OMXS30 redovisas nedan.

Figur 3. Utveckling OMXS30 2013-08-31 till 2018-10-31
4.2.3 Riskfri ränta
Att välja riskfri ränta innebär alltid problem eftersom en finansiell tillgång, per definition,
inte kan vara riskfri. Valet av ränta har fallit på svenska tremånaders statsskuldväxlar,
SSVX 3M, som bör betraktas som en bra Proxy för den riskfria räntan. Utvecklingen av
den riskfria räntan redovisas nedan.

Figur 4. Utveckling riskfri ränta 2013-08-31 till 2018-10-31
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4.3 Hedgefonder
4.3.1 Viktningen
Precis som Fung och Hsieh (2000) gör i sin studie kommer vi att vikta ett index av
hedgefondernas avkastning för att skapa en portfölj som motsvarar den genomsnittliga
svenska hedgefonden, eller marknadsportföljen för svenska hedgefonder. Detta skulle
vara enkelt att göra om vi hade tillgång till respektive fonds nettoandelsvärde. Detta finns
inte och därför är hedgefonders marknadsportfölj inte observerbar. Vi kommer att lösa
denna problematik genom att beräkna en proxy för marknadsportföljen genom att skapa
ett aggregerat hedgefondindex där avkastningens påverkan likaviktas mellan del olika
hedgefonderna. Metoden där likaviktning mellan respektive hedgefond används är väl
vedertagen och har använts av forskare i flertalet tidigare studier inom ämnet och är det
typiska sättet att skapa en proxy för hedgefondernas marknadsportfölj. Bland annat har
metoden använts i studier av Schneeweis och Spurgin (1998), Ackerman, et al. (1999)
och Fung och Hsieh (2000)
4.3.2 Hedgefonder Bias
När vi genomför kvantitativa studier är det viktigt att det datamaterial som undersöks är
så rättvisande och representativt som möjligt, detta för att kunna ge så bra och
generaliserbara resultat som möjligt. Ett problem med data från hedgefonder, jämfört med
exempelvis värdepappersfonder, är att de inte har någon skyldighet att rapportera sina
avkastningssiffror. Med andra ord är det upp till respektive hedgefond att själva välja
huruvida man vill redovisa sina siffror för allmänheten eller inte. Tidigare forskare som
utfört studier på data från hedgefonder har uppmärksammat detta (se tillexempel
Ackerman et al. (1999), Fung och Hsieh (1997a), Fung och Hsieh (2000) Brown et al.
(1997), Brown et al. (1999)). Dessa forskare har identifierat fyra olika biases som är
viktiga at ta hänsyn till vid användandet av data från hedgefonder: survivorship bias,
selection bias, instant history bias och multi period sampling bias.
•

Selection bias: Som ovan nämnt är det het frivilligt för hedgefonder att bidra med
data till olika databaser. Det är inte orimligt att anta att det generellt sett är fonder
som har levererat bra historisk avkastning som också väljer att visa sin avkastning
offentligt. Som ett resultat av detta bör avkastningen i vårt konstruerade
hedgefondindex generellt sett vara högre än avkastningen i den genomsnittliga
hedgefonden på marknaden. Problemet med selection bias har undersökts i
tidigare studier och Fung och Hsieh (1997b) argumenterar för att påverkan från
selection bias är högst begränsad. Grundtesen är att det – förutom de
hedgefondförvaltare som har bra avkastning och vill redovisa detta – också finns
en grupp av hedgefondförvaltare som har levererat bra avkastning men som inte
vill redovisa det. Båda dessa grupper bidrar med bias till datamaterialet och Fung
och Hsieh (1997b) menar på att de tar ut varandra så att nettoeffekten blir
försumbar. Med andra ord bör inte selection bias vara ett allt för stort problem i
studien och är något som vi inte behöver hantera.

•

Survivorship bias: Data som behandlar hedgefonder innehåller oftast bara de
fonder som fortfarande är aktiva idag. Detta innebär att det, för den givna
tidsperioden, kommer att saknas fonder som tidigare har funnits men som av en
eller annan anledning inte längre finns med i databasen. Med andra ord saknar vi
avkastning från fonder som den enskilde investeraren har haft möjlighet att
investera i under tidsperioden. Detta medför såklart potentiella skevheter i

19

datamaterialet. Om fonder har tagits bort från datamaterialet för att de har dött ut,
alltså för att de presterat dålig avkastning, så kommer avkastningen för den
genomsnittliga aggregerade hedgefonden att vara högre än vad den borde vara
(Fung & Hsieh, 2000). Survivorship bias är en väldokumenterad företeelse i
forskningen rörande fonder (se exempelvis Grinblatt & Titman (1989), Brown,
Goetzmann, Ibbotson och Ross (1992), och Malkiel (1995)). Det är viktigt att ha
en uppfattning kring hur stor denna skevhet är och det har genomförts studier där
syftet varit att mäta just detta. Brown et al. (1999) visade att hedgefondmarknaden
utanför USA hade ett tapp på cirka 20 % av fonderna och de kunde estimera ett
survivorship bias på 3 % per år som ett resultat av detta. Vidare finner Brown et
al. (1997) stöd för detta och även de kunde påvisa att data för hedgefonder hade
ett survivorship bias på cirka 3 %. Det är tydligt att survivorship bias är ett
problem som kommer att behöva behandlas för att denna studie skall kunna ge
rättvisande och generaliserbara resultat.
•

Instant history bias: När fonder börjar rapportera sina avkastningssiffror till en
databas rapporteras oftast också de historiska avkastningarna. Detta beskrivs av
Park (1995) som instant history bias. Grundtesen är att hedgefonder gör detta i ett
marknadsföringssyfte, där det är mycket enklare att marknadsföra sig själv om
man har publika siffror som tyder på hög avkastning. Fung och Hsieh (2000) har
estimerat effekten av instant history bias där de kunde påvisa att den uppgick till
1,4 % per år och de föreslår att avkastningen från fondernas första 12 månader
därför bör uteslutas ur studien. Även Edwards och Caglayan (2001) hittar en
liknande skevhet i avkastningen på 1,17 % per år. Samtidigt hävdar Christiansen
et al (2004) att analyser som tar sin grund i avkastningen hos portföljer av
hedgefonder inte påverkas av detta. Eftersom vår analys utgår från just en
likaviktad portfölj av hedgefonder kan vi bortse från denna skevhet.

•

Multi-period sampling bias: Till skillnad från de andra biases som kan uppstå
vid undersökningar på hedgefonders avkastning är multi-period sampling bias inte
ett resultat av att hedgefonder inte har någon skyldighet att redovisa sin
avkastning. Multi-period bias berör istället på problematiken som uppstår på
grund av att fonden måste ha ett visst minsta antal datapunkter för att inkluderas
i studien. Det har gjorts forskning kring hur vi kan hantera problemet med multiperiod sampling bias, alltså kring hur många datapunkter som bör vara ett
minimikrav för att hedgefonden skall inkluderas i studien. Fung och Hsieh
(1997b) ställde krav på att hedgefonderna som inkluderades i deras studie skulle
ha minst 36 månaders historisk avkastning, medan Ackerman et al. (1999) ställde
krav på minst 24 månaders avkastning för att hedgefonden skulle inkluderas i
studien. I vårt fall har vi data där samtliga fonder har 63 månader dokumenterad
historisk avkastning och det bör således inte finnas några problem med multiperiod sampling bias.

Dessa olika biases bidrar till skevheter i våra resultat. Problematiken med instant history
bias och multi-period sampling bias har vi redan hanterat genom att skapa en portfölj av
hedgefonder samt genom att ha data för en tillräckligt lång tidsperiod, i vårt fall 63
månader. Frågan är då om det är möjligt att hantera problematiken som uppstår genom
selection bias och framförallt survivorship bias? Enligt Fung och Hsieh (2000) är svaret
på denna fråga ja. Eftersom att fond-i-fond-hedgefonder investerar i underliggande
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hedgefonder har de under dess livslängd kunnat investera i samtliga av marknadens
hedgefonder, vilket innebär att de har kunnat investerat i fonder som en gång funnits
under tidsserien men som längre inte existerar. Det är rimligt att anta att den avkastning
som redovisas representerar både levande och numera utdöda hedgefonder. Som ett
resultat av detta lider en likaviktad portfölj av fond-i-fond-hedgefonder inte i lika stor
utsträckning av survivorship bias som en likaviktad portfölj av vanliga hedgefonder.
Vidare har fond-i-fond-hedgefonder möjlighet att investera i de hedgefonder som inte
redovisar sin avkastning offentligt. Således kommer vi runt problemet med selection bias
genom att använda oss av denna typ av hedgefonder. Slutligen så påverkas inte den
historiska prestationen i termer av avkastning i en fond-i-fond-hedgefond när denne
adderar ytterligare en hedgefond till sin portfölj, det här innebär att vi kan komma runt
problematiken som uppstår vid instant history bias genom att använda oss av data från
fond-i-fond-hedgefonder. Vidare argumenterar Fung och Hsieh (2000) för att en
likaviktad portfölj bestående av fond-i-fond-hedgefonder är en bra proxy för
hedgefondernas markandsportfölj. Tanken är att om vi vill undersöka hedgefonders
prestationer är det naturligt att undersöka avkastningen hos entiteter som investerar i
hedgefonder. I den här kontexten representerar fond-i-fond-hedgefonder den
genomsnittliga investerarens portfölj på ett tillfredställande sätt. Även om användandet
av fond-i-fond hedgefonder hanterar problemen med de ovan nämnda biasen, så skapar
de även problem. Strukturen i dessa fonder är uppbyggd på ett sådant sätt att den som
investerar i fonden drabbas av dubbla avgifter. Först betalas en avgift till fond-i-fondhedgefonden som i sin tur betalar avgifter till samtliga hedgefonder som denne investerar
i. Detta göra att avgiften generellt sett blir högre i fonder som använder sig av fond-i-fond
struktur. Fung och Hsieh (2000) har undersökt effekten av detta och menar på att
hedgefonder som investerar i andra hedgefonder har 1,5 % högre medianavgift än andra
fonder. Eftersom att denna avgift signifikant understiger de biases som vi hanterar genom
att använda fond-i-fond-hedgefonderna är det får vi mindre skeva resultat genom att
använda just fond-i-fond-hedgefonder.
Med ovan redovisade fakta som argumentation kommer studien alltså att genomföras med
data från fond-i-fond-hedgefonder. Det data som vi kommer att använda oss av innehåller
fond-i-fond-hedgefondernas nettoavkastning, alltså avkastningen justerat för
förvaltningsavgift, transaktionskostnader och andra typer av avgifter eller kostnader. En
sammanställning över variabler och dess variabeldefinitioner som används genom studien
presenteras i Tabell 1 nedan:

21

Tabell 1. Sammanställning variabler
Variabel
Variabeldefinition
OMXS Large Cap
OMXSLCGI
OMXS Mid Cap
OMXSMCG
OMXS Small Cap
OMXSCSEGI
OMXS 30
OMXS30
STOXX 600 Europé
STOXX600
Nikkei 500
NIKKEI500
S&P 500
S&P500
OMRX Mortgage bond All Index
MORTGAGES
Swedish Government Bond 1–15
STAT115YRS
S&P/BG Cantor Treasury Bond
USTRES
Index
Svenska 3M Statsskuldsväxlar
SSVX3M
̅𝑖
Viktad Hedgefond
𝐻
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5. Praktisk metod
5.1 Introduktion riskjustering
I tidigare kapitel om CAPM förde vi en diskussion om att en investerare bör räkna med
två olika typer av kompensationer för sina investeringar, vilka är pengars tidsvärde samt
en kompensation för den risk som tas. Således bör en investerares potentiella avkastning
definieras som en funktion av systematisk risk, där en högre (lägre) systematisk risk leder
till en högre (lägre) förväntad avkastning, detta i enlighet med de upptäckter som Jack
Treynor (1961, 1962), William F. Sharpe (1964), John Litner (1965) och Jan Mossin
(1966) gjort. Denna möjlighet för en investerare att ta systematisk risk och således också
generera högre avkastning är något som potentiellt sett skulle kunna skapa en problematik
vid jämförelsen av olika investerares resultat. För att hantera detta potentiella problem
kommer tre olika riskjusterade avkastningsmått att tas fram, dessa är Sharpekvoten,
Treynorkvoten och Jensens Alpha. Genom att riskjustera avkastningen kan vi jämföra
prestationen mellan investerare vars investeringsfilosofier innefattar olika nivåer av
systematisk risk. Det finns ett syfte i detta då hedgefonders primära uppgift bör vara att
arbeta med hedging, något som skulle innebära att de fokuserar på att minimera nedsidan
i investeringarna snarare än att maximera uppsidan. Som ett resultat av detta riskerar
hedgefonder att göra avkall på avkastning, vilket skulle kunna medföra skevheter i vår
jämförelse.
5.1.1 Sharpekvoten
För över 40 år sedan introducerade William Sharpe (1966, 1975) ett förhållande mellan
avkastningen och dess variabilitet. Tanken var att avkastningen på en portfölj av
tillgångar inte bör mätas i sin totala avkastning utan snarare i sin avkastning i förhållande
till variabiliteten. Detta under antagandet att variabiliteten, eller risken, på ett bra sätt kan
representeras av portföljens standardavvikelse. Med målsättningen att skapa ett rättvisare
mått för prestationen av portföljer innehållandes olika tillgångar och på så sätt öka
jämförbarheten mellan dessa portföljer utvecklade Sharpe ett mått som senare kom att
kallas för Sharpekvoten. Syftet med modellen var att ge ett mått på portföljens avkastning
relativt mot en riktmärkning – så som en annan tillgång – givet portföljens
standardavvikelse (Sharpe, 1966).
Sharpe (1975) delade in Sharpekvoten i två olika mått, en version som var ex-ante och en
version som var ex-post. Gällande ex-postversionen av måttet så definierade Sharpe två
variabler: 𝑅𝐹 , avkastningen för fond F in den kommande perioden, och 𝑅𝐵 , avkastningen
för riktmärkesportföljen eller riktmärkestillgången. För att notera att de exakta värdena
inte är kända på förhand använder vi oss av en tildeoperator över variablerna. Vi
definierar den differentiella avkastningen som:
𝑑̃ ≡ 𝑅̃𝐹 −𝑅̃𝐵
För att beräkna ex-anteversionen av Sharpekvoten, 𝑆, låter vi väntevärdet av 𝑑 definieras
av 𝑑̅ och den predikterade standardavvikelsen av 𝑑 definieras av 𝜎𝑑 :
𝑑̅
𝑆≡
𝜎𝑑
𝑆 visar då på den förväntade differentiella avkastningen per enhet risk associerad med
den differentiella avkastningen.
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När vi härleder ex-postversionen av Sharpekvoten definierar vi avkastningen i fonden i
period 𝑡 som 𝑅𝐹𝑡 och avkastningen på riktmärkesportföljen eller riktmärkestillgången i
period 𝑡 som 𝑅𝐵𝑡 . Givet dessa definitioner kan vi beräkna den differentiella avkastningen
i period 𝑡 som:
𝐷𝑡 ≡ 𝑅𝐹𝑡 − 𝑅𝐵𝑡
Genom att ta genomsnittet av den differentiella avkastningen, 𝐷𝑡 över den historiska
̅:
perioden 𝑡 = 1 till 𝑇 får vi 𝐷
𝑇

1
̅ ≡ ∑ 𝐷𝑡
𝐷
𝑇
𝑡=1

Vi räknar också ut standardavvikelsen för den differentiella avkastningen, 𝜎𝐷 , över
samma period:
̅ )2
∑𝑇𝑡=1(𝐷𝑡 − 𝐷
𝑇−1
Vi använder sedan dessa mått för att räkna ut ex-postversionen av Sharpekvoten, 𝑆ℎ :
̅
𝐷
𝑆ℎ ≡
𝜎𝐷
Där 𝑆ℎ är den historiska genomsnittliga differentiella avkastningen per enhet av historisk
variabilitet i den differentiella avkastningen. Eftersom syftet med denna undersökning är
att undersöka huruvida hedgefonder klarar av att överavkasta marknaden, OMXS30, och
inte att prediktera framtida utfall kommer ex-postversionen av Sharpekvoten att
användas.
𝜎𝐷 ≡ √

När vi beräknar Sharpekvoten är det viktigt att överväga vilket mätintervall som skall
användas rent tidsmässigt. Enligt Sharpe (1994) finns det ett samband mellan
Sharpekvoten och valet av tidsperiod som den mäts över. Sharpe (1994) argumenterar för
att den får den mest rättvisande Sharpekvoten bör beräkningarna av risk och
avkastningen, med fördel, göras över korta tidsperioder, för att sedan standardiseras över
årliga avkastningar. Därför kommer risken och avkastningen att beräknas genom att
använda månadsdata för att sedan konverteras om till årsbasis. Från avkastningen
kommer sedan den årliga riskfria avkastningen att subtraheras innan vi beräknar
Sharpekvoten.
5.1.2 Treynorkvoten
Likt Sharpe tog Treynor fram ett mått för att underlätta jämförelsen mellan olika
portföljer. Treynor (1965) argumenterade för att marknadsrisken betingad med olika
portföljer skapar problem vi jämförelsen mellan dessa. Poängen var att, utöver andra
risker, så finns det också en risk som är förknippad med volatiliteten i den generella
marknaden. Volatiliteten i den generella marknaden skapar svårigheter när vi vill jämföra
effekten som förvaltaren har på fondens avkastning och är något som måste hanteras.
Därför tog Treynor (1965) fram ett mått där målsättningen var att ge ett mått på
förvaltarens förmåga som var konstant så länge förvaltarens prestation var konstant,
oavsett marknadsklimat. För att hantera problemet med marknadsrisken vill vi ta fram ett
jämförelsemått som tar hänsyn till den, vi börjar med att definiera portföljens
betakoefficient, 𝛽𝑖 som i kapitel 3.5. Betakoefficienten fås fram genom att använda en
enkel linjär regression (se kapitel 5.4) för att estimera sambandet mellan portföljens
avkastning och marknadens avkastning. Betakoefficienten brukar beskrivas som
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marknadsrisken i portföljen och Treynor (1965) kallade sambandet mellan portföljens
avkastning och marknadens avkastning för ”The Characteristic Line”:

Figur 5. The Characteristic line
Källa: Treynor & Mazuy (1966)
Tolkningen av ”The Characteristic Line” är enkel. Ju högre marknadsrisk, desto högre
𝛽𝑖 och ju lägre marknadsrisk, desto lägre 𝛽𝑖 , där 𝛽𝑖 är lutningen på ”The Characteristic
Line”. Portföljer med en hög (låg) betakoefficient påverkas mer (mindre) av volatiliteten
i den generella marknaden.
För att göra fonder jämförbara vill vi justera fondernas avkastning med marknadsrisken,
alltså räknar vi ut Treynorkvoten, Ƭ𝑖 , vilket görs på ett liknande sätt som i Sharpekvoten:
̅
𝐷
Ƭ𝑖 ≡
𝛽𝑖
̅
Där 𝐷 är den genomsnittliga differentiella avkastningen. Treynorkvoten visar differentiell
avkastning per enhet av marknadsrisk, ju högre (lägre) Treynorkvot, desto bättre (sämre)
riskjusterad avkastning.
5.1.3 Jensens Alpha
Det finns två tydliga dimensioner som inverkar vid utvärderingen av portföljer med
riskfyllda tillgångar:
•
•

Fondförvaltarens förmåga att förutse framtida priser och på så sätt öka
avkastningen på portföljen
Fondförvaltarens förmåga att minimera den hanterbara risken i portföljen.

Tidigare riskjusteringsmått har framförallt fokuserat på att mäta portföljers prestation
relativt sett mot varandra. Jensen (1968) ville ta fram ett mått som kollade på portföljens
absolutavkastning istället. Tidigare har portföljjämförelser fokuserat på att jämföra
portfölj 𝐴 mot portfölj 𝐵, Jensens ambition vara att ta fram ett mått som undersökte
huruvida portfölj 𝐴 och 𝐵 presterade bra relativt sett mot någon typ av absolut
standardavkastning. Med andra ord förflyttade han fokus mot förvaltarens förmåga att
förutspå framtida priser och dra nytta av dessa för att generera högre avkastning än
förväntat för en given risknivå. Jensen (1968) utgick från CAPM modellen:
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𝑟̅𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 )
Genom att släppa på begränsningen att funktionen måste skära genom origo möjliggörs
för en konstant, ∝𝑗 ≠ 0:
𝑟̅𝑖 − 𝑟𝑓 =∝𝑗 + 𝛽𝑖 (𝑟̅𝑚 − 𝑟𝑓 )
Om en förvaltare har förmågan att förutspå framtida priser på finansiella tillgångar
kommer skärningspunkten, ∝𝑗 att vara positiv. ∝𝑗 representerar alltså den genomsnittliga
avkastningen som är hänförlig till fondförvaltarens förmåga. Logiskt sett kommer alltså
en enkel buy-and-hold strategi att prestera en avkastning som ligger i linje med den
systematiska risken i investeringarna, det vill säga, den kommer att prestera ∝𝑗 som är
lika med noll. Eftersom vi jämför vår strategi mot just en buy-and-hold strategi är ett ∝𝑗 >
0 att bedöma som en överprestation gentemot marknaden och ∝𝑗 < 0 att bedöma som en
underprestation mot marknaden.

5.2 Bootstrapping
Vid olika typer av tidserieanalyser är det inte ett helt ovanligt problem att populationens
sannolikhetsfördelning inte är känd. I tidigare studier har det påvisats att avkastningen i
hedgefonder inte är normalfördelad, bland annat påvisade Brooks och Kat (2002) att de
hedgefonder som redovisade sin avkastning offentligt hade relativt låg skevhet och hög
toppighet. Även Malkiel & Saha (2005) hittade liknande resultat, där de påvisar hög
toppighet och negativ skevhet, vidare testar de för normalitet i deras data genom att
genomföra ett Jarque-Bera test och förkastar nollhypotesen – att datamaterialet är
normalfördelat – för de flesta hedgefondkategorierna. Om datamaterialet inte är
normalfördelat bryter antagandet om normalfördelning ihop, således skulle vi inte veta
vilken sannolikhetsfördelning som datamaterialet har. Om vi vill estimera en parameter
under dessa förutsättningar skulle det innebära problem. Enligt Efron och Tibshirani
(1993, s.45) kan anta vi en slumpmässig sannolikhetsfördelning, 𝐹, från vilken vi har ett
slumpmässigt urval 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ), där vi vill estimera parametern 𝜃 = 𝑡(𝐹). För att
lösa problemet med populationens okända sannolikhetsfördelning, vilken skapar problem
vid estimeringen, kan vi använda oss av bootstrap-metoden.
Om vi noterar vår empiriska fördelning som 𝐹̂ , och låter varje värde 𝑥𝛼 , 𝛼 = 1,2, … , 𝑛
1
anta en sannolikhet 𝑛 så kommer ett slumpmässigt urval på 𝑛 observationer från 𝐹̂ , 𝑥 ∗ =
𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ , att definiera bootstrapurvalet:
𝐹̂ → (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ )
∗
Där 𝑥 representerar en version av 𝑥 som har samplats om snarare än dess riktiga data, 𝑥 ∗ .
Efron och Tibshirani (1993, s.46) förtydligar detta genom att definiera bootstrapurvalet
(𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ ) som ett slumpmässigt urval av storlek 𝑛 som dragits med ersättning från
populationen (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ). Detta innebär att vi kan ha ett bootstrapurval, 𝑥 ∗ , där
exempelvis 𝑥1∗ = 𝑥5 , 𝑥2∗ = 𝑥9 , 𝑥3∗ = 𝑥27 , och så vidare. Vi simulerar alltså ett set för
boostrappingen som består av ett urval från den ursprungliga dataserien. Vi definierar
detta dataset, 𝑥 ∗ , som boostrapreplikeringen av 𝜃̂ :
𝜃̂ = 𝑠(𝑥 ∗ )
Där 𝑠(𝑥 ∗ ) är resultatet vi får av att använda samma funktion på 𝑥 ∗ som vi skulle använt
på 𝑥, alltså 𝑠(∙). Genom att slumpmässigt simulera dataset av storlek 𝑛 från 𝐹̂ kan vi
bootstrapestimera standardfelen, 𝑠𝑒𝐹 (𝜃 ∗ ) för 𝜃̂. Detta är det perfekta bootstrapestimatet.
I den här undersökningen kommer vi att använda oss av 𝐵 oberoende bootstrapurval, där
𝑛 datapunkter kommer att dras med ersättning från 𝑥 ∗1 , 𝑥 ∗2, 𝑥 ∗𝐵 från vilka
bootstrapreplikeringarna kommer att estimeras:
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𝜃̂(𝑏) = 𝑠(𝑥 ∗𝑏 ),
𝑑ä𝑟 𝑏 = 1,2, … , 𝐵
Vi använder sedan dessa replikeringar för att estimera standardfelen för våra 𝐵
replikeringar:
𝐵

𝑠𝑒
̂𝐵 = {∑
𝑏=1

[𝜃 ∗ (𝑏)

1
∗ (∙)]2 2

−𝜃
(𝐵 − 1)

}

Där vi definierar:
𝐵

𝜃

∗ (∙)

𝜃 ∗ (𝑏)
=∑
𝐵
𝑏=1

Enligt Efron och Tibshirani (1993) så kommer 𝑠𝑒
̂𝐵 att närma sig, 𝑠𝑒𝐹 , när antalet
replikeringar, 𝐵, närmar sig oändligheten:
lim 𝑠𝑒
̂𝐵 = 𝑠𝑒𝐹 = 𝑠𝑒𝐹 (𝜃̂ ∗ )
𝐵→∞

Alltså kommer de empiriska standardfelen att närma sig standardfelen för populationen
när 𝐵 går mot oändligheten. Detta beskrivs av Efron och Tibshirani (1993, s.47) som den
icke-parametriska bootstrapestimeringen. Författarna argumenterar vidare för att ungefär
50 – 200 replikeringar bör vara tillräckligt för att få tillfredställande resultat men i denna
studien kommer 10 000 replikeringar att användas på grund av datorstyrkan.

5.3 Hypotestester
För att undersöka frågeställningen om huruvida svenska hedgefonder klara av att slå den
svenska marknaden, OMXS30, eller inte kommer vi att genomföra statistiska tester. För
att förbättra den statistiska säkerställningen i testerna kommer standardfelen för
fördelningen att bootstrappas 10 000 gånger, detta för att få approximerade standardfel
för datamaterialet som är lika standardfelen för populationen. Eftersom att vårt data består
av två slumpmässiga urval kommer det vara lämpligt att använda sig utav ett two-sample
t-test (Alwan et al., 2011, s.359), vilket genomförs på följande sätt:
(𝑥̅1 − 𝑥̅ 2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
𝑡=
𝑠2 𝑠2
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2
Där 𝜇1 och 𝜇2 är de sanna medelvärdena för respektive population, 𝑥̅1 och 𝑥̅ 2 är
𝑠2

𝑠2

1

2

medelvärdena för respektive slumpmässiga urval, och √𝑛1 och √𝑛2 är de estimerade
standardavvikelserna för respektive slumpmässiga urval. Eftersom vi ämnar undersöka
frågeställningen om hedgefonder klarar av att slå marknaden eller inte kommer vi att
använda oss av ett ensidigt test. Vi testar med andra ord om månatliga medelavkastningen
för den viktade hedgefonden är större än den månatliga medelavkastningen för vårt
jämförelseindex, OMXS30. Testet kommer att genomföras med ett konfidensintervall på
95 %, således kommer signifikansnivån, 𝛼, som används att vara satt till 𝛼 = 0,05.

5.4 Typ 1 och typ 2 fel
När vi arbetar med signifikanstester och testar medelvärden mot varandra utgår vi från
två hypoteser: en nollhypotes och en alternativhypotes. Vad som är viktigt att tänka på
vid den här typen av tester är att om vi accepterar alternativhypotesen betyder inte det att
vi per automatik kan utesluta nollhypotesen då det fortfarande finns en liten sannolikhet
att den är sann (Alwan et al., 2011, s.346). Det finns tvåtyper av fel som kan uppstå vid
statistisk inferens, fel av Typ I och Typ II:
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𝑇𝑦𝑝 𝐼: 𝐹ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟 𝐻0 𝑛ä𝑟 𝐻0 ä𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑛
𝑇𝑦𝑝 𝐼𝐼: 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝐻0 𝑛ä𝑟 𝐻𝑎 ä𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑛
Sannolikheten för att begå ett Typ I fel vid statistisk inferens är signifikansnivån, 𝛼
(Alwan et al., 2011, s.349). Med andra ord väljer vi själva risken för Typ I fel och i den
här studien kommer konfidensen att sättas till 95 %, alltså en signifikansnivå och risk för
Typ I fel på 𝛼 = 5 %. Matrisen nedan visar de olika utfallen som kan uppstå vid statistisk
inferens:

Figur 6. Matris över Typ I fel och Typ II fel
Källa: Alwan et al. (2011, s.349)
Det är viktigt att vara medveten om dessa risker vid statistiska tester och att vi riskerar att
påvisa statistisk inferens trots att så inte är fallet.

5.5 Multipel linjär regression
En multipel linjär regressionsmodell är ett vanligt sätt att undersöka om det finns ett
samband mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler (Greene,
2012, s.52). Den generella modellen för en multipel linjär regressionsmodell är:
𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝐾 ) + 𝜀
= 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝐾 𝑥𝐾 + 𝜀,
Där 𝑦 är den beroende variabeln och 𝑥1 , … , 𝑥𝐾 är de oberoende variablerna, vilka också
kallas för förklaringsvariabler. I en perfekt värld hade vi kunnat utgå från att relationen
mellan vår beroende och oberoende variabel var ett stabilt samband. Problematiken är
dock att vi har slumpmässiga störningar som rubbar denna stabilitet. Vi kan exempelvis
inte förvänta oss att fånga upp samtliga påverkansfaktorer som en beroende variabel
påverkas av. Denna typ av slumpmässiga störningar fångas upp av feltermen, 𝜀 (Greene,
2012, s. 53).

5.6 Minsta kvadratmetoden
När vi genomför en regressionsanalys applicerar vi minsta kvadratmetoden på vår
beroende variabel, 𝑦, och ett antal, 𝐾, oberoende variabler, 𝑥1 , … , 𝑥𝐾 . Enligt Stock and
Watson (2015, s.239) utgår metodiken i minsta kvadratmetoden från att estimera
koefficienterna 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝐾 som minimerar summan av kvadraten av felaktigheterna i
prediktionen. Det predikterade värdet av 𝑦𝑖 ges av 𝑏0 + 𝑏1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑏𝐾 𝑥𝑖𝐾 och
felaktigheten i prediktionen ges då av 𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑏𝐾 𝑥𝑖𝐾 ) = 𝑦𝑖 − 𝑏0 −
𝑏1 𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝑏𝐾 𝑥𝑖𝐾 . Som nämnt ovan skall vi alltså minimera summan av kvadraten av
dessa felaktigheter över 𝑛 observationer:
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𝑛

𝑚𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1 𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝑏𝐾 𝑥𝑖𝐾 )2
𝑖=1

De estimatorer av koefficienterna 𝛽0 , 𝛽1 … , 𝛽𝐾 som genererar den minsta summan av de
kvadrerade felaktigheterna kallas för de minsta kvadratestimatorerna och noteras
𝛽̂0 , 𝛽̂1 , … , 𝛽̂𝐾 . Genom att använda oss av regressionslinjen kan vi prediktera värden för
𝑦𝑖 :
𝑦̂𝑖 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽̂𝐾 𝑥𝑖𝐾
Residualen, eller feltermen, 𝜀, för observation 𝑖 fås genom att ta differensen mellan 𝑦𝑖
och dess predikterade värde:
𝜀̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖
Regressionen kommer att användas för att genomföra Sharpes stilanalys, där modellen
kommer att vara följande:
̂ = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑂𝑀𝑋𝑆𝐿𝐶𝐺𝐼 + 𝛽̂ 𝑂𝑀𝑋𝑆𝑀𝐶𝐺 + 𝛽̂ 𝑂𝑀𝑋𝑆𝐶𝑆𝐸𝐺𝐼 + 𝛽̂ 𝑆𝑇𝑂𝑋𝑋600
̅
𝐻
𝑖
0
1
2
3
4
+ 𝛽̂5 𝑁𝐼𝐾𝐾𝐸𝐼500 + 𝛽̂6 𝑆&𝑃500 + 𝛽̂7 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐴𝐺𝐸𝑆 + 𝛽̂8 𝑆𝑇𝐴𝑇115𝑌𝑅𝑆
+ 𝛽̂9 𝑈𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆 + 𝜀̂𝑖
Under restriktionen:
9

∑ 𝛽𝑖 = 1
𝑖=0

I tidigare studier där metoden har använts har regressionen gjorts under ytterligare en
restriktion:
(𝛽̂0 , 𝛽̂1 , … , 𝛽̂𝑖 ) ≥ 0
Vilket innebär att fonderna inte har möjlighet att ta korta positioner i någon av
tillgångsfaktorerna. Eftersom att hedgefonder innefattas av andra regler än de
traditionella fonderna och har möjlighet att ta korta positioner i marknaden kommer vi att
släppa på denna restriktion i studien.
Modellen görs under antagandet att avkastningen som inte kommer från någon
tillgångsfaktor, 𝜀𝑖 , är okorrelerad med avkastningen från samtliga tillgångsfaktorer, alltså
kommer tillgångsfaktorerna att vara de enda källorna till korrelation mellan avkastningar
(Sharpe 1992). Tillgångsfaktorerna utgörs av viktade avkastningsindex på flertalet olika
aktie- och räntemarknader och investeringar i dessa är enkla att replikera via billiga
indexfonder. Eftersom vi summerar betakoefficienterna till 1 får vi en modell där
̅𝑖 representeras av en portfölj investerad i de olika
avkastningen i hedgefonderna 𝐻
tillgångsfaktorerna samt restkomponenten 𝜀𝑖 . Vi kan alltså se avkastningen från de olika
tillgångsfaktorerna som avkastning generad från stilen på hedgefonden och avkastningen
som kommer från restkomponenten som avkastning från förvaltarens skicklighet att välja
rätt tillgångar vid rätt tillfällen (Sharpe, 1992). Vidare hävdar Sharpe (1992) att
betakoefficienterna, 𝛽̂1 , 𝛽̂2 , … , 𝛽̂9 kan ses som hedgefondernas historiska genomsnittliga
exponering mot de olika tillgångsfaktorerna, med andra ord, hur stor andel av fondens
tillgångar som i genomsnitt har investerats historiskt i respektive tillgångsfaktor. Det
finns naturligtvis andra sätt att undersöka hedgefonders investeringsstil, exempelvis går
det att använda sig av ”Quadratic Programing”, men på grund av tidsramen för studien
och förkunskapen hos författarna så är detta ej möjligt och därför kommer en
multipelregression med en restriktion att användas.
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Den här typen av faktormodeller utvärderas ofta utifrån dess förmåga att förklara
avkastningen för den givna tillgången, i detta fallet den viktade hedgefonden. Ett vanligt
sätt att undersöka detta på är enligt Sharpe (1992) att kontrollera hur stor andel av
variansen i avkastningen hos hedgefonderna som förklaras av de valda
tillgångsfaktorerna. Vi kollar på hur stor andel av variansen som inte förklaras av
modellen och subtraherar det från 1 för att få ett mått på hur stor förklaringsgrad, 𝑅 2 , våra
tillgångsfaktorer har på avkastningen i hedgefonderna:
𝑉𝑎𝑟(𝜀̂𝑖 )
𝑅2 = 1 −
̂)
̅
𝑉𝑎𝑟(𝐻
𝑖
Detta är ett simpelt sätt att undersöka hur bra modellen är. Det är dock viktigt att vara
medveten om att 𝑅 2 bara ger ett mått på hur bra modellen passar just det data som använts
i studien och att det därför kan vara svårt att generalisera resultaten. Istället bör det testas
hur bra modellen är på att prediktera avkastningen för hedgefonder ”out-of-sample”
(Sharpe, 1992) men på grund av tidsramen för denna studien är detta inte möjligt.

5.7 Antaganden vid linjär regression
Gauss-Markov Teorem säger att för en matris av regressorer, 𝑋, kommer den minsta
kvadratestimatorn, 𝑏 att vara den linjära estimatorn med minimerad varians av 𝛽 som inte
har någon bias (Greene, 2012, s. 100). Denna estimator brukar också benämnas som ”Best
Linear Conditionally Unbiased Estimator (BLUE)” (Stock & Watson, 2015, s. 210).
Gauss-Markov Teorem bygger dock på ett antal antaganden och estimatorn är endast
BLUE om antagandena är uppfyllda (Stock & Watson, 2015, s.211).
5.7.1 Antagande #1: Fördelningen av 𝒖𝒊 beroende på 𝒙𝟏𝒊 , 𝒙𝟐𝒊 , … , 𝒙𝑲𝒊 har ett medelvärde
på noll
Det första antagandet som ligger till grund för minsta kvadratmetoden är att medelvärdet
av 𝜀𝑖 givet 𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝐾𝑖 är lika med noll, alltså 𝐸[𝜀𝑖 |𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝐾𝑖 ] = 0 (Stock &
Watson, 2015, s.245). När vi gör en regression kommer vi att ha ett antal värden för 𝑦𝑖
som befinner som befinner sig ovanför populationens regressionslinje och ett antal
observationer som befinner sig under populationens regressionslinje. I genomsnitt
kommer dock 𝑦̅𝑖 att ligga på regressionslinjen vilket innebär att värdet på av 𝜀𝑖 givet
𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝐾𝑖 är lika med noll. Enligt Stock & Watson (2015, s.245) är detta ett
nyckelantagande som gör att minsta kvadratestimatorn inte har någon bias. Detta
antagande kan brytas om vi har vad som kallas för omitted variable bias i modellen. Det
vill säga att vi har något i feltermen som bestämmer 𝑦𝑖 och som också korrelerar med
minst en av förklaringsvariablerna (Stock & Watson, 2015, s.279). Med andra ord uppstår
omitted variable bias om vi utelämnar en eller flera relevanta variabler från modellen. För
att hantera detta problemet stärker vi valet av variabler med tidigare studier, bland annat
Sharpe (1992).
5.7.2 Antagande #2: (𝒙𝟏𝒊 , 𝒙𝟐𝒊 , … , 𝒙𝑲𝒊 , 𝒚𝒊 ), 𝒊 = 𝟏, … , 𝒏, är identiskt och oberoende
fördelad
Det här antagandet bygger på att (𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝐾𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑛 är slumpmässiga
variabler som är oberoende och identiskt fördelade. Enligt Stock och Watson (2015,
s.245) håller detta antagande så länge som datamaterialet är insamlat som ett
slumpmässigt urval. Det är svårt att argumentera för att det data som används i denna
studien är slumpmässigt insamlat, detta eftersom hedgefonderna inte har någon
rapporteringsskyldighet utan själva väljer om de vill redovisa sina siffror eller inte.
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Problematiken med detta är att olika typer av skevheter i vårt data kan uppstå. För
information kring vilka dessa är och hur de har hanterats hänvisar vi till kapitel 4.3.2 om
datainsamling.
5.7.3 Antagande #3: Stora outliers är osannolika
Eftersom att regressorerna i en regression är känsliga mot extremvärden är det viktigt att
se till att det inte finns för många outliers i datamaterialet. Detta antagande bör vara
uppfyllt så länge datamaterialet inte bryter mot normalfördelningsantagandet och
framförallt så länge datamaterialet inte uppvisar för mycket toppighet, också kallat för
kurtosis (Stock & Watson, 2015, s.245–246). För att kontrollera detta antagandet kommer
vi att genomföra ett Shapiro-Wilk test för normalitet och för att hantera potentiella
problem ytterligare kommer vi att simulera standardfelen med en enklare
bootstrappingteknik. Hypoteserna som testas i Shapiro-Wilk testet är:
𝐻0 : 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 ä𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑
𝐻𝑎 : 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑
5.7.4 Antagande #4: Ingen perfekt multikollinearitet:
Stock & Watson (2008, s.204) beskriver perfekt multikollinearitet som en situation som
uppstår om en av regressorerna är en perfekt linjär funktion av en annan. Ett vanligt sätt
att kontrollera för multikollinearitet mellan de oberoende variablerna är att räkna ut en
variance inflation factor (VIF) för respektive förklaringsvariabel. VIF värden som
överstiger tio brukar generellt sett ses som en indikation på att det existerar svårhanterlig
multikollinearitet mellan förklaringsvariablerna för modellen (Alwan et al., 2011, s. 570).
5.7.5 Antagande #5: Homoskedastiska feltermer
Enligt Stock & Watson (2015, s.204) betraktas feltermen, 𝜀𝑖 , som homoskedastisk om
den villkorliga variansen av 𝜀𝑖 givet förklaringsvariablerna 𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … , 𝑥𝐾𝑖 är konstant,
det vill säga:
𝑣𝑎𝑟[𝜀𝑖 |𝑋] = 𝜎 2
Där 𝑋 är en matris för de beroende variablerna. Om detta antagande bryter ner har vi
heteroskedasticitet i modellen, det innebär att det finns underpopulationer i modellen där
variabiliteten skiljer sig från varandra (Greene, 2012, s.62). Ett ytterligare villkor för att
antagandet om homoskedastiska feltermer ska vara uppfyllt är att kovariansen mellan
felterm 𝑖 och 𝑗 givet beroendevariabeln ska vara lika med noll (Greene, 2012, s. 62):
𝐶𝑜𝑣[𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 |𝑋] = 0,
𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖 ≠ 𝑗
Om detta villkor bryter ner är modellen utsatt för autokorrelation vilket innebär att varje
störning i modellen i genomsnitt tenderar att följas av en störning med samma tecken i
nästa tidperiod. Det vill säga, ett positivt (negativt) 𝜀𝑖 tenderar att följas av ett positivt
(negativt) 𝜀𝑗 . För att testa modellen för potentiella problem med heteroskedasticitet eller
autokorrelation kommer två olika tester att utföras. För att testa för heteroskedasticiteten
går det, enligt Greene (2012, s.316), att använda sig av ett Breusch-Pagan test. För att
testa om modellens feltermer är autokorrelerade är det enligt Greene (2012, s.916)
lämpligt att genomföra ett Durbin-Watson test. Det är alltså dessa två tester som kommer
att genomföras i denna studie. Potentiella problem i antagandet om homoskedasticitet
brukar hanteras genom att använda robusta standardfel som är konsistenta för
heteroskedasticitet och autokorrelation (Stock & Watson, 2015, s.653; Kenedy, 2008,
s.347). Hypoteserna som testas i Breusch-Pagan testst är:
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𝐻0 : 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠
𝐻𝑎 : 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠
Och hypoteserna som testas i Durbin-Watson testet är:
𝐻0 : 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒
𝐻𝑎 : 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

5.7 Kurtosis
En fördelnings kurtosis är ett mått på hur stor del av sannolikheten som ligger i dess
svansar. Alltså visar kurtosis på hur mycket av variansen i 𝑌 som kommer från
extremvärden i modellens data (Stock & Watson, 2015, s.71):
𝐸[(𝑌 − 𝜇𝑌 )4 ]
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝜎𝑌4
Enligt Stock and Watson (2015, s.71) är kurtosis för en normalfördelad variabel 3, alltså
har en slumpmässig variabel med en kurtosis på högre än 3 en stor andel av sina
observationer ute i svansarna. En fördelning som har hög kurtosis kallas för leptokurtic.

5.8 Skewness
Skewness, eller skevheten i en fördelning visar hur asymmetrisk fördelningen är och
beräknas enligt följande:
𝐸[(𝑌 − 𝜇𝑌 )3 ]
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝜎𝑌3
Där 𝜎𝑌 är standardavvikelsen för 𝑌 och 𝜇𝑌 är medelvärdet för 𝑌. En symmetrisk
fördelning karaktäriseras av att ett värde på 𝑌 som är större än dess medelvärde är exakt
lika sannolikt som ett värde på 𝑌 som är lägre än dess medelvärde. Med andra ord är en
förutsättning för en symmetrisk fördelning: 𝐸[(𝑌 − 𝜇𝑌 )3 ] = 0, alltså att skevheten är lika
med noll (Stock & Watson, 2015, s.70–71).
För att testa om fördelningarna är skeva eller toppiga kommer vi att använda oss av ett
skewness/kurtosis test för normalitet där vi testar följande två hypoteser:
𝐻0 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
𝐻𝑎 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
Samt:
𝐻0 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑘𝑒𝑣ℎ𝑒𝑡
𝐻𝑎 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑘𝑒𝑣ℎ𝑒𝑡
Båda testerna kommer att utföras med en konfidens på 95 %.

5.9 Value at Risk
Vi har tidigare diskuterat framförallt marknadsrisk och dess betydelse på den förväntade
avkastningen i investeringar. Det är viktigt att förstå att marknadsrisken är äkta och att
den kan få ödesdigra konsekvenser för en investerare om den inte analyseras och hanteras
på rätt sätt. Under de senaste hundra åren har vi sett flertalet finansiella kriser, bland annat
den stora depressionen i USA under 1930-talet, It-bubblan under tidigt 2000-tal och
finanskrisen som sträckte sig över 2007–2009. Denna typ av händelser kan få de flesta
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portföljerna med finansiella tillgångar att implodera och således är det av största vikt att
analysera denna typ av risker vid bedömning av olika investeringsalternativ. Enligt Tsay
(2013, s.332) finns det flera olika sätt att analysera extrema risker, men metodiken som
kallas för Value at Risk (VaR) har blivit standardmåttet för bland de finansiella
institutionerna. Även Duffie & Pan (1997) lyfter upp VaR som ett väldigt vanligt sätt att
analysera risker för extrema utfall för portföljer av finansiella tillgångar. Fördelen med
VaR mot många andra mått som används för att analysera risk är att risken summeras ner
i en enda, lättolkad siffra (Jorion, 2007, s.105). Vidare nämner författaren att detta är en
sannolik anledning till att användandet av VaR har blivit så vedertaget i den finansiella
marknaden. Därför kommer VaR att användas som metod för att analysera risken av
extrema marknadsutfall i denna studie.
Definitionen är enkel, för en given sannolikhet 1 − 𝑐, där 𝑐 är konfidensnivån, är VaR
den förlusten som riskerar att överstigas över en tidsperiod 𝑡 (Duffie & Pan, 1997).
Författarna beskriver konfidensnivån som sannolikhetfördelningens kritiska värde vid
förändringar i marknadsvärdet. Vi definierar VaR för en given sannolikhet 𝜌 som:
𝑃{𝐿 ≤ 𝑉𝑎𝑅1−𝑐 } ≥ 1 − 𝑐
𝑃{𝐿 > 𝑉𝑎𝑅1−𝑐 } < 𝑐
Där 𝐿 är en slumpmässig variabel för förlusten i den kommande tidsperioden och 1 − 𝑐
är sannolikheten för en förlust i perioden som är mindre eller lika med 𝑉𝑎𝑅1−𝑐 . Vidare
ger 𝑐 sannolikheten att göra en förlust som är större än 𝑉𝑎𝑅1−𝑐 under den kommande
tidsperioden. En enkel illustrering av VaR syns i bilden nedan:

Figur 7. Illustration av Value at Risk
Källa: Duffie & Pan (1997)
Det finns två olika metoder vid beräkningen av VaR där den ena är parametrisk och den
andra är icke-parametrisk (Jorion, 2007, s.108–110). Författaren beskriver skillnaden
mellan dessa som att den parametriska metoden bygger på antagandet om att
datamaterialet är normalfördelat, medan den icke-parametriska inte bygger på några
fördelningsantaganden. Även Tsay (2013, s.329–332) lyfter fördelen med att en ickeparametrisk VaR inte bygger på antagandet om normalfördelning, istället kommer
datamaterialet att definiera fördelningens sannolikhetsmönster. Vad detta innebär är att
den icke-parametriska modellen bygger på den relativa frekvensfördelningen i
avkastningen. Beder (1995) har jämfört olika metoder för att beräkna VaR och kom fram
till att resultaten från respektive modell berodde på dess underliggande antaganden,
vidare drog han slutsatsen att en icke-parametrisk VaR genererade ett resultat som var
lika bra som resultaten från andra modeller. Denna slutsats stödjs i en studie av Hendricks
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(1996) där även han fann stöd för att den icke-parametriska metoden för att beräkna VaR
genererade resultat som var likvärdiga med andra metoder. Med stöd i detta kommer
metoden som används för att beräkna VaR i denna studie att vara av icke-parametrisk
karaktär, även kallad för historisk VaR.
De slutsatser som dras från metoden skall dock betraktas med försiktighet, Duffie & Pan
(1997) poängterar att VaR bör ses som risken för en given portfölj i förhållande till ett
benchmark snarare än kapitalet som krävs för att överleva risken i portföljen vid extrema
utfall i marknaden och det är också den utgångspunkten som kommer att tas i tolkningen
av resultaten i denna studien. Eftersom vi kommer att genomföra en historisk VaR-analys
kommer benchmark att vara den historiska marknaden. En ytterligare aspekt som är viktig
att ta hänsyn till och som ofta bortses från vid användandet av VaR är att det är en
estimator, eller funktion av det observerade datamaterialet. Det här skapar en brist på
precision, där olika stickprov från samma population kommer att ge olika estimat på av
VaR (Jorion, 2007, s. 106). I ett försök att hantera detta problem kommer fördelningens
standardfel att simuleras genom en enkel bootstrappingteknik (Se kapitel 5.2).
Vid användandet av icke-parametriska VaR-modeller är det viktigt att det data som
används inte är skevt för dagens användning. Det är alltså viktigt att det data som analysen
utförts på är representativt för förutsättningarna i dagens finansiella marknad. Detta
kommer inte att vara ett problem i studien då vi har ett dataset som exkluderar två av de
mest extrema perioderna i de finansiella marknadernas moderna historia, det vill säga, Itbubblan och finanskrisen. Vidare är det också viktigt att ha många observationer och i
denna studien har vi använt oss av 63 stycken, vilket skall vara tillräckligt. Vid valet av
konfidens, 𝑐, kommer vi att utgå från de större institutionerna på de finansiella
marknaderna. Duffie & Pan (1997) nämner att institutioner såsom JP Morgan och
Bankers Trust har valt att använda sig av en konfidens på 99 %. Detta är också den
konfidens som kommer att användas i denna studie:
𝑃{𝐿 ≤ 𝑉𝑎𝑅0,99 } ≥ 0,99
𝑃{𝐿 > 𝑉𝑎𝑅0,99 } < 0,01
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6. Resultat
6.1 Deskriptiv statistik
Vid en snabb överblick av den deskriptiva statistiken för våra variabler (se tabell 2) så
kan vi se vissa intressanta saker. Om vi börjar med att kolla på medelvärdena så finns det
ett par saker som sticker ut. För det första så har den viktade hedgefonden ett medelvärde
för avkastningen på 0,00083, eller 0,083 % per månad vilket kan jämföras med
medelavkastningen för OMXS30 som ligger på hela 0,00645, eller 0,645 % per månad.
Redan här ser vi vissa indikationer och kan misstänka att OMXS30 har avkastat betydligt
bättre än de viktade hedgefonderna under perioden som undersöks. För det andra kan vi
också se att OMXSMCGI, det vill säga stockholmsbörsens Midcap-bolag är den grupp
av företag som har avkastat bäst på den svenska börsen under perioden sett till
medelavkastning. Om vi kollar på de olika börserna som har tagits med i stilanalysen kan
vi se att S&P 500 är den börsen som har levererat klart högst medelavkastning med sina
1,297 % per månad under perioden, följt av OMXS30, Nikkei 500 och slutligen Stoxx
600 som har avkastat sämst med 0,0583% i medelavkastning per månad under samma
period. Slutligen är det också av vikt att lyfta det faktum att den riskfria räntan har
genererat negativ medelavkastning på -0,2 % under perioden, något som inte tillhör
vanligheterna och bör ses som ett unikum.
I statistiken över kurtosis och skewness finns det också ett par intressanta saker att
kommentera. Som tidigare nämnt är en kurtosis på över 3 ett tecken på att variabeln kan
vara leptokurtic och således har en stor andel av observationerna ute i svansarna, eller har
”fat tails” som det också brukar benämnas. Vi ser indikationer på att flertalet av
variablerna har kurtosis i datamaterialet, dessa är den viktade hedgefonden, OMXS30,
OMXSLCGI, Stoxx 600 och Nikkei 500. Vidare ser vi indikationer på att flertalet av
variablerna är vänsterskeva (negativ skewness) och då framförallt OMXS30,
OMXSLCGI och Nikkei 500, detta innebär fördelningens massa är koncentrerad till
höger. Slutligen ser vi också att vi har en högerskev fördelning (positiv skewness) i den
riskfria räntan, vilket ter sig logiskt då den riskfria räntan varit negativ under stora delar
av den undersökta tidsperioden.
Tabell 2. Deskriptiv statistik
Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Skewness Kurtosis
Viktad
Hedgefond
OMXS30
OMXSLCGI
OMXSMCG
OMXSCSEGI
S&P 500
STAT115YRS
MORTGAGES
STOXX600
NIKKEI500
USTRES
Riskfri ränta

0,00083

0,00657

-0,02017

0,01713

-0,3725

3,7134

0,00645
0,00806
0,01510
0,01379
0,01297
0,00209
0,00177
0,00583
0,00881
0,00622
-0,00270

0,03330
0,03356
0,03958
0,03693
0,03477
0,00780
0,00315
0,03457
0,04041
0,02838
0,00565

-0,07510
-0,07511
-0,09184
-0,08618
-0,08190
-0,01262
-0,00597
-0,08562
-0,10850
-0,05230
-0,00794

0,07259
0,07663
0,09018
0,09446
0,09964
0,02104
0,00882
0,08112
0,09513
0,07946
0,00929

-0,6285
-0,5539
-0,1287
-0,1691
-0,1601
0,1174
-0,0455
-0,2247
-0,7307
-0,1076
1,0280

3,3319
3,2821
2,7078
2,9162
2,8895
2,5052
2,6263
3,0380
3,6252
2,5157
2,575
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Vi testar också för kurtosis och skewness genom att använda oss av ett skewness/kurtosis
test för normalitet. I resultaten i tabell 3 har vi signifikans för skevhet i datamaterialet för
Nikkei 500, riskfria räntan och OMXS30 med 95% konfidens, samt för OXMSLCGI med
90 % konfidens. Vi har å andra sidan inte signifikans för kurtosis i datamaterialet för
någon av de undersökta variablerna.
Tabell 3. Skewness & Kurtosis. ***, ** och * motsvarar 1-, 5-, och 10 procent
signifikans.
P-värde Skewness P-värde Kurtosis
Viktad Hedgefond
0,1967
0,1584
OMXS30
0,0361**
0,3572
OMXSLCGI
0,0614*
0,3964
OMXSMCG
0,6488
0,8322
OMXSCSEGI
0,5500
0,8191
S&P 500
0,5716
0,8599
STAT115YRS
0,6778
0,4661
MORTGAGES
0,8719
0,6836
STOXX600
0,4294
0,6503
NIKKEI500
0,0168**
0,1913
USTRES
0,7027
0,4843
Riskfri ränta
0,0015***
0,5892
För vidare undersökning kring fördelningen av vårt data har vi också gjort en visuell
tolkning av respektive variabels q-q normalplot och histogram (se appendix 1 & 2). Vid
närmare undersökning av histogrammen och q-q normalplottarna är det tydligt att
samtliga variabler har problem med toppighet i datamaterialet, det kan ses på den toppiga
fördelningen i histogrammen samt mängden extremvärden i q-q normalplottarna Vi ser
vissa tecken på skevheter i datamaterialet, framförallt för den riskfria räntan, OMXS30
och Nikkei 500 där q-q normalplottarna uppvisar tydliga mönster. För att avsluta
undersökningen om de olika variablernas fördelningar har det också genomförts ShapiroWilk test för normalitet. Resultaten från Shapiro-Wilk testet presenteras i tabell 4 nedan
och vi kan se att vi har signifikans på 5 % signifikansnivå för att populationen för OMXS
30, Nikkei 500 och den riskfria räntan inte är normalfördelad. Vidare har vi också
signifikans på 10 % signifikansnivå för att datamaterialet för OMXSLCGI inte är
normalfördelat. Vi har inte signifikans för några andra variabler, men med utgångspunkt
i histogrammen och q-q normalplottarna som presenteras anser vi det vara rimligt att
simulera fördelningarna för samtliga variabler för att förbättra den statistiska
säkerställningen i studien.
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Tabell 4. Shapiro-Wilk test. ***, ** och * motsvarar 1-, 5-, och 10 procent signifikans.
P-värde ShapiroWilk
Viktad
0,73523
Hedgefond
OMXS30
0,01205**
OMXSLCGI
0,05772*
OMXSMCG
0,66680
OMXSCSEGI
0,93216
S&P 500
0,92054
STAT115YRS
0,59381
MORTGAGES
0,91025
STOXX600
0,45258
NIKKEI500
0,01380**
USTRES
0,41627
Riskfri ränta
0,00000***

6.2 Antaganden för linjär regression
Vi fortsätter undersökningen genom att testa de resterande antagandena för linjär
regression. För att testa antagandet om homoskedastiska feltermer genomför vi ett
Breusch-Pagan test för att undersöka huruvida feltermerna har konstant varians eller inte.
Vidare genomförs också ett Durbin-Watson test för att kontrollera om termerna är
okorrelerade eller om de följer en process av mer autoregressiv karaktär. Resultaten
presenteras i tabell 5 och från Breusch-Pagan testet kan vi se att vi inte har stöd på 5 %
signifikansnivå för att förkasta nollhypotesen om att feltermerna har konstant varians.
Vidare kan vi också se från Durbin-Watson testet att vi har en teststatistika på 2,0643.
Från en Savin och White tabell kan vi utläsa de kritiska nivåerna till 𝑑𝐿 = 1,120 och
𝑑𝑈 = 1,802. Eftersom vår teststatistika på 2,0643 är högre än den övre kritiska nivån i
intervallet, 𝑑𝑈 = 1,802, kan vi inte förkasta nollhypotesen om att feltermerna är
okorrelerade, med andra ord har vi inget stöd för att misstänka problem med
autokorrelation i modellen. Även om resultaten inte tyder på att det inte finns några
problem med antagandet om homoskedastiska feltermer kommer vi att använda oss av
robusta standardfel för att göra estimatorn BLUE.
Tabell 5. Breusch-Pagan & Durbin Watson.
P-värde Breusch- Durbin-Watson
Pagan
Statistiska
Regressionsmodellen
0,6632
2,0643
Vi testar också för det fjärde antagandet om att ingen perfekt multikollinearitet
förekommer i modellen. Vi börjar med att utföra ett korrelationstest, vilket presenteras i
tabell 6 nedan. Vi ser att vissa av variablerna har hög korrelation med varandra och det
är rimligt att misstänka multikollinearitet mellan dessa. Framförallt ser OMXSLCGI,
OMXSMCG, OMXSCSEGI, S&P 500 och Stoxx 600 ut att ligga i riskzonen, vilket är
logiskt då samtliga av dessa variabler på ett eller annat sätt representerar en aktiemarknad,
vilka normalt sett tenderar att vara högkorrelerade
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Tabell 6. Korrelationsmatris.
OMXS OMX
LCGI SMC
G
OMXS
LCGI
OMXS
MCG
OMXS
CSEGI
S&P
500
STAT1
15YRS

OMXS
CSEGI

S& STAT1
P
15YRS
50
0

MORT Sto Ni UST
GAGES xx kk RES
60 ei
0
500

1
0,8106

1

0,8660

0,9589

1

0,7067

0,5123

0,5834

1

0,0328

0,0261

0,0242

MORT
GAGES

0,0245

0,0125

-0,0221

Stoxx
600

0,8913

0,7113

0,7889

Nikkei
500

0,6372

0,5027

0,5060

USTRE
S

0,1794

0,0300

0,0805

0,3
00
7
0,0
46
1
0,7
65
3
0,5
74
4
0,5
26
5

1

0,0351

1

0,1227

-0,0001

1

-0,1683

-0,0516

0,6112

-0,0278

0,6
61
1
0,2
94
1

1

0,0
463

1

Vi kollar på VIF-värdena för den genomförda regressionen (se tabell 7) och ser att precis
som väntat finns det problem med multikollinearitet i den ursprungliga modellen. De
variabler som ger höga utslag i VIF-värdena är mycket riktigt de som kunde misstänkas
göra det utifrån korrelationskoefficienterna. OMXSCSEGI och OMXSMCG har VIFvärden på 14,46 respektive 20,78, vilket är långt över den kritiska nivån på 10. Detta är
ett problem som bör hanteras och ett rimligt resonemang är att mid cap logiskt sett bör
representera ett snitt mellan large cap och small cap. Om vi antar att så är fallet bör
utelämnande av mid cap, det vill säga OMXSMCG, från modellen att hantera problemet
med VIF-värden som eskalerar. Vi kommer därför att utesluta OMXSMCG ur modellen
och estimerar följande modell:
̂ = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑂𝑀𝑋𝑆𝐿𝐶𝐺𝐼 + 𝛽̂ 𝑂𝑀𝑋𝑆𝐶𝑆𝐸𝐺𝐼 + 𝛽̂ 𝑆𝑃500 + 𝛽̂ 𝑆𝑇𝐴𝑇115𝑌𝑅𝑆
̅
𝐻
0
1
2
3
4
+ 𝛽̂5 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐴𝐺𝐸𝑆 + 𝛽̂6 𝑆𝑇𝑂𝑋𝑋600 + 𝛽̂7 𝑁𝐼𝐾𝐾𝐸𝐼500 + 𝛽̂8 𝑈𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆 + 𝜀̂𝑖
Vi ser att den nya modellen inte har några VIF-värden som överstiger den kritiska gränsen
på 10 och att vi därför heller inte har några problem med perfekt multikollinearitet.
Eftersom att denna modell uppfyller samtliga antaganden i Gauss-Markov Teorem är
detta modellen som kommer att estimeras i studien för att genomföra stilanalysen på
hedgefonderna.
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Tabell 7. VIF-Värden.

OMXSCSEGI
OMXSMCG
OMXSLCGI
Stoxx 600
S&P 500
Nikkei 500
USTRES
STAT115YRS
MORTGAGES
Medel VIF

VIF-Värde
OMXSMCG
20,78
14,46
7,92
7,07
3,96
2,70
2,53
1,71
1,02
6,90

med VIF-Värde
OMXSMCG
6,66
7,92
4,41
3,90
2,54
2,50
1,70
1,02
3,83

utan

6.3 Multipel regressionsmodell
Vi presenterar resultaten för regressionsmodellen nedan i Tabell 8. Vad som är intressant
att kolla på i dessa resultat ät de olika variablernas t-statistika och p-värde, då det är dessa
som används för att bekräfta eller förkasta nollhypotesen om att det inte finns ett
signifikant samband mellan beroendevariabeln och respektive oberoende variabel. Vi kan
se från våra resultat att det finns ett signifikant samband på max 5 % signifikansnivå
mellan avkastningen i hedgefonder och följande variabler: OMXSLCGI, STAT115YRS,
MORTGAGES och Nikkei 500, vidare har vi också stöd på 10 % signifikansnivå för att
det finns ett signifikant samband mellan hedgefonders avkastning och S&P 500. Vad som
är mest intressant i dessa resultaten är dock inte huruvida vi finner signifikanta samband
mellan vår beroendevariabel och de oberoende variablerna utan snarare vad de oberoende
variablerna har för regressionskoefficient.
Som tidigare diskuterat görs den här regressionen i syfte att undersöka hur hedgefonderna
har investerat historiskt sett, där regressionskoefficienterna summeras till 1 och varje
koefficient representerar vikten som har investerats i respektive index. Vi kan se från
resultaten att störst andel av kapitalet har investerats i STAT115YRS och MORTGAGES
– det vill säga svenska statslåneränta och svenska hypotekslån – där viktningen har varit
37,99 % respektive 47,97 % i genomsnitt historiskt sett. Vidare ser vi också att en stor
del av kapitalen har varit investerat i OMXSLCGI, alltså svenska large cap bolag, där
13,62 % av kapitalet har investerats i genomsnitt historiskt sett. Slutligen är det också
anmärkningsvärda resultat på OMSXCSEGI och S&P 500, där vi ser att
investeringsvikten i svenska small cap bolag och S&P 500 i genomsnitt har varit -2,88 %
respektive -6,71 %, vilket indikerar på att den genomsnittliga hedgefonden har varit kort
i dessa tillgångsslag under den givna tidsperioden. Avslutningsvis räknar vi också ut ett
𝑅 2 -värde för modellen som anger dess förklaringsgrad. Vi får ett resultat som visar på att
förklaringsgraden uppgår till 0,5425, eller 54,25 %. I likhet med Sharpe (1992) kan detta
tolkas som att 54,25 % av hedgefondernas genomsnittliga avkastning utgörs till 54,25 %
utav stilen på fonderna och resterande 45,75 % utgörs utav förvaltarnas förmåga att välja
rätt tillgångsslag vid rätt tillfälle.
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Tabell 8. Multipel regressionsmodell. ***, ** och * motsvarar 1-, 5-, och 10 procent
signifikans.
Koefficient Standardfel t-statistika p-värde
Konf. Intervall
OMXSLCGI
0,1362685
0,0463158
2.94
0,005***
[0,0434497;
0,2290874]
OMXSCSEGI -0,0288457
0,033223
-0.87
0,389
[-0,0954261;
0,0377347]
SP500
-0,0671143
0,0345148
-1.94
0,057*
[-0,1362834;
0,0020549]
STAT115YRS 0,3799693
0,0854061
4.45
0,000***
[2088117;
0,5511269]
MORTGAGES 0,4797134
0,0768777
6.24
0,000***
[0,5511269;
0,6337797]
STOXX600
0,0105432
0,0419824
0.25
0,803
[-0,0735914;
0,0946778]
NIKKEI500
0,0693744
0,0239482
2.90
0,005***
[0,0213811;
0,1173677]
USTRES
0,0200912
0,040393
0.50
0,621
[-0,0608582;
0,1010406]
Konstant
-0,0014469
0,00068590 -2.11
0,039**
[-0,0028216;
0,0000723]

6.4 Jämförelse av avkastning
Vår andra frågeställning i studien syftar till att undersöka huruvida hedgefonderna klarar
av att slå marknaden eller inte, där vi utgått från att marknaden representeras av en proxy
i form av OMXS30 med där utdelningar har återjusterats. Vi kollar återigen på tstatistikan och p-värdet för testet för att undersöka om vi har någon statistisk signifikans
i våra resultat, alltså om vi har stöd för att hedgefonder i genomsnitt överavkastar
OMXS30. I tabell 9 redovisas resultaten och testet genererar en t-statistika på -0,006716
och ett p-värde på 0,496549, vilket innebär att vi inte har stöd på för att förkasta
nollhypotesen på 5 % signifikansnivå, med andra ord har vi inget stöd för att
hedgefonderna överavkastar OMXS30. Viktigt att poängtera här är att dessa resultat inte
betyder att vi har stöd för att hedgefonder i genomsnitt underavkastar OMXS30, utan bara
att vi har en avsaknad av bevis för att det överavkastar indexet.
Tabell 9. Statistisk signifikans.
T-värde
Viktad
-0,006716
Hedgefond

P-värde
0,496549

Vi har tidigare diskuterat kring möjligheten för investerare att öka den förväntade
avkastningen genom att ta på sig olika typer av risker, där en högre risk indikerar på en
högre förväntad avkastning. Som investerare finns det flertalet olika risker att ta på sig
men i denna studie har vi framförallt fokuserat på marknadsrisken i form av 𝛽 och
portföljrisken i form av 𝜎. För att öka jämförelsen mellan olika portföljer är det viktigt
att justera för dessa risker och portföljernas resultat i form av riskjusterad avkastning
presenteras i tabell 10 nedan.
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Tabell 10. Riskjusterade avkastningsmått.
Sharpekvoten
Hedgefonder
0,5111
OMXS30
0,2772

Treynorkvoten
0,0274
0,0092

Jensens Alpha
0,0032
0

Vårt viktade index för hedgefonder genererar en Sharpekvot på 0,5111, vilket kan
jämföras med OMXS30 som genererar en Sharpekvot på 0,2772. Resultaten indikerar på
att den genomsnittliga hedgefonden genererar högre avkastning givet portföljrisken än
vad OMXS30 gör. Vidare har hedgefonderna haft en betakoefficient på 0,1286 och vi ser
att även Treynorkvoten för det viktade hedgefondindexet är högre än den för OMXS30,
där vi har Treynorkvoter på 0,0274 respektive 0,0092. Dessa resultat indikerar på att den
genomsnittliga hedgefonden genererar högre avkastning än OMXS30 givet den
marknadsrisk som respektive portfölj tar. Slutligen visar Jensens Alpha också på att den
genomsnittliga hedgefondförvaltaren klarar av att generera ett alpha på 0,0032 för den
givna tidsperioden, vilket kan jämföras med OMXS30 som har ett alpha på 0 då det är en
passiv portfölj. Resultaten visar på att det viktade hedgefondindexets genomsnittliga
månadsavkastning understiger OMXS30s genomsnittliga månadsavkastning. Samtidigt
indikerar de riskjusterade avkastningsmåtten på att det viktade hedgefondindexet
genererar högre riskjusterade avkastning än OMXS30, vilket också stärks av det positiva
alpha som klarar av att genereras av den genomsnittliga förvaltaren.

6.5 Riskanalys
Avslutningsvis presenteras en kortare riskanalys, detta eftersom det, som tidigare nämnt,
är viktigt att ta hänsyn till risken i investeringar. Detta gäller hedgefonder i synnerhet då
det primära syftet med dessa snarare är att minimera risken än att maximera avkastningen.
I tabell 11 nedan presenteras resultaten för Value at Risk, samt standardavvikelserna för
respektive index månadsavkastning.
Tabell 11. Riskanalys.
Hedgefonder
OMXS30

Standardavvikelse
.0008248
.0064513

Value at Risk
(-12590,08; -12933,33)
(-69772,85; -73235,44)

Resultaten visar att portföljrisken mätt i standardavvikelser för det viktade
hedgefondindexet understiger den för OMXS30, där den förstnämnda har en portföljrisk
på 0,0008248, eller 0,08248 % per månad och den sistnämnda har en portföljrisk på
0,0064513 eller 0,645 % per månad. Vidare visar resultaten att en investerare som
investerar i det viktade hedgefondindexet kan förvänta sig en förlust på minimum mellan
12 590,08 – 12 933,33 kr i 1 % av de värsta månaderna vilket klart understiger den
förväntade förlusten för OMXS30, där en investerare kan förvänta sig att förlora mellan
69 772,85 – 73 235,44 kr i 1 % av de värsta månaderna. Även dessa resultat indikerar på
att en investering i det viktade hedgefondindexet har betydligt lägre riskexponering än
vad en investering i OMXS30 hade haft. Value at Risk är kalkylerad under antagandet att
investeraren investerar 1 000 000 kr i respektive portfölj.
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7. Diskussion och Analys
7.1 Absolutavkastning
Ett syfte med den här studien har varit att undersöka huruvida svenska hedgefonder klarar
av att slå marknaden eller inte, där hedgefonderna representeras av ett viktat index av
fond-i-fond-hedgefonder och den svenska marknaden representeras av OMXS30
avkastningsindex. Frågeställningen har undersökts genom att t-testa medelavkastningen
för den viktade hedgefonden mot medelavkastningen för OMXS30 via en
boostrapreplikering av standardfelen.
Tidigare studier av liknande karaktär har genererat motsägelsefulla resultat där Capocci
et al. (2005) och Aspadarec (2013) finner stöd för att hedgefonder klarar av att generera
högre avkastning än marknaden medan Ackermann et al. (1998) och Liang (2001) finner
det motsatta. De resultat som presenteras i denna studien går i linje med de två sistnämnda
studierna, det vill säga att hedgefonder inte klarar av att generera en avkastning som är
högre än marknadens. Betyder detta att hedgefonder inte har något existensberättigande?
Inte nödvändigtvis. Vad som är intressant här är att resultaten i de olika studierna verkar
skilja sig beroende på vilka tidperioderna som studierna är utförda över. Över hela den
period som vår studie innefattar har marknaden haft en lång uppåtgående trend, utan några
som helst björnmarknader. Så har det också sett ut om man kollar på den svenska
aktiemarknaden över en ännu längre period, där vi ser en uppåtgående marknad i cirka
tio år. Med utgångspunkt i att en genomsnittlig marknadscykel sträcker sig över fem år
och om vi antar att det primära syftet och den primära målsättningen för en hedgefond är
just att minimera riskerna vore det i så fall inte rimligt att man underavkastar marknaden
i ett sådant här marknadsklimat? Med en så pass lång tid av uppåtgående marknad och en
så stor ökning av nettoandelsvärdet i OMXS30 vore det rimligt att misstänka att
hedgefonderna positionerat sig för en nedgång och dragit ner på risken. Vi vet från den
finansiella teorin som presenterats i det teoretiska ramverket att lägre risk också betyder
lägre förväntad avkastning och det vore en rimlig förklaring till hedgefondernas
undermåliga prestation under tidsperioden, med en genomsnittlig månadsavkastning på
0,083 % per månad vilket kan jämföras med OMXS 30 på 0,645 %. Det går dock att
diskutera huruvida detta i så fall skulle vara en ursäkt eller inte. En investerare bör alltid
sträva efter att skapa så god avkastning som möjligt över tid. En förutsättning för att göra
det är att ligga rätt positionerad vid rätt tillfälle, något som de svenska hedgefonderna
uppenbarligen misslyckats med.

7.2 Riskjusterad avkastning
Till skillnad från frågan om hedgefonder klarar av att leverera högre absolutavkastning
än marknaden så är tidigare studier eniga om huruvida de klarar av att leverera högre
riskjusterad avkastning. Aspadarec (2013), Liang (2001) och Capocci et al (2005) kunde
alla påvisa att hedgefonder har levererat en högre riskjusterad avkastning än marknaden.
Även Ackermann et al. (1998) och Liang (1999) fann indikationer för att hedgefonder
levererat en bra riskjusterad avkastning när de kunde påvisa att de slog de traditionella
fonderna i den bemärkelsen.
Resultaten från vår studie går i linje med samtliga tidigare studier, alltså att hedgefonder
klarar av att leverera en hög riskjusterad avkastning. Vi finner att hedgefonder genererar
en högre avkastning både i termer av Sharpekvot och Treynorkvot samt att de klarar av
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att leverera ett positivt alpha. Med tanke på den lägre genomsnittliga månadsavkastningen
tyder detta på att hedgefonder är förknippade med en betydligt lägre risk än vad
marknaden är. Något som ger ytterligare stöd för vår tidigare förda diskussion kring
hedgefonders syfte och dess målsättning att riskminimera snarare än att
avkastningsmaximera investeringarna.
Betyder detta att hedgefonder är ett bra investeringsalternativ? Nej inte nödvändigtvis.
Som tidigare nämnt bör det primära målet för en investerare vara att leverera en så hög
avkastning som möjligt över tid. Vi vet att en högre avkastning också allt som oftast är
förknippad med en högre risk och att vi därför primärt bör vara intresserade av den
riskjusterade avkastningen. Det är dock viktigt att förstå att det finns stora brister i det
sätt man riskjusterar avkastningen på. I Treynorkvoten vill vi justera för den systematiska
risken, det vill säga, hedgefondernas tendens att samvariera med den allmänna
marknaden. Problematiken här är att vi enbart tar hänsyn till den systematiska risken men
bortser från den icke-systematiska risken. Vidare är det problematiskt att både betat i
Treynorkvoten och riskjusteringen i Sharpekvoten bygger på antagandet om risk som en
funktion av volatilitet. Vi vet att Sharpekvoten ens variation som en funktion av
standardavvikelsen är hyperbolisk – vilket ger oss en Sharpekvot och en Treynorkvot som
närmar sig oändligheten när volatiliteten närmar sig noll – och samtidigt att variationen
som en funktion av den differentiella avkastningen är linjär. Detta innebär att vi får en
oproportionerlig relation mellan täljaren och nämnaren i Sharpekvoten, vilket innebär att
det är mer lönsamt, i termer av riskjusterad avkastning, att minimera risken snarare än att
maximera avkastningen. En anledning till detta skulle kunna vara att hedgefonderna,
genom att minimera marknadsrisken istället transfererar risken till andra typer av risk.
Genom att transferera risker från marknadsrisken till andra typer av risker så som
likviditetsrisk, risk för katastrofer eller liknande bör en investerare kunna generera högre
förväntad avkastning till en likvärdig eller högre risk. Denna typ av risker återspeglas
dock inte i riskjusteringsmåtten som enbart tar hänsyn till marknadsrisk och vi får alltså
en riskjusterad avkastning som är högre än den borde vara.

7.3 Stilanalys
Om vi avslutningsvis kollar på riskanalysen av hedgefonderna kan vi se att de under den
givna tidsperioden har haft en stor del av sina tillgångar investerade i räntebärande
tillgångar och att de alltså haft en väldigt låg aktieexponering. Detta stärker ytterligare
den diskussion som tidigare förts kring att hedgefonder eventuellt har positionerat sig för
en nedgång under den undersökta tidsperioden, men att man har haft en helt felaktig
timing. För den som är insatt i finansmarknaden kommer det inte som en nyhet att
aktiemarknaden har haft en av sina längsta positiva perioder någonsin. Att under den här
perioden ligga så tungt investerad i räntor som hedgefonderna har gjort bör straffa sig i
termer av avkastning och det är såklart en av förklaringarna till den låga avkastningen
som de lyckats skapa. Vidare är ränteinvesteringar allt som oftast investeringar i väldigt
illikvida tillgångar vilket ökar likviditetsrisken i hedgefonderna. Detta skulle kunna vara
en potentiell förklaring till de höga riskjusterade avkastningsmåtten som vi får.
Om vi kollar riskmåtten för hedgefonderna kan vi se att betat uppgår till 0,1286 och att
standardavvikelsen uppgår till 0,08248 % per månad medan OMXS30 har haft en
betydligt högre standardavvikelse på 0,645 % per månad. Detta indikerar på att
hedgefonderna har tagit betydligt lägre risk än marknaden under tidsperioden. Vidare, om
vi kollar på Value at Risk i hedgefonderna och OMXS30 kan vi se att de uppgår till 12
590,08 – 12 933,33 kr i 1 % av de värsta månaderna respektive 69 772,85 – 73 235,44 kr
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i 1 % av de värsta månaderna vilket även det indikerar på att hedgefonderna har tagit en
betydligt lägre risk under tidsperioden. Dessa resultat ligger i linje med det som tidigare
studier av Liang (2001) och Capocci et al. (2005) som dels visat på att hedgingstrategierna
är de som har varit mest lyckosamma i termer av riskjusterad avkastning, men också att
hedgefonder faktiskt gör sitt jobb och tar lägre risk än vad en investerare skulle få i den
generella marknaden.
I det teoretiska avsnittet behandlar vi även alla de olika investeringsstrategier som
hedgefonderna använder sig av, där vissa strategier syftar till att ta en högre risk för att
på så sätt skapa en högre förväntad avkastning. De flesta strategier syftar dock till att
hantera riskerna på marknaden, där ibland de marknadsneutrala strategierna. Det är
tänkbart – vilket också våra resultat tyder på – att det urval av fond-i-fond-hedgefonder
som vi har använt oss av till stor del representeras av riskhanterande snarare än
avkastningsmaximerande hedgefonder, vilket skulle kunna förklara problematiken man
har med att överavkasta marknaden i absoluta termer. Även om dessa fonder i så fall
fyller sitt syfte går det att argumentera för att det har varit ett för stort fokus på att
minimera riskerna, då vi hade kunnat få en högre avkastning genom att investera i
exempelvis svenska hypoteksräntor under samma tidsperiod. Trots att hedgefonder till
skillnad från traditionella fonder fokuserar på att hantera riskerna för sina kunder är det
tydligt från stilanalysen att man har varit alldeles för tungt viktad i lågriskinvesteringar.
Vi anser med andra ord att hedgefonderna har gett upp för mycket avkastning i sin jakt
på att minimera risken.
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8. Slutsats
8.1 Besvarande av frågeställningen
Syftet med den här studien var att med hjälp av data hämtad från Hedgenordic undersöka
om svenska hedgefonder klarar av att generera en avkastning som är högre än den som
marknaden gör. Detta har vi gjort genom att kollat på avkastningen hos hedgefonder som
investerar i andra hedgefonder det vill säga fond-i-fond-hedgefonder och sedan jämfört
dessa med avkastningen för OMXS30 genom att testa medelvärdena mot varandra.
Vidare har vi också valt att kolla på de riskjusterade måtten Sharpekvot och Treynorkvot
samt kollat om hedgefonderna klarar av att generera alpha genom att beräkna Jensens
Alpha. För att få ett ytterligare djup har vi slutligen gjort en stilanalys på hedgefonderna,
i syftet att försöka ge en djupare förståelse i hur hedgefonder skiljer sig från traditionella
fonder och marknaden generellt. Det är viktigt att ha förståelse för att de resultat som
presenteras bygger på historiska data, vilket gör att det är svårt att säga något om framtida
prestationer.
Vid granskning av vårt resultat på den genomsnittliga avkastningen så kan vi se att
hedgefonderna inte slagit OMXS30 under perioden som vi har undersökt. Som man
kanske hade kunnat förväntat sig sett till tidigare forskning så fann vi inget stöd för att
förkasta vår nollhypotes, vilket gör att vi drar slutsatsen att svenska hedgefonder inte har
varit kapabla att slå OMXS30 under den givna tidsperioden. Att slå OMXS30 under den
tid som vi kollat på blir oerhört svårt när den i stort sett enbart genererat
positivavkastning. En förklaring till den stora skillnaden i avkastning är hur
hedgefondernas investeringar sett ut vilket visas av stilanalysen, där en stor en stor del av
kapitalet visat sig investerats i räntebärande papper och då framförallt svenska
statslånepapper och hypotekslån. Vi såg också att hedgefonderna hade en väldigt låg beta
samt en betydligt lägre standardavvikelse än OMXS30 under tidsperioden. Detta
tillsammans med den tunga viktningen av kapital i räntebärande papper leder oss till
slutsatsen att risken i svenska hedgefonder har varit lägre än den i OMXS30 under
tidsperioden.
Investerare vill alltid ha en så hög avkastning som möjligt utifrån deras riskbenägenhet.
Genom att ta detta i beaktning kunde vi öka jämförelsen mellan hedgefonderna och
OMXS30. Det vi kunde se av att kolla på de riskjusterade måtten var att OMXS30 inte
kunde mäta sig med de svenska hedgefonderna varken sett till Treynorkvoten eller
Sharpekvoten. Vidare klarade de svenska hedgefonderna av att generera ett positivt alpha.
Vi kan därför dra slutsatsen att svenska hedgefonder presterar en bättre riskjusterad
avkastning än vad OMXS30 gör.
Avslutningsvis är det dumt att med tunnelseende enbart kolla på avkastning, eftersom att
det kan ge en missvisande bild av hur det ser ut, då ingen beaktning tas till de
underliggande faktorerna. Om en investerare vill ha en bra diversifierad portfölj till en
låg risk med hyfsat avkastning i jämförelse med OMXS30 så bör man överväga att
investera i hedgefonder. Om man då väljer att investera i hedgefonder så bör man oavsett
vad man har för förkunskaper läsa på om förvaltaren, tidigare utveckling och läsa på om
vilken typ av placeringsstrategi de använder sig utav, då olika strategier exempelvis
passar under olika marknadsförhållanden.
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8.2 Framtida forskning
I vår undersökning så har vi valt att kolla på tidsseriedata mellan datumen 2013-08-31 till
2018-10-31, vi har inte tagit i beaktning hur OMXS30 har utvecklats under tidsperioden
och som tidigare nämnt har vi sett en starkt uppåtgående trend under hela tidsperioden.
Till framtida forskning är det av intresse att på ett djupare plan undersöka hur
avkastningen och investeringarna som hedgefonder gör varierar över olika
marknadstrender. Detta hade gett ett ytterligare djup i forskningen, eftersom
hedgefonders primära målsättning borde vara att skydda kapitalet. Om de skulle lyckas
med detta bör de överavkasta marknaden väsentligt under perioder där marknaden
utvecklas negativt.
Om hedgefonders primära uppgift är att hantera risker är det också av intresse att i
framtida forskning genomföra en mer genomgående riskanalys. Vi har i vår diskussion
nämnt de brister som finns i riskmåtten som har använt och det hade varit intressant att
komplettera denna riskanalys med ytterligare analys. Avslutningsvis bör tidigare
forskning också genomföra en stilanalys på svenska hedgefonder med en mer sofistikerad
metodik. Vi nämnde i studien att ”Quadratic Programming” vore ett sätt att undersöka
detta och då exempelvis genom att använda sig av Markowitz Critical Line-metod som
är en optimeringsmetod som tillexempel skulle kunna användas för att minimera
feltermen i regressionen och på så sätt ge en mer rättvisande bild.

8.3 Sanningskriterier
8.3.1 Validitet
Man kan bedöma validitet på många olika sätt. Men i grund och botten handlar det om
att se till så att man mäter det man verkligen önskar att mäta. Det vill säga att våra mått
representerar och ger en sann bild av vad vi är intresserade av att mäta (Collis & Hussey,
2014, s.196–197). Om validiteten är låg så blir det svårt för en forskning att kunna komma
fram till rimliga slutsatser och ge ett korrekt resultat. Validitet kan ha olika former och
inom kvantitativ forskning så är huvudområdena extern validitet och begreppsvaliditet
(Bryman & Bell, 2015, s.50)
Begreppsvaliditet
Begreppsvaliditet eller som vissa säger teoretisk validitet är ett slag av validitet som
handlar om att se om ett mått för ett visst begrepp verkligen representerar det valda
begreppets beteckning. För att sedan kunna göra en bedömning av begreppsvaliditeten
utgår man från att måttet är reliabelt. (Bryman & Bell, 2015, s.50). Det råder inga tvivel
om att vi i denna studie har lyckats mäta det som vi ämnar mäta. De variabler som har
definierats och det data som använts för att representera respektive variabel är högst
objektiva i sin karaktär och har bra stöd i tidigare forskning. Det går dock att höja en viss
kritik över den, sett till tidigare forskning, relativt låga förklaringsgraden, 𝑅 2 , i vår
stilanalys och de resultaten bör tolkas med viss försiktighet, även om över- och
underviktningen i olika tillgångsslag ter sig vara logisk sett till rådande klimat på de
finansiella marknaderna och hedgefonders prestationer under den undersökta
tidsperioden.
Den andra formen av validitet som främst framkommer i kvantitativ forskning är extern
validitet. Extern validitet handlar om att kolla om man kan dra slutsatser utanför
forskningens område med resultaten man fått, det vill säga om vi med vårt resultat kan
dra allmänna slutsatser. Hur människor och organisationer som ska delta i forskningen
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väljs ut blir därmed en oerhört noggrann punkt i forskningen, vilket gör att representativa
urval i en kvantitativ forskning väger tungt (Bryman & Bell, 2015, s.52). Det finns en
problematik i att det råder en oklarhet i hur många hedgefonder det finns på den svenska
marknaden men valet av att använda fond-i-fond-hedgefonder minskar denna
problematik då dessa fonder har möjlighet att investera i de hedgefonder som inte
redovisar sina resultat offentligt och som alltså hade varit ett bortfall i databasen om vi
använde oss av data för vanliga hedgefonder. Detta tillvägagångssätt för att mäta
hedgefonders prestationer har starkt stöd i tidigare studier (se kapitel 4.3.2) och de resultat
som presenteras i studien bör anses vara generaliserbara över den svenska
hedgefondmarknaden.
8.3.2 Reliabilitet
När man genomför en forskningsstudie så kan man stöta på problem med tillförlitligheten
och exaktheten. Det man menar med reliabiliteten är alltså att om någon annan skulle
utföra samma forskning skulle den personen inte stöta på några markanta skillnader i sitt
resultat i jämförelse med det resultatet vi får i vår forskning (Bryman & Bell, 2015, s.49).
Reliabiliteten i kvantitativ forskning sägs vara allmänt högre än den är i kvalitativa
studier. Anledningen till den lägre reliabiliteten i kvalitativa studier är främst för att inte
lika mycket tyngd läggs på reliabilitet, speciellt då de kvalitativa studierna kan subjektivt
tolkas på olika sätt (Collis & Hussey, 2014, s. 52–53). Det finns även en anknytning
mellan dessa två parametrar trots att man i analytisk bemärkelse kan skilja dem åt. Att ha
en stabil validitet förutsätter nämligen att ha man har en stabil reliabilitet. Detta innebär
att en mätning av något inte är reliabelt om man inte kan påvisa att den är valid. Bakvänt
så innebär en hög reliabilitet alltid en hög validitet.
Den data som har använts i denna studie är hämtade från tillförlitliga källor och är fritt
från personliga biases från forskarnas sida. Det finns dock en hel del problematik med
data på hedgefonder då det inte finns något krav att rapportera och redovisa siffror på sin
prestation, vilket innebär att hedgefonddata innehåller mycket bias (se kapitel 4.3.2).
Effekten av dessa olika biases kommer att variera mellan olika tidsperioder vilket innebär
att olika mätfel kommer att förekomma beroende på vilken tidsperiod som studien
genomförs på. Detta är ett problem som är viktigt att vara medveten om men som vi tyvärr
inte har någon möjlighet att hantera på ett bättre sätt än vi redan gjort i studien.
8.3.3 Generaliserbarhet
Collis & Hussey (2014, s.54) beskriver generaliserbarhet som i vilken utsträckning
resultaten i en forskningsstudie är generaliserbara över andra urvalsgrupper från samma
population. Eftersom att studien tar sin utgångspunkt i historiskt data från svenska
hedgefonder är det rimligt att anta att studiens generaliserbarhet över den svenska
marknaden är god. Vidare har vi också presenterat, testat för och hanterat potentiella bias
i våra estimatorer, vilket gör att generaliserbarheten i resultaten bör bedömas vara god.
Vi har också presenterat, testat för och hanterat potentiella bias i våra estimatorer, vilket
gör att generaliserbarheten i resultaten bör bedömas vara god.
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Appendix
Appendix 1: q-q normalplottar för datamaterialet
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Figur 8. Q-q normalplot för OMXS30, Viktad hedgefond och samtliga räntor.
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Figur 9. Q-q normalplot för övriga aktieindex.
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Appendix 2: Histogram för datamaterialet
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Figur 10. Histogram för OMXS30, Viktad hedgefond och samtliga räntor.
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