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Sammanfattning 
Under den senaste tioårsperioden har hedgefonder kommit att etablera sig som ett reellt 
investeringsalternativ på den svenska fondmarknaden. Hedgefonder har friare placeringsregler 
än vanliga, traditionella värdepappersfonder och kan i princip använda sig av alla tillgängliga 
investeringsalternativ på marknaden, däribland aktier, obligationer, valutor, råvaror och 
finansiella derivat. Det finns globalt sett en myriad av olika hedgefondstrategier där de allra 
flesta syftar till att generera positiv avkastning oavsett marknadens generella rörelser. Vi har 
studerat fonderna på den svenska hedgefondmarknaden i syfte att öka kunskapen om deras 
avkastningsmönster. För att möjliggöra detta samlade vi in avkastningsdata från de 
hedgefonder som är verksamma på den svenska marknaden. 

Hedgefondförvaltare och andra aktörer på marknaden gör ofta en kvalitativ och högst 
subjektiv klassificering av fonderna i olika strategier. Tidigare studier inom ämnesområdet 
har dock visat att hedgefonder kan grupperas på ett kvantitativt sett med avseende på deras 
avkastningsmönster. Genom faktoranalys har vi samlat hedgefonder med liknande 
avkastningsstruktur i olika grupper, med den underliggande tanken att fonder som använder 
samma strategier och investerar i samma tillgångar bör ha ett liknande avkastningsmönster. Vi 
kan på så vis konstatera att en mycket stor del av den svenska hedgefondmarknaden går att 
samla i ett fåtal grupper och att marknaden således framstår som mycket homogen till sin 
karaktär jämfört med tidigare studier av den globala marknaden. Vi bedömer anledningarna 
som flera där den huvudsakliga förklaringen är att marknaden fortfarande är ung, vilket 
medför att förvaltarna saknar expertiskunskaper och att investerarna ännu inte efterfrågar fler 
strategier. Vi tror därför att marknaden på sikt kommer att bli heterogenare. 

Avkastningen från investeringsfonder kan delas upp i två delar; en del som kan förklaras av 
marknadens generella rörelser och en del som kan tillskrivas förvaltarens skicklighet. 
Hedgefonder syftar överlag till att skapa positiv avkastning oavsett marknadsrörelser men 
tidigare studier har visat att en stor del av hedgefondavkastningen kan förklaras av 
avkastningen på olika traditionella tillgångsklasser, däribland aktieindex, ränteindex och olika 
optioner på dessa. Med detta som bakgrund använder vi multipel regressionsanalys till att 
förklara hur hedgefonder på den svenska marknadens avkastning kan återskapas med 
förhållandevis enkla investeringar. Det utan att behöva betala de förhållandevis höga 
förvaltaravgifter som ofta är förknippade med hedgefonder. Vi visar att en stor del av 
avkastningen går att återskapa med investeringar i främst stora svenska aktieindex och 
optioner på dessa. 

Den avkastning som kan tillskrivas förvaltarens unika kunskaper kallas ofta överavkastning. I 
studiens avslutande del utforskar vi i vilken utsträckning hedgefonderna på den svenska 
marknaden kan skapa överavkastning. Vi kan visa att endast en mindre del kan generera 
signifikant positiv avkastning. Det föranleder oss att ifrågasätta hedgefonders relativt höga 
förvaltningsavgifter. 
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1 Introduktion 
Den svenska fondmarknaden har genomgått en expansiv utveckling de senaste årtiondena. I 
början av 1970-talet var den samlade svenska fondförmögenheten runt 300 miljoner kronor.  
År 2007 har fondförmögenheten vuxit till drygt 1500 miljarder kronor.1 I takt med att 
fondförmögenheten har ökat har sparandet av naturliga skäl fått ett större inflytande i 
samhällsekonomin. Våren 2006 sparade 94% av alla vuxna svenskar i åldern 18-74 år i fonder 
när premiepensionen medräknades och 77% när denna utelämnades.2 De flesta fonderna har 
tillkommit för gruppen småsparare, som med begränsade resurser och begränsat kunnande 
genom fonder får möjlighet till högre avkastning än traditionella sparkonton och större 
riskspridning än enstaka aktier. Traditionellt har den svenska fondförmögenheten dominerats 
av aktie- och räntefonder. Så är fortfarande fallet, men under den senaste 10-12-årsperioden 
har hedgefonder kommit att etablera sig som ett reellt investeringsalternativ. 

1.1 Problembakgrund 
Alfred Winslow Jones (1900-1988) betraktas ofta som upphovsman till det som vi kommit att 
lära känna som hedgefonder. Året var 1949 när Jones i samband med att han författade en 
artikel om aktuella investeringstrender för tidningen Fortune började utveckla en alternativ 
investeringsstrategi. Tanken var att inte begränsa sig till att ta långa marknadspositioner utan 
att även använda sig av korta positioner för att maximera portföljens avkastning. Det kunde 
ske genom att köpa undervärderade aktier och simultant sälja övervärderade aktier, utan att 
själv äga de senare. Den ekonomiska termen för att sälja en aktie man inte äger är att blanka 
och kan i princip ses som motsatsen till ett normalt aktieköp. Jones använde sig även av olika 
finansiella instrument och lånade pengar för att öka portföljens potentiella avkastning.3 
Strategin skiljde sig mot traditionella aktiefonder genom att den tog en neutral 
marknadsposition med syftet att generera absolut avkastning oavsett om marknaden gick upp 
eller ned. Han kom att kalla investeringsformen för ”hedgefond” där det engelska ordet hedge 
kan översättas med skydd eller gardering.4 

Idag består hedgefondmarknaden av uppskattningsvis 9000 aktiva hedgefonder som 
tillsammans förvaltar omkring 1100 miljarder dollar.5 Statistiken kan dock vara behäftad med 
ett visst mörkertal då många hedgefonder är registrerade i länder som tillåter friare placeringar 
och där insynen ofta är dålig. Den svenska hedgefondmarknaden är i sammanhanget tämligen 
ung då den första hedgefonden, Brummer & Partners Zenit, startades så sent som 1996. 
Visserligen tillkom ytterligare ett par fonder de kommande åren, men den svenska 
hedgefondmarknaden levde trots allt i en ganska undanskymd tillvaro ända in på 2000-talet. 
Anderlind et al menar att de huvudsakliga anledningarna till den medelmåttiga tillväxten var 
den begränsade kännedomen om hedgefonder tillsammans med ett i grunden bristande behov. 
Under 1980- och 1990-talen gav nämligen aktieplaceringar generellt en god avkastning och i 
en sådan tidsperiod fanns det helt enkelt ingen större efterfrågan på andra 
investeringsalternativ. Ytterligare en förklaring är att hedgefonderna inledningsvis var 
tämligen låsta för småsparare i den meningen att de som regel krävde en stor inledande 
investering. Sammantaget ledde detta till att hedgefonder i huvudsak var en investering för en 

                                                 
1 http://www.fondbolagen.se, 2007-03-12 
2 ”Fakta om fonder och konkurrens” Fondbolagens förening, 2006, Tillgänglig på: 
[http://www.fondbolagen.se/upload/060620_fonder_och_konkurrens.pdf] 
3 Lavinio, Stefano, The Hedge Fund Handbook, Boston: McGraw-Hill, 2000, 3f 
4 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 2003, 7 
5 http://www.thehfa.org, 2007-03-13 
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mindre, sluten krets.6 Sedan början på 2000-talet har dock insättningskraven i många 
hedgefonder minskat och det är numera inte ovanligt att hedgefonder i praktiken inte har 
något insättningskrav alls. Det har inneburit att svenska småsparare numera kan se 
hedgefonder som ett reellt investeringsalternativ, något som också syns i statistiken. Den 
svenska hedgefondmarknaden har utvecklats mycket snabbt. Under de senaste fem åren har 
värdet på svenska hedgefondinvesteringar ökat från 28 miljarder till 82 miljarder kronor, 
vilket motsvarar nästan fem procent av den totala svenska fondförmögenheten.7 

Begreppet hedgefond är mångfacetterat och således inte helt enkelt att definiera. Anderlind et 
al menar att ”hedgefonder kan ses som ett samlingsnamn för förvaltare som kan vara mer 
flexibla i sin fondförvaltning än vad förvaltare av traditionella aktie- och räntefonder kan 
vara”.8 Hedgefonder kan till skillnad från traditionella fonder använda sig av i princip alla 
tillgängliga investeringsalternativ på marknaden, vilket inkluderar exempelvis aktier, fonder, 
obligationer, valutor, råvaror och finansiella derivat. Traditionella fonder har mer begränsande 
placeringsregler som sätter tydliga gränser för hur fondens förvaltare får agera och placera. 
Det innebär bland annat att de vanligtvis har ytterst begränsade möjligheter att parera eller dra 
nytta av kursfall på marknaden. De tar en marknadsrisk via långa positioner medan 
hedgefonder försöker begränsa marknadsrisken genom att kombinera långa och korta 
positioner samt likvida medel. Liksom Alfred Jones för ett halvt sekel sedan är en stor del av 
dagens hedgefonder inriktade på att nå absolut snarare än relativ avkastning. Traditionella 
fonder har som mål att åstadkomma högre avkastning än ett relevant index i både goda och 
dåliga tider medan hedgefonder avser att generera positiv avkastning oavsett 
marknadsutveckling. Genom att ha en låg samvariation med traditionella investeringar kan 
hedgefonder användas till att minska den totala risken i en traditionell portfölj och samtidigt 
åstadkomma en högre riskjusterad avkastning. Eftersom att hedgefonderna syftar till att vara 
tämligen oberoende av marknadens utveckling blir nyckeln till en lyckosam hedgefond i 
första hand förvaltarens kunskap och de strategival som denne gör.9 Detta leder till ett stort 
hemlighållande kring hedgefonder och deras innehav. Enligt Anderlind et al har dock 
utvecklingen på senare tid gått mot att förvaltarna lämnar mer information till sina 
investerare, inte minst till följd av den ökande andelen institutionella investerare som kräver 
större insyn.10 Hedgefonder har även en avgiftsstruktur som skiljer sig från traditionella 
fonder. Utöver ett fast arvode tar de ofta en prestationsbaserad ersättning när hedgefonden når 
ett plusresultat. Det är inte ovanligt att den avkastningsrelaterade ersättningen är så hög som 
20% av avkastningen.11 

Hedgefonder är komplexa produkter. Finansinspektionen konstaterar att de emellanåt har ett 
riskinnehåll och en avgiftsstruktur som inte alltid är helt enkel att tyda för den heterogena 
gruppen av investerare. År 2004 blev samtliga svenska investeringsfonder skyldiga att 
rapportera sitt innehav till Finansinspektionen, som sedan med kvartalsvis fördröjning 
publicerar uppgifterna på sin hemsida i syfte att informera ägare och potentiella investerare.12 
Detta krav på genomlysning mötte frän kritik från hedgefondförvaltare, som hävdade att 
uppgifterna är så känsliga ur konkurrenshänsyn att fondernas delägare skulle lida skada en av 

                                                 
6 Anderlind et al, 2003, 17f 
7 http://www.fondbolagen.se/upload/fondformogenhet_1986-2006.xls, 2007-03-06 
8 Anderlind et al, 2003, 26 
9 Lavinio, 2000, 4 
10 Anderlind et al, 2003, 73 
11 Walter, Pär & Per Krause, ”Hedgefonder – Orosstiftare”, Riksbanken, 1999, Tillgänglig på: 
[http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/PV99_1_artikel2.pdf] 
12 Bäckström, Hans (Red.), ”Marknadstillsyn 2006”, Finansinspektionen, 2006, Tillgänglig på: 
[http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2006/Rapport2006_4.pdf] 
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publicering av fondernas innehåll.13 Finansinspektionen hörsammade marknadens synpunkter 
och sedan 2006 publicerar inspektionen inte längre uppgifter om hedgefonders innehav utan 
istället deras riskmått, som samtidigt på ett tydligare sätt speglar fondernas risk.14 

Hedgefonder har fått utstå en hel del negativa skriverier efter diverse fallissemang, varav det 
mest kända är Long Term Capital Management (LTCM) i slutet av 1990-talet. Fonden 
drabbades hårt av Rysslandskrisen 1998 och den amerikanska centralbanken, orolig för vilka 
konsekvenser en kollaps i LTCM skulle få på de finansiella marknaderna, kände sig nödgad 
att utarbeta ett omfattande åtgärdspaket för att rädda fonden och lugna marknaderna.15 Det har 
lett till uppfattningen att hedgefonder är förknippade med höga risker. Så är dock inte alltid 
fallet, allra helst när investerare kombinerar olika inriktningar av hedgefonder. Det är snarare 
så att hedgefonder ofta har lägre risk än traditionellt aktiesparande. Den höga risken är främst 
förknippad med högt belånade fonder.16 Debatten har också handlat om hedgefonders effekter 
på samhällsekonomin. Det hävdas ibland att blankningsaffärer, alltså att tjäna pengar på 
aktiers nedgång, generellt sett har destruktiva effekter på en liten börs som den svenska17 och 
att felaktiga investeringar kan förstärka en global finanskris18. Andra, bland dem vice 
riksbankchef Lars Nyberg, anser att hedgefonder bidrar till mer rättvisande marknadspriser 
och att fördelarna med hedgefonder är större än nackdelarna.19 Det råder alltså ingen tydlig 
konsensus om hedgefondernas för- och nackdelar och ej heller om deras effekter på 
samhällsekonomin. 

De friare placeringsreglerna för hedgefonder gör som tidigare nämnts att förvaltarna har 
betydligt fler investeringsmöjligheter. Den vanligast förekommande placeringsstrategin utgörs 
av placeringar i aktier där förvaltarna både tar långa och korta positioner. Förvaltaren köper 
aktier i lovande bolag och blankar aktier i bolag vars aktie är övervärderad och förväntas 
sjunka i värde. Liknande placeringar görs även på räntemarknaden och derivatmarknaden.20 
De ovan nämnda placeringsstrategierna påverkas av marknadens rörelser medan andra något 
mer komplicerade strategier involverar spekulation i enskilda händelser såsom företagsköp 
eller i av marknaden felaktigt prissatta tillgångar. Exempelvis investerar fonden i en 
undervärderad tillgång och säljer den då priset uppnått jämviktsläge. Eftersom avvikelser från 
marknadspriset tenderar att vara väldigt små tar ofta fonderna stora lån för att öka vinsten. 
Dessa strategier är tillämpliga oavsett upp- eller nedgångar i ekonomin och kan kallas 
marknadsoberoende. Övriga hedgefonder utgörs av fonder som använder sig av flera olika 
strategier samtidigt samt fond-i-fond-strategier där fonder enbart investerar i andra 
hedgefonder.21 Detta gör att antalet placeringsstrategier som finns på marknaden är väldigt 
stort. Det är därför svårt att kategorisera hedgefonder som oftast redovisas osorterade under 
samma fondkategori på listor på fondmarknaden. Därtill gör vissa fondförvaltare en egen grov 
beskrivning av fondernas strategier.  

                                                 
13 http://www.affarsvarlden.se/art/88644, 2007-03-12 
14 Nehlin, Alf & Oskar Ode, “Förändrade rutiner av publicering av specialfonders (inklusive hedgefonders) 
innehav och risktagande”, Finansinspektion, 2005, Tillgänglig på: 
[http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2005/publicering_fond_051206.pdf] 
15 Anderlind et al, 9-10 
16 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=kronika&a=5292, 2007-03-15 
17 http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2464601.asp, 2007-03-12 
18 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=624307&rss=1401, 2007-03-07 
19 http://ekonominyheterna.se/nyheter/2006/11/24/nyberg-svaga-argument-for-ytter/index.xml, 2007-03-12 
20 Anderlind et al, 34-38   
21 Ibid., 51-59 
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1.2 Problemdiskussion 
Mot bakgrund av ovanstående menar Fung & Hsieh att det är mindre intressant vilken strategi 
förvaltaren till en hedgefond påstår att denne följer. De menar istället att en granskning av 
fondernas faktiska utveckling kan påvisa likheter mellan dessa och därmed identifiera olika 
gemensamma strategier. Fung & Hsieh samlade genom faktoranalys22 in cirka 400 fonder i 
fem olika investeringsstrategier.23 Christiansen, Christensen & Madsen utförde en 
faktoranalys på 185 hedgefonder och fann även de fem dominerande investeringsstrategier.24 
Jonsson & Karlsson gjorde en liknande studie av den svenska hedgefondmarknaden där de 
undersökte ett urval av 50 svenska hedgefonder25 från januari 2002 till december 2004 och 
fann fem faktorer varav en var väldigt dominant. Detta förklarades med ett urval som var 
homogent i avseende av att många fonder hörde till samma fondbolag och att dessa 
hedgefonder verkade använda liknande investeringsstrategier.26 

Den svenska Hedgefondmarknaden har fortsatt att växa sedan Jonsson & Karlssons studie 
samtidigt som konkurrensen har ökat med flera nya aktörer. Vi ämnar göra en uppföljande 
och samtidigt mer djupgående studie av strategier på den svenska hedgefondmarknaden. 
Således blir vår första problemformulering:   

Hur kan fonderna på den svenska hedgefondmarknaden grupperas med avseende på 
deras avkastningsmönster? 

Förvaltare av traditionella fonder arbetar som tidigare nämnts för att åstadkomma en högre 
avkastning än ett relevant jämförelseindex. De är därför ofta begränsade i sina 
investeringsmöjligheter till att hålla nere risken och följa marknaden. Detta får till följd att 
traditionella fonder tenderar att åstadkomma en avkastning som i hög grad korrelerar med 
avkastningen från relevanta tillgångsklasser. Hedgefondförvaltare arbetar ofta under friare 
investeringsregler, där de förutom att ta ställning till vilken position (lång eller kort) de ska ta 
även har betydligt fler tillgångsslag att investera i. Detta gör att de tenderar att åstadkomma 
avkastningar som är mindre korrelerade med avkastningen från vanliga tillgångsklasser. Fung 
& Hsieh visar att avkastningen från hedgefonder inte bara har låg korrelation med 
avkastningen från vanliga tillgångsklasser, de har ibland till och med negativ korrelation. För 
att kunna förklara hedgefonders något annorlunda avkastningsmönster konstruerade de 
multifaktormodeller som inte bara tog hänsyn till vanliga tillgångsklasser utan även 
inkluderade optioner.27 Vi vill visa hur avkastningen på de nyligen funna 
investeringsstrategierna förklaras av avkastningen på ett brett urval av tillgångsklasser, 
däribland avkastningen från ett antal grundläggande optionsstrategier. Vår andra 
problemformulering blir därför: 

Hur kan avkastningen i de nyligen definierade grupperna av hedgefonder förklaras med 
avkastningen på ett antal tillgångar, däribland optioner? 

                                                 
22 Faktoranalys är en metod som kombinerar och reducerar antalet variabler för att tydliggöra deras 
bakomliggande relation. Se avsnitt 4.4.1 för utförligare förklaring. 
23 Fung, William & David A. Hsieh, “Empirical Characteristics of Dynamic Trading Strategies: The Case of 
Hedge Funds”, Review of Financial Studies, Vol. 10 No.2, (1997) 275-302 
24 Christiansen, Claus B., Christensen, Michael & Peter Brink Madsen, “A Quantitative Analysis of Hedge Fund 
Style and Performance” Publicerad i: Schachter, Barry (Red.), Intelligent Hedge Fund Investing, London: Risk 
Books, 2004 
25 Svenska fonder samt fonder tillgängliga för svenska investerare. 
26 Jonsson Malin & Stefan Karlsson, ”Hedge Funds – A Study of Investment Patterns on the Swedish Market”, 
Magisteruppsats, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, (2005) 
27 Fung & Hsieh, 1997 
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Utöver denna avkastning som kan förklaras av marknadens rörelser utgörs även hedgefonders 
avkastning av en del som kan tillskrivas förvaltarens skicklighet. Huruvida förvaltare kan 
åstadkomma denna så kallade överavkastning eller ej har undersökts i ett antal studier med 
blandat resultat. Det är i första hand denna typ av avkastning som skulle vara lockande för nya 
investerare och motivera de ofta höga förvaltningsavgifterna. Vi vill undersöka om förvaltare 
på den svenska hedgefondmarknaden kan generera överavkastning och således blir vår tredje 
och sista problemformulering: 

I vilken utsträckning förekommer överavkastning på den svenska hedgefondmarknaden? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om avkastningsmönster hos hedgefonder på den 
svenska fondmarknaden. 

1.4 Definitioner 
Absolut avkastning - Ett instrument har som mål att nå absolut avkastning om dess mål inte 
är att slå ett utpekat index utan istället att generera positiv avkastning oavsett 
marknadsutveckling. Fokus ligger därmed på att få kapitalet att växa. Jämför med relativ 
avkastning. 

Kort position/Blanka - Att ta en kort position i ett finansiellt instrument eller marknad 
innebär att man har intagit en såld position. Detta åstadkoms vanligen genom att investeraren 
lånar ett instrument och sedan säljer det direkt. Efter en viss tidsperiod återköps instrumentet 
som sedan återlämnas till den ursprunglige ägaren. Investeraren gör således en vinst om priset 
på instrumentet sjunkit under perioden. Jämför med lång position. 

Lång position - Att ta en lång position i ett finansiellt instrument eller marknad innebär att 
man har intagit en köpt position. Således tar investeraren del av eventuella prisförändringar i 
instrumentet eller marknaden. Jämför med kort position. 

Relativ avkastning – Ett instrument har som mål att nå relativ avkastning om dess mål är att 
åstadkomma högre avkastning än ett specifikt index. Jämför med absolut avkastning. 

Tillgångsklass – Sparande kan delas in i olika klasser av tillgångar som t ex aktier, 
obligationer, valutor och råvaror, vilka är förknippade med olika nivåer av förväntad 
avkastning, risk och likviditet. 

Överavkastning – Överavkastning kan beskrivas som den del av en fonds avkastning som ej 
kan förklaras av marknaden och därmed istället kan tillskrivas förvaltarens skicklighet. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel har vi för avsikt att förklara två finansiella modeller som direkt eller indirekt 
kommer att återkomma senare i studien. Avsnittet om risk och avkastning kommer att fungera 
som utgångspunkt när vi senare ska studera hedgefonders avkastning. I efterföljande avsnitt 
introducerar vi optioner och redogör för hur de värderas då de kommer att återkomma 
genomgående i studien. 

2.1 Risk och avkastning 
En grundläggande princip inom finansiell teori är att olika tillgångar är förknippade med olika 
nivåer av risk. För att investera i tillgångar med högre risk kräver investerarna kompensation i 
form av högre avkastning. CAPM är en teori för prissättning av finansiella tillgångar och är 
förmodligen den mest använda modellen för att beskriva sambandet mellan risk och 
avkastning. Risk mäts ofta i termer av volatilitet där en tillgång som varierar mycket i 
avkastning sägs ha en större risk än en mindre volatil tillgång. 

Risk består av två komponenter: systematisk och osystematisk risk. Den osystematiska risken 
är tillgångsspecifik och går därmed att diversifiera bort genom att investera i flera olika 
tillgångar. Den systematiska risken kallas också marknadsrisk och kan däremot inte 
diversifieras bort. CAPM tar hänsyn till tillgångens marknadsrisk (även kallad beta, β) för att 
beräkna den förväntade avkastningen hos tillgången. Modellen ser ut som följer: 

)])(([)( fmifi rrErrE −+= β  

där 

)( irE  = Den förväntade avkastningen hos tillgång i 

fr  = Den riskfria räntan 

iβ  = Tillgångens känslighetskoefficient gentemot marknaden 

)( mrE  = Den förväntade avkastningen på marknaden 

))(( fm rrE −  = Riskpremien 

CAPM är en singelfaktormodell som alltså förutsätter ett linjärt samband mellan avkastningen 
på tillgången och avkastningen på marknaden. Den bygger på en uppsättning bakomliggande 
antaganden såsom att investerare är rationella och riskaverta och att det inte finns några 
arbitragemöljigheter.28  

Det faktiska utfallet kan sedan utvärderas med Jensens alpha: 

 )]([( fmpfpp rrrr −+−= βα  

där 

 

                                                 
28 Bodie, Zvi, Kane, Alex & Alan J. Marcus, Investments, Boston: McGraw-Hill, 2005, 326f  
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pα = Överavkastning 

pr = Den förväntade avkastningen på tillgången p 

fr = Den riskfria avkastningen   

pβ = Tillgångens betavärde 

mr = Marknadens förväntade avkastning 

Jensens alpha är därmed ett mått på överavkastning, där den förväntade avkastningen 
beräknas med CAPM. För en fondförvaltare kan alphavärdet ses som ett mått på förvaltarens 
förmåga att generera överavkastning, med hänsyn tagen till den tagna risken.29  

2.2 Optionsprissättning 
En option är ett finansiellt derivat som ger innehavaren möjligheten, men inte skyldigheten, 
att i en förutbestämd kommande tidsperiod köpa eller sälja den underliggande tillgången (till 
exempel en aktie, valuta eller råvara) till ett förutbestämt pris. För att möjliggöra detta åtar sig 
utgivaren av optionen att sälja eller köpa tillgången till detta pris, om köparen av optionen så 
önskar. Köparen betalar för den här möjligheten en premie till säljaren. Denna premie är det 
maximala belopp köparen av optionen kan förlora och således samtidigt det maximala belopp 
som säljaren kan vinna. Köparens vinst och säljarens förlust är däremot i praktiken 
obegränsad. En option som ger innehavaren rätten att köpa den underliggande tillgången 
kallas köpoption medan en säljoption ger rättigheten att sälja tillgången. 

Priset på en option vid en tidpunkt före slutdagen kan bestämmas med Black & Scholes 
optionsprissättningsmodell. Denna gör en del antaganden om ideala marknadsförhållanden 
såsom att det inte sker några utdelningar och att det inte existerar några transaktionskostnader. 
Enligt modellen bestäms priset på en europeisk köpoption30 (CT) av följande formel:31 

)()( 2
)(

1 dNKedSNC tTr
T

−−−=  

där 

 S  = Priset på det underliggande instrumentet 

 K  = Lösenpriset 

 r = Den riskfria räntan 

 )( tT −  = Tiden till inlösen 

 )(xN = Den kumulativa normalfördelningen 

 

                                                 
29 Bodie, Kane & Marcus, 2005, 868 
30 En europeisk option kan till skillnad från en amerikansk dito bara lösas vid ett specificerat framtida 
lösendatum. 
31 Black, Fischer & Myron Scholes, ”The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political 
Economy, Vol. 81 No.3, (1973), 637-654 
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och 

)(

))(
2

()/ln(

1
tT

tTrKS
d

−

−++
=

σ

σ

 

)(12 tTdd −−−= σ  

där 

σ = Det underliggande instrumentets volatilitet (standardavvikelse) 

Det teoretiska priset på en säljoption (PT) kan sedan beräknas givet priset på köpoptionen med 
put-call parity32: 

)( tTr
T KeSCP −−+−=  

En köpoption kallas at the money när lösenpriset är detsamma som det aktuella priset på den 
underliggande tillgången, in the money om det aktuella priset överstiger lösenpriset och out of 
the money om priset understiger lösenpriset. 

                                                 
32 Bodie, Kane & Marcus, 2005, 719ff 
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3 Ämnesöversikt 
Fram till senare halvan av 1990-talet var forskningen kring hedgefonder mycket begränsad, 
åtminstone i jämförelse med traditionella fonder. Institutionella investerare och förmögna 
individer hade sedan länge fått upp ögonen för hedgefonder, men det var egentligen först i 
samband med några spektakulära investeringar från stora amerikanska hedgefonder i början 
av decenniet som allmänheten verkligen började intressera sig för hedgefonder. Det i sin tur 
fick som följd att antalet forskningsartiklar inom ämnesområdet ökade markant. Inte minst 
erbjöd hedgefonderna attraktiva diversifieringsmöjligheter, vilket lockade forskarna att 
närmare studera hedgefondernas egenskaper och vad som driver deras avkastning. 

3.1 Hedgefondstrategier 
Investerare är ofta intresserade av att bedöma en fonds prestation i jämförelse med 
prestationen av andra, liknande fonder. För att underlätta jämförelser och för att hjälpa 
investerare att ta tillvara på hedgefonders diversifieringsmöjligheter konstruerar 
marknadsaktörerna själva egna jämförelseunderlag. Det får som följd att det inte finns någon 
generellt accepterad gruppering av fonder, eller för den delen accepterad metod att gruppera 
fonderna. Det finns ett antal databaser som används både för kommersiella och akademiska 
syften. Hedge Fund Resarch, (HFR33) och Center For International Securities and 
Derivatives Markets (CISDM34) är två av dessa. HFR har till exempel delat in sin databas i 
hela 30 olika strategier. Det stora antalet strategier i deras databas beror bland annat på att 
många av strategierna är väldigt lika varandra eller att vissa kategorier har samma strategi i 
grunden, men att de är indelade efter bransch eller geografisk närvaro. CISDM tillhandahåller 
en indelning av strategier som är mindre överlappande och förekommer mer frekvent både 
inom forskningen och på marknaden. I tabellen nedan presenterar vi ett urval av de vanligaste 
strategierna som CISDM använder för att kategorisera fonderna. 

Lång/Kort aktiehedge (Equity Long/Short) – Denna strategi är en av de vanligaste tillämpade där förvaltaren 
placerar sitt kapital på aktiemarknaden men till skillnad från en traditionell fond även tar korta positioner. 
Strategin är förhållandevis volatil vilket förklaras av dess höga samvariation med aktiemarknaden. Denna risk är 
dock lägre än för traditionella fonder då blankning kan användas. En traditionell aktiefond placerar nämligen allt 
kapital i långa aktiepositioner och har därför alltid en 100-procentig exponering mot marknaden. En hedgefond 
kan reducera denna exponering beroende på hur stor andel korta positioner de håller. Det är inte ovanligt att 
hedgefonder inriktar sig på en viss typ av företagsstorlek, olika länder/regioner eller på sektorer.35 
Sektorspecialisering är en tämligen vanlig inriktning vilken ibland definieras som en egen strategi och går ut på 
att fonden investerar i specifika sektorer (energi, finans, hälsovård etc.) eller i specifika underbranscher.36  

Tillväxtmarknader (Emerging Markets) – Denna strategi handlar primärt om investeringar i utvecklingsländer 
och tillväxtmarknader runt om i världen. Vissa fonder fokuserar på specifika länder eller regioner medan andra 
skiftar fokus beroende på konjunkturläge.37 Eftersom många av dessa länder har mindre välutvecklade aktie- och 
derivatmarknader där blankning ofta är förbjudet och utbudet av optioner och terminer är begränsat tvingas ofta 
hedgefonderna till att enbart ta långa positioner i aktier och obligationer.38 

Marknadsneutral aktiehedge (Equity Market Neutral) – Marknadsneutrala hedgefonder eftersträvar att vara 
okorrelerade med marknaden. För att uppnå detta vill förvaltaren investera i den bästa aktien i en viss bransch 
och blanka den sämsta. Fonden investerar parvis genom att ta en lång position i en köpvärd aktie och en kort 

                                                 
33 http://www.hedgefundresearch.com, 2007-04-19 
34 http://cisdm.som.umass.edu/resources/databasecomp.asp , 2007-04-13 
35 https://www.hedgefundresearch.com/pdf/HFR_Strategy_Definitions.pdf, 2007-04-19 
36 Anderlind et al, 2003, 37-42 
37 https://www.hedgefundresearch.com/pdf/HFR_Strategy_Definitions.pdf, 2007-04-19 
38 Hasanhodzic, Jasmina & Andrew W. Lo, “Can Hedge-Fund Returns Be Replicated?: The Linear Case”, 
Working paper: MIT Laboratory for Financial Engineering, (2006) 
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position i en övervärderad aktie inom samma bransch.39 Tankarna bakom denna strategi är desamma som Alfred 
Winslow Jones ursprungligen hade när han startade den första hedgefonden 1949.40 

Situationsrelaterad (Event-Driven) – Dessa strategier handlar om att fonden tar positioner i aktier eller 
underliggande instrument vid specifika händelser som till exempel avknoppningar, fusioner och uppköp. Vid en 
uppköpssituation (när ett bolag köper ett annat bolag) tenderar aktien i det uppköpta bolaget att stiga kraftigt 
samtidigt som det uppköpande bolagets aktie faller. Hedgefonden kan då utnyttja detta genom att ta både en lång 
och en kort position och således göra vinst på båda bolagens aktier.41 

Global makro (Macro) – Fonder med denna strategi investerar i bland annat aktiemarknader, ränteinstrument 
och valutor. Genom prognoser kan sedan förvaltaren utnyttja makroekonomiska skiften på aktiemarknaden, 
räntemarknaden och mellan valutakurser. För att förstärka dessa ofta små rörelser använder sig förvaltaren av 
hävstångstekniker genom att belåna fonden kraftigt. Fonder med denna strategi kan investera i vilket land eller 
region som helst och denna typ av fonder är ofta mer volatila än genomsnittet.42 

Räntehedge (Fixed Income) En fond som har denna strategi placerar i olika räntepapper, vanligtvis företags- och 
statsobligationer. Förvaltaren analyserar hur marknaden värderat kreditrisken i olika obligationer och tar sedan 
långa och korta positioner beroende på resultatet. En vanlig inriktning är högavkastande obligationer. Fonden 
investerar då i företagsobligationer med låga kreditbetyg. Förvaltaren tar långa positioner i obligationer från 
företag som bedöms ha goda möjligheter att betala tillbaka fonden medan den tar korta positioner i obligationer 
vars utgivare bedöms ha mer dystra framtidsutsikter.43 

Arbitrage i konvertibler (Convertible Arbitrage) – En konvertibel är en typ av obligation som ger innehavaren 
möjligheten att istället för återbetalning vid lösendatumet få aktier i det utgivande bolaget. Dessa typer av 
instrument är svårvärderade eftersom att de beter sig olika beroende på om den underliggande aktien stiger eller 
sjunker i värde. När aktien ökar i värde följer konvertibeln aktien och stiger i värde men om aktiepriset sjunker 
följer konvertibeln prissättningen som en normal obligation. Konvertibler tenderar att ofta vara undervärderade 
vilket beror på att marknaden är liten, likviditeten är låg samt att de utgivna serierna ofta är små. Strategin går ut 
på hedgefonder köper ett antal undervärderade konvertibla obligationer i ett bolag och skyddar sig från 
ytterligare värdefall genom att blanka den underliggande aktien.44  

Distressed securities – Fonder som är verksamma inom denna strategi investerar i bolag som håller på att 
omorganiseras eller är i finansiellt obestånd. Hedgefonderna investerar i en mängd olika instrument som är 
relaterade till de finansiellt instabila bolagen som obligationer, aktier, skuldebrev och optioner. Förvaltaren 
försöker utnyttja de prisineffektiviteter som är mer frekvent förekommande bland dessa typer av bolag på grund 
av lägre uppmärksamhet från analytiker och investerare. Detta är en riskfylld strategi då det är osäkert hur lång 
tid det tar att omstrukturera bolaget samtidigt som dessa typer av tillgångar är betydligt mer volatila och svårare 
att göra sig av med.45  

Hegdefond-i-fond (Funds of Funds) – Detta är egentligen inte en ren hedgestrategi utan de fonder som följer 
denna strategi investerar enbart i andra hedgefonder med syftet att minimera risken. Fonder kan till exempel 
välja att diversifiera risken genom att fokusera på fonder som följer samma strategi eller genom att investera i 
fonder som följer olika strategier.46 

Tabell 1: Definitioner av investeringsstrategier för hedgefonder 

Beroende på var man vänder sig finns alltså olika definitioner av hur man bör skilja fonderna 
åt vilket har uppmärksammats åtskilliga gånger inom forskningen. Förekomsten av så många 
olika strategier kan i huvudsak förklaras med att antalet investeringsmöjligheter är många till 
                                                 
39 Owen. P. James, The Prudent Investors Guide to Hedge Funds, Wiley & Sons, New York, 2000, 104-106 
40 Connor, Gregory & Teo Lasarte, “An Overview of Hedge Fund Strategies”, Working paper: London School of 
Economics, (2003) 
41 Fung, William & David A. Hsieh, “A Primer on Hedge Funds”, Journal of Empirical Finance, Vol. 6 No. 3, 
(1999), 309-331 
42 Connor & Lasarte, 2003 
43 Anderlind et al., 46-48 
44 Connor & Lasarte, 2003 
45 Ibid. 
46 https://www.hedgefundresearch.com/pdf/HFR_Strategy_Definitions.pdf, 2007-04-19 
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följd av att det är så fria placeringsregler. Ytterligare en följd av den låga regleringen av 
hedgefonder är att dessa inte har någon skyldighet att följa några särskilda inriktningar och 
det är frivilligt för dessa att delta i ovan nämnda databaser. De klassificeringar som fonderna i 
databaserna har är ofta definierade a priori av förvaltaren i samband med att fonden 
öppnades.47 

Som ett alternativ till denna högst subjektiva och kvalitativa indelning introducerade Fung & 
Hsieh istället kvantitativ fondanalys.48 Genom att analysera historisk avkastningsdata kan 
fonderna särskiljas på basis av deras faktiska egenskaper. Tanken är att fonder som använder 
samma strategier och investerar i samma tillgångar bör ha ett liknande avkastningsmönster. 
Fung & Hsieh använde sig av faktoranalys och fann fem åtskiljbara klasser med en 
förklaringsgrad på drygt 43%.49 Även Christiansen, Christensen & Madsen identifierade fem 
faktorer med en förklaringsgrad på över 60%. Författarna menade att den betydligt högre 
förklaringsgraden i deras studie berodde på att den första faktorn förklarade en mycket större 
del av variansen, vilket i sin tur berodde på att deras studie hade ett betydligt mindre urval än i 
studien av Fung & Hsieh.50 Jonsson & Karlsson genomförde 2005 en liknande analys av 
svenska hedgefonder. Även de delade in fondurvalet i fem faktorer och deras faktoranalys gav 
en förklaringsgrad på 73%. Deras två första faktorer förklarade en dominerande del av den 
totala variansen vilket de menade visade att den svenska hedgefondmarknaden var mer 
homogen än den globala. Det i sin tur förklarade de med att några förvaltare var 
överrepresenterade på marknaden samt att förvaltarna inte tog till vara på alla 
investeringsmöjligheter.51 Tabellen nedan sammanfattar tidigare studier som har använt sig av 
faktoranalys för att kvantitativt dela in hedgefonder i olika kategorier. 

Studie Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Totalt 
Fung & Hsieh (1997) 11,87% 10,00% 9,42% 6,35% 4,93% 42,57% 
Christiansen, Christensen 
& Madsen (2004) 24,92% 12,65% 10,80% 7,04% 4,65% 60,06% 
Jonsson & Karlsson (2005) 36,89% 19,09% 8,05% 5,03% 4,15% 73,21% 

Tabell 2: Förklaringsgrad av respektive faktor52 

Brown & Goetzmann använde istället en klusteranalysmetod som heter Generalized Style 
Classification (GSC) och fann stöd för åtta olika strategier. De menade att Fung & Hsiehs 
tillvägagångssätt inte explicit var menat att använda för att klassificera fonder utan istället 
togs fram för att analysera hedgefondernas avkastning.53 Ytterligare en analysmetod, kallad 
Gap Statistic, användes av Bianchi et al som fann inte mer än tre huvudsakliga strategier.54 
Det råder alltså inte heller bland forskare någon enighet om hur hedgefonder ska klassificeras 
och faktum är att de flesta studier baseras på den kvalitativa indelning fondförvaltarna själva 
gör. 

                                                 
47 Christiansen, Christensen, & Madsen, 2004 
48 Fung & Hsieh, 1997 
49 Ibid. 
50 Christiansen, Christensen, & Madsen, 2004  
51 Jonsson & Karlsson, 2005 
52 Ibid. 
53 Brown, Stephen J. & William N. Goetzmann, “Hedge Funds with Style”, Journal of Portfolio Management, 
Vol. 29 No.2, (2003), 101-112 
54 Bianchi, Robert J., Drew, Michael E., Veeraraghaven, Madhu & Peter Whelan, “Hedge Fund Style Analysis 
with the Gap Statistic”, Working Paper: Queensland University of Technology, (2006) 
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3.2 Hedgefondavkastning 
I takt med att intresset för fondförvaltning har blivit större har det blivit allt viktigare att på ett 
rättvisande sätt kunna utvärdera fonders och därmed förvaltares prestationer. Det har i många 
fall visat sig vara svårt nog när det handlar om traditionella fonder, men uppgiften är än 
besvärligare när det är hedgefonder som hamnar i fokus. Traditionella fonder har vanligen ett 
relativt avkastningsmål och förvaltarens prestation utvärderas mot ett relevant jämförelsemått, 
ett benchmark. För aktiefonder kan ett aktieindex såsom S&P 500 eller OMX Stockholm 30 
fungera som benchmark och för räntefonder något av Salomon Brothers ränteindex. Som vi 
kunde konstatera tidigare så har hedgefonder ofta ett absolut avkastningsmål där de förväntas 
generera positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Som en följd av detta finns det 
inget direkt mått att jämföra olika hedgefonder med. Gupta, Cerrahoglu & Daglioglu 
understryker dock att det är viktigt att förstå att det inte betyder att hedgefonder helt och hållet 
är beroende av förvaltarens skicklighet. Det är snarare så att avkastningen är en kombination 
av förvaltarens skicklighet att tolka informationsflödet och på förändringen i olika 
marknadsfaktorer.55 Om vi antar att investerare enbart är villiga att ersätta och belöna 
förvaltare för deras skicklighet, vilken inte på något uppenbart enkelt sätt kan återskapas eller 
replikeras, är det därför av största intresse att dela in hedgefondavkastning i två delar: En del 
som kan replikeras med traditionella tillgångsklasser och strategier och en del som är 
beroende av förvaltarens skicklighet. 

I den klassiska CAPM-modellen beräknas den förväntade avkastningen på ett finansiellt 
instrument baserat på dess relation till marknaden. Många hedgefondstrategier har en mycket 
låg eller icke-linjär korrelation till marknaden och CAPM har av den anledningen visat sig 
fungera mindre bra när det handlar om hedgefonder. Istället har multifaktormodeller kommit 
att utgöra grunden för studier av hedgefondavkastning. Modellerna kan enligt Agarwal & 
Naik antingen baseras på innehavsuppgifter direkt från fondförvaltaren eller på historiska 
uppgifter om fondens avkastning.56 Som en följd av att det ofta är svårt att nå fullständig och 
aktuell information om fondens exakta innehav är det sedan länge populärt att karaktärisera 
investeringsfonder med en avkastningsbaserad analys. 

Det finns teoretiska modeller och empiriska tester av både singel- och multifaktormodeller där 
särskilt en modell framtagen av Nobelprisvinnaren William Sharpe har kommit att bli väl 
använd. Sharpe använde tolv olika traditionella tillgångsklasser, vilka bland annat innefattar 
en uppsättning obligationer och aktieindex för olika världsdelar, för att förklara avkastningen i 
traditionella amerikanska fonder. I sin modell beskriver Sharpe avkastningen på en aktiv 
portfölj som en linjär kombination av diverse långa strategier.57 

 ∑ ++=
k

ptktpkppt uFbR α  

 ptR  = Avgiftsjusterad avkastning i portfölj p under period t 

 pα  = Avkastning som kan tillskrivas förvaltarens skicklighet 

                                                 
55 Gupta, Bhaswar, Cerrahoglu, Burak & Alper Daglioglu, ”Evaluating Hedge Fund Performance: Traditional 
Versus Conditional Approaches”, Journal of Alternative Investments, Vol. 6 No.3, (2003), 7-24 
56 Agarwal, Vikas & Narayan Y. Naik, ”Generalised Style Analysis of Hedge Funds”, Journal of Asset 
Management, Vol. 1 No. 1, (2000a), 93-109 
57Sharpe, F. William, “Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement”, Journal of 
Portfolio Management, Vol. 18 No. 2, (1992), 7-19 
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 pkb  = Portfölj p:s känslighetskoefficient för stilfaktor k 

 ktF  = Avkastning på stilfaktor k under period t 

 ptu  = Residual på portfölj p under period t 

I multifaktormodellen är alphavärdet αp motsvarigheten till Jensens alpha i CAPM och 
därmed alltså ett mått på det värde som fondförvaltarens skicklighet tillfört utöver det som 
kan förklaras av marknadens rörelser. Kvaliteten på modellen bestäms av dess förklaringsgrad 
(R2-värde) som beskriver hur stor del av den totala variationen som kan förklaras av 
modellen. Sharpe kunde visa på en extremt hög förklaringsgrad (över 90%) och visade 
därmed på ett övertygande sätt att ett begränsat antal tillgångsklasser kunde förklara 
avkastningen hos en mycket stor andel av de traditionella amerikanska investeringsfonderna. 
Modellen har därför kommit att ett bli mycket populärt instrument för att analysera fonders 
avkastning och bestämma deras investeringsstilar. Fung & Hsieh menar att det som är 
avgörande för en traditionell fonds avkastning är var de investerar snarare än hur och att det 
är just traditionella fonders statiska egenskaper som gör att Sharpes multifaktormodell på ett 
så framgångsrikt sätt kan förklara deras avkastning.58 

Med tanke på hur effektiv Sharpes modell har visat sig vara för traditionella fonder vore det 
av förståeliga skäl mycket praktiskt om den gick att överföra rakt av på hedgefonder. Så har 
dock tyvärr inte visat sig vara fallet, vilket bekräftades av bland annat Fung & Hsieh59 och 
Liang60. Fung & Hsieh testade Sharpes stilregression på avkastningen från 409 hedgefonder 
och fann att hälften av hedgefonderna hade R2-värden under 25%. Det är att jämföra med 
traditionella fonder, där de undersökte 3327 fonder och fann att mer än hälften av fonderna 
hade en förklaringsgrad över 75%.61 

Sharpes modell begränsar viktkoefficienterna till att anta positiva värden. Det är rimligt för 
traditionella fonder som generellt tar långa positioner och där viktkoefficienterna således 
normalt antar värden mellan noll och ett. Det passar dock mindre bra för hedgefonder som 
följer friare placeringsregler och tar både korta och långa positioner för att begränsa 
marknadsrisken. Viktkoefficienterna för hedgefonder är därför ofta negativa och kan i teorin 
anta vilket värde som helst. Dessutom tenderar hedgefondförvaltare att frekvent byta 
viktkoefficienter samtidigt som de ofta investerar i derivat, vilket enligt Koski & Pontiff 
enbart 20% av de traditionella fonderna gör.62 

Vidare fann Fung & Hsieh inte någon enskild tillgångsklass som var dominant när det gällde 
att förklara avkastningen från hedgefonderna. När det gällde traditionella fonder fann de 
däremot att 87% av fonderna var korrelerade till två klasser: amerikanska aktier och 
amerikanska statsobligationer.63 Sammantaget visar resultatet att det finns stora skillnader 
mellan hedgefonder och traditionella fonder. Traditionella fonder har generellt en hög och 
positiv korrelation med avkastningen från olika tillgångsklasser medan hedgefonder har en låg 
och ibland till och med negativ korrelation. Det senare kan enligt Brown, Goetzmann & 

                                                 
58 Fung & Hsieh, 1997 
59 Ibid. 
60 Liang, Bing ”On the Performance of Hedge Funds”, Financial Analysts Journal, Vol. 55 No.4, (1999), 72-85 
61 Fung & Hsieh, 1997 
62 Koski, Jennifer Lynch & Jeffrey, Pontiff, “How are Derivatives Used? Evidence from the Mutual Fund 
Industry”, Journal of Finance, Vol. 54 No. 2, (1999), 791-816 
63 Fung & Hsieh, 1997 
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Ibbotson i grunden förklaras av att hedgefonder ursprungligen konstruerades för att vara 
marknadsneutrala.64 

Fung & Hsieh detaljstuderade ett par hedgefondstrategier och fann att avkastningen från dessa 
möjligen var korrelerad med avkastningen från traditionella tillgångsklasser, men att 
sambandet inte verkade vara linjärt. De kunde bland annat visa att avkastningen på strategin 
Systems/Trend Following liknande avkastningen från en köpt strut på amerikanska aktier.65 
En investerare som tror på stora kursrörelser men är osäker på vilket håll kursen kommer att 
röra sig sägs köpa en strut genom att köpa både en köp- och en säljoption med samma 
lösenpris. Risken i en köpt strut är begränsad till optionspremierna och vinsten är i teorin 
obegränsad.66 

Fung & Hsieh fann optionsliknande samband även för andra strategier och kunde därmed 
konstatera att hedgefonderna uppvisade en ickelinjär relation till traditionella tillgångsklasser 
och att traditionella linjära faktormodeller (såsom CAPM och även Sharpes faktormodell) av 
den anledningen inte på ett tillfredsställande sätt kunde användas för att utvärdera fondernas 
prestation.67 Deras resultat underströk svårigheterna med att identifiera ett relevant 
hedgefondbenchmark och har lagt grunden för framtida studier av hedgefonder. Även om inte 
Sharpes multifaktormodell gick att översätta rakt av på hedgefondavkastning kan den fungera 
som utgångspunkt för en utökad analys. Forskare har sedan dess föreslagit ett antal olika 
faktormodeller för att analysera hedgefondavkastning. Modellerna är uppbyggda enligt 
samma princip som Sharpes modell, men med andra förklaringsfaktorer. Alexander & 
Dimitriu menar att det stora antalet framtagna modeller och faktumet att ingen modell visat 
sig överlägsen övriga till stor del kan förklaras av de stora skillnaderna i 
investeringsstrategier.68  

I kommande avsnitt avser vi att kortfattat redogöra för forskningen kring faktormodeller. 
Forskningen har inriktat sig både på påverkan från mikrofaktorer och från makrofaktorer samt 
i vilken utsträckning hedgefonderna kan generera överavkastning. Med mikrofaktorer avses 
fondspecifika egenskaper såsom storlek, avgifter, ålder och geografisk hemvist, vilket har 
studerats av bland annat Ackermann, McEnally & Ravenscraft69 och Brown, Goetzmann & 
Ibbotson70. Med makrofaktorer avses istället makroekonomiska variabler såsom räntor, 
valutor och aktier. Eftersom att vi avser att undersöka påverkan från makrofaktorer kommer 
vi i genomgången att fokusera på studier av dessa. Överavkastning mäts som tidigare i andel 
positiva alphavärden. 

3.2.1 Multifaktormodeller 
Edwards & Caglayan använde i sin studie en utökad variant av Sharpes multifaktormodell 
bestående av sex specialkomponerade variabler bestående av amerikanska index för aktier och 
stats- och företagsobligationer. Studien visade att 25% av de totala antalet hedgefonder 
uppvisade positiv överavkastning. Den strategi som uppvisade störst andel fonder med 

                                                 
64 Brown, Stephen J., Goetzmann, William N & Roger G. Ibbotson, “Offshore Hedge Funds: Survival and 
Performance, 1989-95“, Journal of Business, Vol. 72 No. 1, (1999), 91-117 
65 Fung & Hsieh, 1997 
66 http://www.derivatinfo.com/education.php?id=84, 2007-04-04 
67 Fung & Hsieh, 1997 
68 Alexander, Carol & Anca Dimitriu, “The Art of Investing in Hedge Funds: Fund Selection and Optimal 
Allocations”, Working Paper: University of Reading, (2004) 
69 Ackermann, Carl, McEnally, Richard & David Ravenscraft, “The Performance of Hedge Funds: Risk Return 
& Incentives”, Journal of Finance, Vol. 54 No.3, (1999), 833-874 
70 Brown, Goetzmann & Ibbotson, 1999 
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positiva alphavärden var Market Neutral (51%) och den kategori med minst andel var Global 
(9%).71 

Capocci & Hubners multifaktormodell kombinerade en hel uppsättning av aktie- och 
obligationsindex hämtade från ett antal tidigare studier på ett stort fondurval innehållande inte 
färre än 2796 fonder mellan 1994 och år 2000. Av deras urval hade hela 801 fonder tagits ur 
databasen efter urvalsperioden. Eftersom dessa ändå fick vara med i studien ansåg författarna 
att urvalet bättre representerade den verkliga populationen och således bidrog till ett säkrare 
resultat då den genomsnittliga avkastningen per år eljest hade ökat fondernas genomsnittliga 
årsavkastning med 4,45%. Modellen lyckades uppnå en hög genomsnittlig förklaringsgrad 
(66%) och bekräftade Edwards & Caglayans resultat att endast ungefär en fjärdedel av alla 
hedgefonder levererar positiva alphavärden. I denna studie hade Short Sellers och Global 
Macro högst andel fonder med positiv överavkastning.72 

Liang använde åtta index som faktorer i en multifaktormodell för att analysera fonder i 16 
strategier i en multipel regression. Förklaringsgraden låg mellan 0,20 och 0,77 och han kunde 
konstatera att 37,5% levererade signifikant positiva alphavärden och 6,25% negativa värden.73 

Hasanhodzic & Lo studerade 1610 hedgefonder mellan 1986-2005. De använde en mindre 
komplex faktormodell bestående av sex faktorer, vilka innefattar bland annat aktier, 
obligationer och valutor. De genomförde en regressionsanalys för var och en av 
hedgefonderna och beräknade sedan snittvärden på förklaringsgraden för de vanligaste 
hedgefondstrategierna. Förklaringsgraden i studien låg mellan 10,4% och 40,4% med en 
koncentration runt 20% och modellerna förklarade således bara en mindre del av variationen i 
avkastning.74 

Schneeweis, Kazemi & Karavas använde en multifaktormodell bestående av bland annat 
aktier och obligationer för att replikera avkastningen från olika hedgefondindex. Genom att 
replikera ett index diversifierade författarna bort en stor del av den osystematiska risken och 
därför kan vi förvänta oss en bättre replikering än vid enstaka hedgefonder. Den högsta 
korrelationen med relevanta index är i tämligen enkla hedgefondstrategier som Event Driven 
och Long/Short Equity medan korrelationen mellan multifaktormodellen och indexet är lägre 
vid mer komplexa strategier som Convertible Arbitrage och Fixed Income.75 

Jaeger & Wagner genomförde en multifaktoranalys av olika hedgefondstrategier mellan 1994 
och 2004. Bland faktorerna återfinns en rad traditionella index såsom S&P 500, CSFB High 
Yield Bond Index, Lehman World Government Bond Index och JP Morgan Emerging Market 
Global Bond. De når i sin studie en snittförklaringsgrad på ungefär 60%. Förklaringsgraden är 
mycket hög vad beträffar förhållandevis enkla strategier som Long/Short Equity-, Short 
selling- och Event Driven-strategierna men betydligt lägre för andra, komplexare strategier.76  

                                                 
71 Edwards, R. Franklin & Mustafa Onur Caglayan, “Hedge Fund Performance and Manager Skill”, Journal of 
Futures Markets, Vol. 21 No. 11, (2001), 1003-1028 
72 Capocci, Daniel & Georges Hubner, “Analysis of Hedge Fund Performance”, Journal of Empirical Finance, 
Vol. 11 No.1, (2004), 55-89 
73 Liang, 1999 
74 Hasanhodzic & Lo, 2006 
75 Schneeweis, Thomas, Kazemi, Hossein and Vassilis Karavas, “Eurex Derivative Products in Alternative 
Investments: The Case for Hedge Funds”, Working Paper: EUREX/CISDM, (2003) 
76 Jaeger, Lars & Christian Wagner, “Factor Modelling and Benchmarking of Hedge Funds: Can Passive 
Investments in Hedge Fund Strategies Deliver?”, Journal of Alternative Investments, Vol. 8 No. 3, (2005), 1-41 
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3.2.2 Optionsbaserade multifaktormodeller 
Ovan nämnda studier tar inte explicit hänsyn till hedgefondavkastningars dynamiska karaktär, 
vilken Fung & Hsieh var först att beakta. Nedan presenterar vi mer detaljerat ett antal studier 
som tagit hänsyn till hedgefonders optionsliknande avkastningar och som på ett tydligare sätt 
kommer att fungera som utgångspunkt för vår kommande multifaktormodell. 

Fung & Hsieh föreslog en utökning av Sharpes faktormodell så att den tog hänsyn inte bara 
till i vad förvaltaren investerar utan även hur. Utöver vilka instrument som förvaltaren 
investerar i menade de att vi borde beakta både riktning (det vill säga huruvida förvaltaren tar 
en lång eller kort position) och kvantitet (vilken skuldsättningsgrad förvaltaren tar). 
Sammantaget utökade de modellen till att innefatta inte bara avkastningen från nio långa 
positioner i traditionella tillgångsklasser utan även avkastningen från tre dynamiska 
tradingstrategier, vilka enligt författarna karaktäriserade en betydande del av hedgefonderna.77 

Även Agarwal & Naik integrerade optionsliknande strategier i en multifaktormodell som 
liknar Sharpes. De tog sin utgångspunkt i Fung & Hsiehs upptäckt att hedgefondavkastningen 
beror på tre olika faktorer: position, riktning och skuldsättningsgrad. Förutom att ta hänsyn till 
avkastningen på traditionella tillgångklasser inkluderade de avkastningen från passiva 
strategier som inbegriper att köpa och sälja optioner på traditionella tillgångsklasser. 
Dessutom undersökte de huruvida skuldsättningsgrad har någon inverkan på fondens 
avkastning. Agarwal & Naik underströk att det i teorin skulle gå alldeles utmärkt att utöka 
Sharpes stilanalys med avkastningen från dynamiska tradingstrategier, men att det i praktiken 
är svårt eftersom att det finns så många olika sådana strategier att ta hänsyn till. För att 
strategierna skall vara möjliga att återskapa för investerare valde författarna tämligen enkla 
strategier, såsom att köpa en europeisk säljoption på en indexportfölj som Russell 3000 
indexet. De studerade 586 hedgefonder mellan åren 1990-1998 och kunde bekräfta att endast 
ett fåtal enkla köp- och säljoptioner spelar en signifikant roll när det gäller att förklara 
variation i hedgefonders avkastning. Jämfört med tidigare studier, som inte tar hänsyn till 
dynamiska tradingstrategier kunde de uppvisa en mycket högre förklaringsgrad. De fann även 
att i snitt nådde 35% av de undersökta fonderna positiva signifikanta alphavärden när hänsyn 
tagits för ett månadsvis survivorship bias78 på 0,30%, vilket tidigare uppmätts av Fung & 
Hsieh79. Samtidigt uppvisade 13% av fonderna signifikanta negativa alphavärden.80 

Christiansen, Madsen & Christensen analyserade 1014 hedgefonder mellan 1999 och 2002 
och följde Agarwal & Naik. De använde en utökad multifaktormodell där de inkluderade tio 
traditionella tillgångsklasser och 36 olika passiva optionsstrategier. Till skillnad från de flesta 
tidigare studier utgick författarna inte från förvaltarnas och dataförsäljarnas egna 
klassifikationer av hedgefonder utan liksom Fung & Hsieh använde de faktoranalys för att 
identifiera grupper av fonder med liknande avkastningsmönster. De identifierade på så vis 
minsta möjliga antalet komponenter som krävs för att beskriva avkastningen från 
hedgefonder. Den bakomliggande tanken är att fonder som följer samma strategi på samma 
marknad bör ha en liknande avkastningsstruktur, oavsett om avkastningen är korrelerad med 

                                                 
77 Fung, William & David A. Hsieh, “Performance Attribution and Style Analysis: From Mutual Funds to Hedge 
Funds”, Working Paper: Duke University, (1998) 
78 Survivorship bias är en statistisk felkälla som innebär att nedlagda fonder bidrar till att avkastningen 
överskattas på överlevande fonder. Se avsnitt 4.3 för en utförligare diskussion.  
79 Fung, William & David A. Hsieh, “Performance Characteristics of Hedge Funds and CTA Funds: Natural 
Versus Spurious Biases”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.35 No.3, (2000), 291-307 
80 Agarwal, Vikas & Narayan Y. Naik, “Performance Evaluation of Hedge Funds with Option-based and Buy-
and-Hold Strategies”, Working paper: London Business School, (2000b) (Publicerad under titeln “Risk & 
Portfolio Decisions Involving Hedge Funds” i Review of Financial Studies, 2004) 
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marknadens avkastning. De grupperade på så sätt in hedgefonderna i fem grupper/strategier 
vilka de namngav genom att jämföra med de kategoriseringar som vanligen används av 
förvaltare. Därefter estimerade författarna en utökad multifaktormodell för var och en av de 
fem olika portföljerna. Författarna kunde visa att i fyra av de fem portföljerna har 
avkastningen från optionsstrategier signifikant påverkan på portföljens avkastning och att de 
således kan sägas tillämpa dynamiska tradingstrategier. De fem multifaktormodellerna visade 
förklaringsgrader mellan 0.28 och 0.88, vilket är betydligt bättre än vad Fung & Hsieh nådde 
med Sharpemodellen och klart i linje med vad Agarwal & Naik fann. Vidare kunde författarna 
konstatera att tre av fem portföljer i snitt hade genererat signifikant positiv överavkastning. 
Efter att hänsyn tagits till en årlig survivorship bias på 1,8% samt 3,0% kunde dock inte 
portföljerna uppvisa någon signifikant positiv överavkastning.81 

Fung & Hsieh fokuserade på olika ränterelaterade strategier och använder mer avancerade 
dynamiska strategier än Agarwal & Naik och Christiansen, Christensen & Madsen. De fann 
till skillnad från dessa att optionsstrategier enbart spelar en marginell roll när det gäller att 
förklara variation i avkastning och undersökte överhuvudtaget inte huruvida fonderna 
åstadkommit signifikant överavkastning.82 Även Mitchell & Pulvino studerade en enskild 
strategi, merger arbitrage, och fann att avkastningen från den strategin liknar avkastningen 
från en lång position i en riskfri obligation i kombination med en såld säljoption på ett 
aktieindex.83 

Agarwal & Naik analyserade åtta olika aktieinriktade hedgefondstrategier mellan 1990-2000. 
Sex av strategierna syftade till att vara marknadsoberoende och två marknadsberoende. 
Författarna testade avkastningen mot en rad traditionella tillgångsslag samt mot 
optionsliknande faktorer i form av köp- och säljoptioner på S&P 500 composite index. De 
köpte en option den första dagen i varje månad och löste sedan in optionen den första dagen i 
nästa månad, samtidigt som de köpte en ny option. På så vis kunde de beräkna avkastningen 
på optioner månadsvis. Författarna fann att en hel rad olika hedgefondstrategier har 
optionsliknande avkastningar och i synnerhet att avkastningen från aktieinriktade hedgefonder 
i mångt och mycket liknar avkastningen från en såld säljoption på ett aktieindex. De studerade 
inte explicit hedgefondernas eventuella överavkastning.84 

3.2.3 Alternativa modeller 
Kat & Palaro är inte imponerade av multifaktormodellernas tillkortakommande vad beträffar 
att förklara hedgefondavkastning och som en reaktion på det har de utvecklat en egen modell 
som de kallar ’The Fundcreator Approach’. Deras modell syftar inte till att replikera 
avkastningen från hedgefonder utan fokuserar istället på att skapa en syntetisk fond med 
liknande statistiska egenskaper som hedgefonder uppvisar. Detta sker genom användandet av 
sofistitikerade, dynamiska tradingstrategier innefattande bland annat terminer.85 Modellen har 

                                                 
81 Christiansen, Christensen, & Madsen, 2004 
82 Fung, William & David A. Hsieh, “Risk in Fixed-Income Hedge Fund Styles”, Journal of Fixed Income, Vol. 
12 No. 2, (2002), 1-22 
83 Mitchell, Mark & Todd Pulvino, “Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage”, Journal of Finance, 
Vol 56 No 6, (2001), 2135-2175 
84 Agarwal, Vikas & Narayan Y. Naik, ”Risk and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds”, Review of 
Financial Studies, Vol. 17 No. 1, (2004), 63-98 
85 Kat, Harry M. & Helder P. Palaro, ”Who Needs Hedge Funds? - A Copula-Based Approach to Hedge Fund 
Return Replication”, Working paper: Cass Business School, City University, London, (2005) 
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stött på kritik av bland annat Hasanhodzic & Lo som menar att en del av strategierna är så 
pass komplicerade att de därmed motverkar själva syftet med replikering.86 

3.2.4 Sammanställning 
I nedanstående tabell sammanställer vi relevant forskning om hedgefondavkastning medelst 
multifaktormodeller. Vi kan konstatera att spridningen är stor i förklaringsgrader samtidigt 
som alphavärdena är mer samlade kring 25-40%. En del studier har fokuserat enbart på 
förklaringsgrad eller enbart på alphavärden och har därför presenterat mycket begränsad 
information om övriga resultat och hur de tolkar dessa. Vi har i dessa fall valt att inte 
presentera några resultat utan har istället fokuserat på de studier som verkligen inriktat sig på 
respektive ämne. 

Studie R2 Alpha 
Fung & Hsieh (1997) 17%-70% - 
Liang (1999) 20%-77% 37,5% sign pos alpha, 6,25% neg 
Agarwal & Naik (2000) 37%-74% 35% sign pos alpha, 13% neg 
Edwards & Caglayan (2001) - 25% sign pos alpha 
Capocci & Hubner (2001) 22%-94% 26% sign pos alpha 
Christiansen, Christensen & Madsen (2004) 28%-88% 0% efter justering för survivorship bias 
Agarwal & Naik (2004) 41%-92% - 
Jaeger & Wagner (2005) 34%-89% - 
Hasanhodzic & Lo (2006) 10%-40% - 

Tabell 3: Översikt tidigare studier

                                                 
86 Hasanhodzic & Lo, 2006 
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4 Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur datamaterialet har samlats in och behandlats. Vi redogör även 
för de statistiska analysmetoder vi ämnar begagna oss av i den kommande analysen samt 
granskar studien ur ett kritiskt perspektiv. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två dominerande skolbildningar gällande vad som 
är att betrakta som kunskap: positivism och hermeneutik. Positivism bygger på tanken om en 
sann verklighet som kan observeras empiriskt. Hermeneutiken är ett mer filosofiskt 
förhållningssätt där forskaren närmar sig undersökningsobjektet subjektivt utifrån sina egna 
erfarenheter.87 Inom positivismen står författaren i en yttre relation till forskningsobjektet 
snarare än en inre och fokus ligger på empirisk hypotesprövning istället för på förståelse och 
tolkning.88 

Syftet med denna studie är att samla in fakta om och förklara den svenska 
hedgefondmarknaden för att kunna analysera avkastningsmönster på densamma. Vi betraktar 
denna marknad som en i princip objektiv verklighet vilken existerar oberoende av oss som 
forskare. Metodiskt tänker vi med utgångspunkt i tidigare forskning med vetenskapliga och 
väl etablerade statistiska metoder studera förhållandena på den svenska marknaden. 
Hedgefonders avkastningar är i allra högsta grad observerbara och mätbara och lämpar sig 
således för en logisk, analytisk och objektiv analys. Vi ställer oss därmed i yttre relation till 
forskningsobjektet och bedömer att vår filtrerande förförståelse är av ringa betydelse. Dessa 
ståndpunkter företräder och är starkast förknippade med en positivistisk skolbildning, vilken 
alltså kommer att formera basen för denna studie. 

4.2 Angreppssätt 
Som forskare ställs vi inför en rad metodologiska överväganden, där framför allt valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod får en stor betydelse för bland annat datainsamling och 
analys. En kvalitativt inriktad undersökningsmetod kännetecknas av ett större djup och 
insamlandet av mer detaljerad information från ett mindre antal respondenter än en kvantitativ 
metod, som innebär inhämtande av en mindre mängd information från ett större antal 
respondenter. Den kvalitativa metoden präglas vidare av verbala analysmetoder snarare än 
statistiska, vilka bättre karaktäriserar den kvantitativa metoden. Valet av metod styrs i mångt 
och mycket av problemet i fråga. 

Vi är av den fasta övertygelsen att en kvantitativ undersökningsmetod på ett bättre sätt 
tillgodoser studiens syften. Hedgefonders avkastningar är i allra högsta grad mätbara och väl 
lämpade för statistiska bearbetnings- och analysmetoder. En kvantitativ metod ger oss därför 
möjligheten att analysera den svenska hedgefondmarknaden på ett effektivt och strukturerat 
sätt. Alternativt hade vi på ett kvalitativt sätt kunnat inhämta information från 
hedgefondförvaltare om deras upplevelser och åsikter om den svenska hedgefondmarknaden. 
Vi ser framför allt tre huvudsakliga problem med en sådan metod. Dels är antalet 
hedgefondförvaltare många och det hade varit en tidsödande process att insamla information 
och att komma i kontakt med, få tillstånd till och genomföra intervjuer eller liknande med 
dessa. Även om vi skulle få kontakt med dessa tror vi att vi genom en kvantitativ metod på ett 
bättre sätt kan generera kunskap om den svenska hedgefondmarknaden i sin helhet. Den andra 
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huvudsakliga anledningen är att hedgefonder i allmänhet är långt ifrån transparenta. 
Förvaltarna tjänar ofta pengar på att utnyttja sina specifika kunskaper och är av den 
anledningen sannolikt inte särskilt intresserade av att dela med sig av sina kunskaper, inte 
minst vad beträffar information om deras placeringar. Den tredje anledningen är att vi 
bedömer att en kvalitativ metod inte medger samma grad av objektivitet. Sammantaget leder 
ovanstående argumentation oss till att välja en kvantitativ undersökningsmetod för denna 
studie. 

4.3 Datamaterial 
Vår ursprungliga målsättning var att endast analysera svenskregistrerade hedgefonder. Vid en 
närmare granskning fann vi dock att många fonder som är verksamma på den svenska 
marknaden är svenskägda fonder registrerade utomlands eller utländska fonder som 
marknadsförs mot svenska investerare. Att enbart inkludera svenskregistrerade fonder skulle 
därför ge en något missvisande bild över hur den svenska hedgefondmarknaden är beskaffad.  

Eftersom det inte finns någon sammanställning över det fondurval vi valt att studera inledde 
vi datainsamlingen med att försöka kartlägga vilka fonder som var aktuella att inkludera i 
studien. Genom att jämföra de listor över hedgefonder som olika aktörer (Avanza, 
Morningstar, Nordnet, Privata Affärer) tillhandahöll på sina respektive hemsidor kunde vi 
konstatera att dessa till stor del bestod av samma innehåll. Vi valde att utgå ifrån de som 
tillhandahöll de största listorna, vilket var Morningstar och Privata Affärer. Efter att vi fått 
tillgång till en databas av samtliga 116 hedgefonder från Morningstar mellan januari 2002 till 
februari 2007 kompletterade vi dessa med 37 fonder från Privata Affärer vilka vi insamlade 
från fondförvaltarnas hemsidor. Detta gav oss ett totalt urval på 153 fonder (se bilaga A). Inte 
någon av de studier av svenska hedgefonder vi tagit del av har haft ett sådant omfångsrikt 
urval. Förklaringen är naturligtvis att den svenska hedgefondmarknaden fortfarande är relativt 
ung och att det kontinuerligt tillkommer nya fonder. Databasen vi använder i vår studie kan 
således betecknas som unik. 

Det är naturligtvis av största vikt att datamaterialet som studien baseras på är mätt på ett 
korrekt sätt. Genomgående i tidigare studier uppmärksammas främst fyra olika statistiska 
felkällor:  

• Survivorship bias är tendensen att nedlagda fonder exkluderas från studier helt enkelt 
eftersom att de inte längre existerar. Genom att endast inkludera överlevande fonder 
riskerar avkastningen att överskattas. Fung & Hsieh finner ett årligt survivorship bias 
på 3.0%89 medan Edwards & Caglayan uppskattar samma felkälla till 1,85%90. Liang 
menar att storleken på felet är väldigt beroende av tidsperiod91, vilket vi instämmer i. 
Många hedgefonder kollapsade i slutet på 1990-talet, inte minst i samband med 
Rysslandskrisen. Det fick rimligen som följd att höga siffror uppmättes på 
survivorship bias. Fung & Hsieh jämför survivorship bias i tre av de största 
internationella hedgefonddatabaserna för åren 1994-2004 och finner att felkällan är 
mellan 1,8-2,4%.92 Vi har inte kunnat finna något uppskattat värde på survivorship 
bias för den svenska hedgefondmarknaden och då det inom forskningen råder stor 
osäkerhet kring vilken nivå som är den verkliga är det klokt att testa denna effekt på 
olika nivåer. Eftersom vårt material är betydligt mindre än de tidigare nämnda 
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studierna och fonderna är valda utifrån dess geografiska hemvist blir denna osäkerhet 
ännu större. Vi menar att en korrigering av materialet med 1,5% per år vilket är något 
under och 3% som är något över tidigare nivåer bör ge oss tillräcklig marginal för att 
få ett tillförlitligt resultat. 

• Selection bias uppstår när databasen inte är representativ för hela 
hedgefondpopulationen. Fung & Hsieh menar att det finns två huvudsakliga 
anledningar som verkar i motsatta riktningar. Dels menar de att endast hedgefonder 
som verkligen presterar bra har incitament att rapportera sin avkastning och dels att 
vissa fonder väljer att inte rapportera sin avkastning eftersom att de inte är intresserade 
av att attrahera ytterligare investerare. Sammantaget menar författarna att de olika 
effekterna neutraliserar varandra och att den summerade effekten blir försumbar.93 Vi 
ser ingen anledning att tro att förhållandena skulle vara fundamentalt annorlunda på 
den svenska hedgefondmarknaden. 

• Instant History Bias riskerar att uppstå om vi som forskare använder oss av data ända 
sedan respektive hedgefond startades. Misstanken är att hedgefonder inte börjar 
rapportera avkastningssiffror förrän fonden visar goda resultat och att resultatet därför 
överskattas. Fung & Hsieh uppskattar denna typ av fel till 1,4% årligen och föreslår 
därför att fondens tolv första månader ska exkluderas ur databasen.94 Christiansen, 
Christensen & Madsen hävdar dock att analyser som baseras på portföljers avkastning 
förmodligen inte drabbas av denna typ av fel.95 Vi kommer att skapa portföljer av 
hedgefonder och bedömer därför med stöd av Christiansen, Christensen & Madsen att 
vi inte behöver bearbeta materialet för att ta hänsyn till denna felkälla. 

• Multi-period sampling bias är brister och felaktigheter som riskerar att uppstå om 
fondhistoriken inte är tillräckligt lång. För oss som forskare är det en delikat 
avvägning hur många hedgefonder vi ska inkludera i studien. Till följd av att området, 
åtminstone i Sverige, fortfarande är tämligen nytt innebär en längre 
undersökningsperiod av förklarliga skäl ett mindre antal fonder att undersöka. Vi kan 
konstatera att vår databas av 153 hedgefonder krymper till 90 om vi kräver 24 
månaders data och till totalt 65 fonder om vi kräver 36 månaders data. Fung & Hsieh 
fordrar minst 36 tidsperioder men konstaterar samtidigt att denna felkälla är väldigt 
liten.96 Ackermann, McEnally & Ravenscraft menar å andra sidan att det räcker med 
en tidsperiod av 24 månader.97 Genom att kräva 36 tidsperioder istället för 24 får vi en 
50% längre tidsperiod att analysera. Det sker på bekostnad av 25 fonder, vilket innebär 
ett bortfall på 28%. Med utgångspunkt i detta gör vi bedömningen att studiens 
tillförlitlighet blir större med 36 tidsperioder och vi tar därför med oss 65 hedgefonder 
till analysen. 

De data vi använder i studien är månatlig avkastningsdata där avdrag skett för både fasta och 
prestationsbaserade avgifter.  
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4.4 Analysmetoder 
I den kommande analysen har vi för avsikt att använda oss av olika statistiska metoder. De 
kan uppfattas som främmande för läsaren och därför väljer vi i detta avsnitt att förklara de 
grundläggande principerna för faktor- och regressionsanalys.  

4.4.1 Faktoranalys 
Faktoranalys kan sägas vara en datareduktionsmetod för analys av flera variabler samtidigt 
och kan användas för att identifiera mönster i ett datamaterial. Aronson skriver att tanken med 
faktoranalys är genom att förklara samkorrelationen mellan olika variabler förenkla komplexa 
variabelrelationer.98 Genom faktoranalys kan en stor uppsättning variabler reduceras till en 
mindre andel faktorer. Det kan därmed aldrig finnas fler faktorer än antalet variabler. 

Det är inte helt enkelt att avgöra hur många faktorer som återfinns i en uppsättning data. 
Enligt Pallant är det upp till forskaren själv att avgöra hur många faktorer som denne tycker 
bäst beskriver relationen mellan variablerna, men det finns två tekniker som kan hjälpa 
forskaren i beslutet: Kaiserkriteriet och scree-test. Enligt Kaiserkriteriet ska endast faktorer 
med ett eigenvärde över ett behållas för vidare analys, där eigenvärdet är ett mått på hur stor 
förklaringsförmåga faktorn har. Scree-test innebär att plotta de olika eigenvärdena för att 
bestämma var den uppritade kurvan ändrar karaktär och blir horisontell. Forskaren behåller 
sedan samtliga faktorer ovanför denna brytningspunkt.99 Vi är medvetna om metoden i det här 
läget kan framstå som komplicerad och vi hoppas att det blir tydligare när vi återkommer till 
faktoranalys i det kommande kapitlet. 

För att gruppera de olika variablerna i de framtagna faktorerna studerar forskaren storleken på 
faktorladdningarna, som är ett mått på korrelationen mellan variabeln och faktorn. Enligt 
Aronson bör laddningen vara ”hög” endast på en faktor och därmed ”låg” på övriga faktorer. 
En variabel med flera höga laddningar är flerdimensionell i den meningen att den ger uttryck 
för mer än en sak.100 Vad som är att betrakta som hög respektive låg laddning är inte helt 
givet. Hair et al menar dock att forskaren som tumregel kan använda faktorladdningen 0,5 
eller högre för att identifiera praktiskt signifikanta faktorer.101 Forskaren kan sedan välja att 
rotera faktorerna för att skapa ett tydligare mönster av faktorladdningarna, vilket underlättar 
tolkning och bearbetning.102 

4.4.2 Multipel regressionsanalys 
En enkel regressionsanalys används för att beskriva hur en beroende variabel påverkas av en 
oberoende variabel. Är de oberoende variablerna flera till antalet används istället begreppet 
multipel (multivariat) regressionsanalys. Målet med regressionsanalys är att generera en 
funktion som på bästa möjliga sätt förklarar de för analysen observerade data. Den 
uppskattade linjära ekvationen har följande form: 

 ijijiii uXXXbY +++++= *...** 2211 ββα  

Alphavärdet (α) är modellens interceptterm och som vi tidigare kunde se i Sharpes modell är 
värdet att betrakta som multifaktormodellens motsvarighet till Jensens alpha, ett mått på 
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förvaltarens förmåga att tillföra värde. X-variablerna är en uppsättning förklaringsvariabler 
och betavärdena (β) förklarar hur mycket den beroende variabeln förändras vid en förändring 
i förklaringsvariabeln. Residualen u är en slumpterm och visar skillnaden mellan faktiskt 
värde och förväntat värde. 

För att avgöra huruvida de uppskattade betavärdena är signifikanta eller ej studeras deras 
respektive signifikansnivåer. Denna mäter sannolikheten att förklaringsvariabelns sanna 
betavärde finns inom det uppskattade konfidensintervallet. Genom att sätta signifikansnivån 
till 0,05 kan vi med 95% säkerhet säga att det sanna värdet ligger inom det skattade 
intervallet. Vi kommer att använda oss av detta krav i den kommande analysen. 

Multipel regressionsanalys bygger på en rad antaganden om modellens residualer, vilka alltså 
kan beskrivas som skillnaden mellan respektive portföljs faktiska avkastning och den enligt 
modellen förväntade avkastningen. Dessa antaganden innefattar att residualerna är 
normalfördelade kring medelvärdet noll, linjära samt att deras varians är konstant över 
tiden.103 För att kontrollera huruvida så är fallet kommer vi i analysen att studera residualerna 
närmare. Brott mot antagandena indikerar att lösningen inte är den bästa möjliga och riskerar 
därmed att sänka kvaliteten.104 Ej normalfördelade residualer kan leda till att 
signifikansnivåerna i de olika regressionsmodellerna blir missvisande. Är residualerna ej 
linjära eller har varierande varians innebär även det en försämring av modellen.105 Tidigare 
forskning på området har visat att avkastningar från hedgefonder inte är normalfördelade.106 
Det riskerar att leda till att regressionsmodellens residualer inte heller är normalfördelade. 

Vidare bedömer vi att det finns en viss risk för hög korrelation mellan förklaringsvariablerna, 
vilket innebär att de innehåller samma information. Detta fenomen kallas multikollinearitet 
och kan leda till osäkra skattningar och därmed innebära svårigheter att tolka resultatet. För 
att undvika detta kontrollerar vi relationen mellan de olika förklaringsvariablerna. En vanlig 
tumregel är att inte behålla den ena av två variabler med en absolut korrelation på 0,7 eller 
högre.107 Vi kommer även att för varje portfölj testa korrelationen mellan respektive portfölj 
och de olika förklaringsvariablerna för att kontrollera att det finns något samband mellan dem. 
Pallant föreslår att variabler med en korrelation lägre än 0,3 utesluts ur den kommande 
regressionen. Vi bedömer dock att hedgefonder i många fall sannolikt har en låg korrelation 
till traditionella tillgångsklasser och att en så hög gräns riskerar att utesluta för många 
förklaringsvariabler. Av den anledningen väljer vi att sänka kravet på korrelation till 0,2. För 
varje portfölj kommer vi därmed att utesluta förklaringsvariabler som uppvisar en korrelation 
till portföljen lägre än 0,2. 

Det finns inga absoluta gränser för hur många förklaringsvariabler som bör inkluderas i en 
regressionsanalys, givet antalet observationer. Vi kommer dock att ha tillräckligt många 
förklaringsvariabler för att inte kunna formulera multifaktormodeller som inkluderar dem alla 
då vi ”bara” har 36 observationer. För att hantera problematiken använder vi liksom Liang108, 
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Agarwal & Naik109 och Christiansen, Christensen & Madsen110 en stegvis regressionsanalys. 
Kortfattat innebär det att förklaringsvariablerna förs in och plockas bort en i taget till dess att 
modellen enbart består av signifikanta variabler. Det hade naturligtvis varit önskvärt med fler 
observationer, men i och med att hedgefondmarknaden fortfarande är tämligen ung är 
problematiken svår att undkomma och forskare inom området är därför också vana att arbeta 
med små urval. 

4.5 Val av förklaringsvariabler  
Vi konstruerar våra multifaktormodeller med inspiration från tidigare studier, framför allt 
Christiansen, Christensen & Madsen. De faktorer eller variabler vi använder är i stort sett 
desamma som i dessa studier och utgörs av ett antal index. Då våra fonder i huvudsak 
investerar i Sverige och Europa har vi valt att ersätta några av indexen som i vår mening varit 
alltför inriktade på amerikanska investeringar med dess europeiska motsvarigheter. Vi utgick 
primärt från ett 20-tal index som representerar aktier, obligationer, valutor och råvaror som vi 
hämtade från Thomson Datastream och OMX:s hemsida111. 

För att täcka in den bredd av hedgefondstrategier våra portföljer består av har vi därför 
omsorgsfullt valt ut tillgångar efter både storlek och geografisk orientering. I huvuddrag kan 
man beskriva aktieindexen som indelade efter svenska, europeiska och amerikanska aktier. Vi 
har dock utöver dessa även inkluderat index för aktier i tillväxtmarknader samt världsindex. 
Obligationsindexen är indelade i stats- och företagsobligationer och avser både amerikanska, 
svenska och europeiska lån. Vi har som valuta valt euro, brittiska pund, japanska yen och 
amerikanska dollar. För råvaror har vi i linje med Sharpe och Fung & Hsieh valt spotpriset på 
guld samt i likhet med många andra tidigare studier valt Goldman Sachs Commodity Index. 

Tidigare studier (bland annat Agarwal & Naik och Christiansen, Christensen & Madsen) har 
även inkluderat avkastningen på optioner i regressionsanalysen. Vi följer dem och inkluderar 
avkastningen på en uppsättning köp- och säljoptioner på det svenska indexet OMXS30, vilket 
innefattar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. För att möjliggöra detta använde 
vi Black & Scholes optionsprissättningsmodell för att beräkna optionspremierna i enlighet 
med de i avsnitt 2.2 presenterade modellerna. Som riskfri ränta använde vi räntan på 3-
månaders statsskuldväxlar för respektive månad och som mått på volatilitet använde vi 
standardavvikelsen på OMXS30-indexet beräknat över föregående 24-månadersperiod. För att 
kunna göra en beräkning av månadsavkastning satte vi tid till inlösen till just en månad, vilket 
innebär ett antagande att investeraren konsekvent varje månad tecknar en köp- eller säljoption 
med OMXS30 som underliggande tillgång. Vidare använde vi oss av tre olika lösenpriser för 
att täcka in olika optionsalternativ: at the money samt at the money ± 20 kronor. Det exakta 
beloppet hade ingen avgörande betydelse, det viktiga för oss var att täcka upp optioner med 
lösenpris på båda sidor om det aktuella priset. 

Denna metod gav oss sex olika tidsserier med optionsavkastningar. Avkastningen på sålda 
optioner är motsatt den från köpta optioner och därmed har vi indirekt även tagit med 
avkastningen från sålda optioner i regressionen. Fung & Hsieh fann att vissa 
hedgefondstrategier kunde uppvisa en avkastning som liknade avkastningen från en köpt 
strut.112 Med anledning av detta konstruerade vi även tre olika strutar med olika lösenpris 
(samma priser som ovan). Det gav oss sammanlagt nio optionsvariabler att inkludera i 
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regressionen. Vi beräknade avkastningen på respektive optionsstrategi i relation till betalda 
optionspremier. En ej utlöst option innebär en förlust på 100%. Vi vill understryka att vi har 
valt relativt enkla optionsstrategier som är tillgängliga även för småspararen. 

I tabellen nedan presenterar vi samtliga valda förklaringsvariabler och vilken tillgångsklass de 
tillhör. 

Variabel Klass   Variabel Klass 
RUSSELL 3000 Index Aktier  OMXR T-bond Räntor/Oblig 
OMXS30 Index Aktier  OMXR T-bill Räntor/Oblig 
MSCI Emerging Markets Index Aktier  Goldman Sachs Commodity Index Råvaror 
MSCI World ex US Index Aktier  Guldpris EUR Råvaror 
MSCI Emerging Markets Europe Index Aktier  OMXS30 Köpoption ATM Optioner 
MSCI Europe Value Index Aktier  OMXS30 Köpoption OTM Optioner 
S&P 500 Index Aktier  OMXS30 Köpoption ITM Optioner 
Lehman European High Yield, B and Above Index Räntor/Oblig  OMXS30 Säljoption ATM Optioner 
JPM Europe Government Bond Index Räntor/Oblig  OMXS30 Säljoption OTM Optioner 
Lehman Brothers High Yield Corp Bond Index Räntor/Oblig  OMXS30 Säljoption ITM Optioner 
Citigroup US Government & Corporate 1-10Y Index Räntor/Oblig  OMXS30 Strut ATM Optioner 
Lehman Global Treasury Index Räntor/Oblig  OMXS30 Strut OTM Optioner 
Lehman Corporation 1Y Räntor/Oblig  OMXS30 Strut ITM Optioner 
Lehman Pan-Europe High Yield Euro  Räntor/Oblig  Växelkurs SEK/EUR Valutor 
SOX -3Y Räntor/Oblig  Växelkurs SEK/GBP Valutor 
SOX 3-5Y Räntor/Oblig  Växelkurs SEK/JPY Valutor 

SOX 5-Y Räntor/Oblig   Växelkurs SEK/USD Valutor 

Tabell 4: Översikt förklaringsvariabler 

4.6 Kritik av datakällor 
I huvudsak har vi använt oss av två typer av källor vid insamlingen av fondernas 
avkastningssiffror. Den första är Morningstar där deras databasansvarige gjorde ett utdrag till 
oss som vi inte anser oss ha behövt bearbeta vidare. Den andra typen av källa är de historiska 
kurser fondförvaltare lägger ut på sina respektive hemsidor. Av de fonder som fanns på 
Privata Affärers hemsida men inte på Morningstar behövde vi som tidigare nämnts samla in 
data direkt från respektive fondförvaltares hemsida. I samtliga fall använde vi oss av de 
månadsrapporter som publiceras löpande som information till befintliga och nya investerare. 
Vi har ingen anledning att tro att en så pass erfaren och etablerad källa som Morningstar 
skulle ha något vilseledande syfte. Deras data har förvaltarna själva rapporterat in och är 
därför rimligtvis desamma som publiceras online. Vi menar att även om fondförvaltarna har 
föga att vinna på att redovisa missvisande data kan ändå slarvfel uppstå när dessa data 
manuellt skrivs in. Överlag har vi ingen anledning att betvivla kvaliteten på det insamlade 
datamaterialet. 

Vi har även samlat in data för index som vi använder i vår multifaktormodell från databasen 
Thomson Datastream samt på OMX:s hemsida. I dessa fall har vi än mindre orsak att 
misstänka annat än slumpmässiga fel i materialet. Datastream är i likhet med Morningstar en 
väletablerad datakälla som inte bör ha något att vinna på att redovisa felaktigheter i materialet. 
OMX beräknar och tillhandahåller index för en stor del av den svenska aktie- och 
obligationsmarknaden. Då detta bolag är ansvarigt för i stort sett hela den nordiska och 
baltiska börshandeln finner vi OMX:s trovärdighet och professionalitet som väldigt hög och 
bedömer därför att materialet de publicerar är pålitligt. 
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4.7 Kritik av teorikällor 
Vi har genomfört en grundlig genomgång av forskningen om ämnesområdet som närmast 
uteslutande har genomförts de senaste tio åren. Författarna till de studier vi refererar till är i 
huvudsak framstående forskare inom ämnet och har byggt fundamentet för den akademiska 
utvecklingen inom området. Litteraturen är hämtad från trovärdiga och väletablerade 
databaser varför vi inte har någon anledning att betvivla artiklarnas äkthet.  

Utöver vetenskapliga artiklar har vi bland annat använt oss av elektroniska dokument i form 
av nyhetsartiklar hämtade från olika medier men även information från Finansinspektionens 
hemsida samt statistik från Fondbolagens förening. Det är naturligtvis svårare att bedöma 
kvaliteten på internetrelaterat material men detta är av mindre betydelse då informationen vi 
använt oss av inte är avgörande för studien. 

4.8 Sanningskriterier 
I detta avsnitt avser vi att behandla en del av de punkter som är relevanta vid en bedömning 
av studiens kvalitet. 

I vårt urval har vi istället för att enbart analysera svenska hedgefonder valt att inkludera ett 
antal utländska. Vi bedömer att en alltför stor andel inhemska fonder inte skulle återspegla 
utbudet på den svenska marknaden medan en allt för stor del utländska fonder skulle innebära 
att de unika svenska förhållandena inte längre skulle återspeglas i urvalet. En alternativ 
lösning hade möjligen kunnat vara att ta reda på hur svenska investerares preferenser 
avseende valet mellan inhemska och utländska hedgefonder ser ut i praktiken. Vi bedömer 
dock att det val vi gjort är rationellare och mindre subjektivt och leder till en högre validitet. 

Valet av mätperiod har även det en stor betydelse. Det gäller både hur lång den är samt hur 
väl den valda perioden representerar andra tidsperioder. Som vi tidigare har diskuterat är den 
svenska hedgefondmarknaden fortsatt relativt ung. Ett större urval och en längre 
undersökningsperiod hade naturligtvis varit önskvärt, men som marknaden ser ut idag är det 
inte möjligt. Även om flera liknande studier nöjt sig med samma eller till och med kortare 
tidsperiod anser vi att en längre period hade ökat studiens tillförlitlighet. Det är inte enkelt att 
dra slutsatser om vår mätperiod kan representera andra tidsperioder då det har i stort sett har 
varit positiv avkastning på marknaden under hela denna period. Vi har inte testat de framtagna 
modellerna utanför undersökningsperioden, vilket gör att vi inte kan bedöma hur tillämpbara 
modellerna är på andra tidsperioder. 

Våra val av förklaringsvariabler i regressionsanalysen har en stor inverkan på studiens 
resultat. Vi valde dessa variabler baserat på tidigare studier och anser oss således ha en väl 
avvägd och diversifierad samling faktorer. Vi utesluter dock inte att ytterligare 
förklaringsvariabler kan resultera i högre förklaringsgrader och validitet. Genom att testa för 
multikollinearitet samt kräva en miniminivå på korrelation mot portföljerna har vi redan innan 
regressionen plockat bort irrelevanta index, vilket stärker studiens tillförlitlighet.  

Vi har valt att i stor utsträckning följa den etablerade forskningen i valet av våra metoder för 
att analysera avkastningsmönster på den svenska hedgefondmarknaden. Faktoranalys har i 
använts i flera studier för att gruppera fonder med liknande avkastningsmönster och även om 
det finns alternativa grupperingsmetoder ser vi ingen anledning att misstänka att metoden inte 
fyller sitt syfte. Regressionsanalys är den genomgående dominerande metoden vid studier av 
hedgefonders riskexponering och vi är övertygade om att den på bästa och mest tillförlitliga 
sätt tillgodoser studiens syfte. 
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Vad beträffar kvaliteten på resultatet är vi medvetna om att modellernas residualer bör vara 
normalfördelade. Som en följd av att hedgefonders avkastning ej är normalfördelade kan våra 
modellers residualer ej fullt ut leva upp till antagandet om residualers normalfördelning. Detta 
riskerar leda till att signifikansnivåerna blir något missvisande. Uppfyller modellerna övriga 
krav på residualernas egenskaper bedömer vi ändå att regressionens resultat på det stora hela 
är tillförlitligt. 

Objektivitet har hela tiden varit ett viktigt mål med studien. För att möjliggöra replikation 
eller upprepning av studien och därmed öka resultatens validitet har vi genomgående varit 
väldigt noggranna vad gäller beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Givet att samma fonder, 
förklaringsvariabler och metoder används ser vi ingen anledning till att resultatet vid en 
upprepad studie i skulle avvika från vårt resultat i någon större utsträckning. 
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5 Resultat 
Kapitlet är tredelat. Vi kommer inledningsvis att genomföra en faktoranalys på det 
hedgefonddata vi insamlat i syfte att dela in fonderna i grupper baserat på deras likartade 
avkastningsmönster. För att analysera detta avkastningsmönster kommer vi i nästa steg att 
utföra en regressionsanalys på respektive grupp. Vi kommer på så vis att identifiera de passiva 
investeringar som bäst kan användas för att replikera avkastningen från respektive 
hedgefondgrupp. Avslutningsvis kommer vi att närmare analysera huruvida de olika 
grupperna har kunnat generera överavkastning i form av positiva alphavärden under den 
undersökta tidsperioden. 

5.1 Gruppering av fonder 
Vi följer Fung & Hsieh, Christiansen, Christensen & Madsen och Jonsson & Karlsson och 
genomför en roterad faktoranalys (Principal Component Analysis) på de 65 hedgefonderna för 
att samla dessa i grupper med likartat avkastningsmönster. Som vi har kunnat konstatera 
tidigare är den bakomliggande tanken att avkastningen från hedgefonder som handlar med 
samma tillgångar bör vara korrelerade oavsett om avkastningsmönstret liknar marknadens 
eller ej. Tabellen nedan visar den relevanta delen av resultatet av faktoranalysen. 

 Total % of Variance Cumulative % 
1 24,83 38,20 38,20 
2 9,89 15,21 53,41 
3 3,49 5,37 58,78 
4 3,00 4,62 63,40 
5 2,81 4,32 67,72 
6 2,53 3,89 71,60 
7 2,00 3,08 74,68 
8 1,95 3,00 77,67 
9 1,76 2,71 80,39 
10 1,46 2,24 82,63 
11 1,33 2,05 84,68 
12 1,26 1,94 86,62 
13 1,06 1,62 88,24 

Tabell 5: Ursprungliga eigenvärden 

Som vi kan se i tabellen ovan finner vi i faktoranalysen tretton faktorer med eigenvärde över 
ett. Enligt Pallant har Kaiserkriteriet blivit kritiserat för att leda till att för många faktorer 
behålls för vidare analys.113 Vi presenterar därför i figuren nedan en scree-plot av resultatet av 
faktoranalysen. 

                                                 
113 Pallant, 154 
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Figur 1: Scree-plot av eigenvärden 

Faktor tre kan tyckas vara en uppenbar brytningspunkt där kurvan ändrar karaktär och blir 
horisontell. Det skulle dela in fonderna i två grupper som tillsammans förklarar drygt 53% av 
variationen i avkastning. Som författare ställs vi här inför en svår avvägning. Samtidigt som 
vi vill nå så hög förklaringsgrad som möjligt vill vi begränsa antalet faktorer till så få som 
möjligt för att på så vis bättre gruppera fonderna. Vi bedömer att fem faktorer och en 
förklaringsgrad på nästan 68% bäst tillgodoser båda önskemålen och antalet faktorer blir 
därmed detsamma som i flertalet tidigare studier, vilket underlättar jämförelse. I tabellen 
nedan jämför vi våra resultat med de från tidigare studier: 

Studie Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Totalt 
Fung & Hsieh (1997) 11,87% 10,00% 9,42% 6,35% 4,93% 42,57% 
Christiansen, Christensen & 
Madsen (2004) 24,92% 12,65% 10,80% 7,04% 4,65% 60,06% 
Jonsson & Karlsson (2005) 36,89% 19,09% 8,05% 5,03% 4,15% 73,21% 
Holmgren & Larsson (2007) 38,20% 15,21% 5,37% 4,62% 4,32% 67,72% 

Tabell 6: Förklaringsgrad av respektive faktor 

Som vi kan se uppnår vi en högre total förklaringsgrad än både Fung & Hsieh och 
Christiansen, Christensen & Madsen och nästan i klass med Jonsson & Karlsson. De fem 
faktorerna förklarar tillsammans drygt 67% av variationen i avkastning. 

Vi genomför en varimaxrotation för att underlätta tolkningen av resultatet. För att gruppera 
fonderna i de olika faktorerna studerar vi faktorladdningarna (korrelationskoefficienterna) 
mellan respektive fond och de olika faktorerna. Genom att kräva en faktorladdning på 0,5 
eller mer kan vi konstatera att för 50 av de totalt 65 hedgefonderna kan variansen förklaras av 
en enda faktor. Kravet på en faktorladdning på 0,5 eller mer är inte på något sätt självklart. 
Christiansen, Christensen & Madsen använde sig exempelvis av 0,385.114 Genom att ställa ett 
något högre krav än så på faktorladdning får vi tydligare skillnader mellan grupperna. Övriga 
fonder kräver två laddningar eller fler för att förklara variansen (fem stycken fonder) eller så 
kan vi inte identifiera någon tillräckligt stark faktorladdning (tio stycken fonder). I dessa fall 
finns det ingen tydlig relation mellan en enstaka faktor och variansen i avkastning och dessa 
fonder exkluderas av den anledningen från vidare analys. Det innebär att 50 fonder kommer 
att ingå i analysen. En fullständig sammanställning av faktorladdningarna återfinns i bilaga B. 

                                                 
114 Christiansen, Christensen, & Madsen, 2004 
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Vi skapar för respektive grupp av hedgefonder en portfölj som består av de olika 
underliggande fonderna och beräknar sedan avkastningen på denna. Portföljen är likaviktad, 
vilket innebär att den består av en lika stor del av varje fond. Exempelvis innebär det för 
portfölj 1 att varje fond bidrar till portföljens avkastning med en nittondel. I tabellen nedan 
presenterar vi deskriptiv statistik för de olika portföljerna, vilka är namngivna P1-P5.  

  Antal fonder Medelavk Medianavk Stdavvikelse Jarque-Bera Sharpe-ratio 
P1: 19 0,65% 0,78% 1,56% 9,76 0,25 
P2: 14 0,44% 0,39% 2,01% 7,41 0,09 
P3: 7 0,70% 0,65% 0,93% 22,42 0,46 
P4: 6 0,65% 0,85% 4,58% 17,92 0,08 
P5: 4 0,59% 0,25% 1,16% 14,17 0,28 
OMXS:   1,84% 2,33% 3,50% 11,17 0,45 

Tabell 7: Portföljstatistik (månadsbasis) 

Vi kan konstatera att antalet fonder är markant större i de två första portföljerna, P1 och P2. 
Det framstår som logiskt med tanke på att dessa faktorer stod för en betydande del av den 
förklarade variansen i faktoranalysen. Portföljerna skiljer sig åt framför allt i avseende på 
standardavvikelse. Till skillnad från det som normalt förväntas vid en jämförelse mellan 
finansiella instrument har P3 lägst standardavvikelse men även högst avkastning. Detta 
innebär således även högst Sharpe-ratio115. Jarque-Beravärdet visar huruvida portföljernas 
avkastning är normalfördelade vilket vi kan se att de inte är.116 Det kan leda till att de 
kommande regressionernas resultat blir mindre säkra. 

Ingen av fonderna kan dock jämföra sig med Stockholmsbörsens generalindex (OMXS) vad 
beträffar medelavkastning. Vi bör dock påpeka att den undersökta perioden innebar en kraftig 
men förhållandevis stabil uppgång samt att många hedgefonder har ambitionen att erbjuda en 
uthålligare avkastning. Skillnaderna mellan portföljerna syns tydligt i nedanstående diagram 
där den kraftiga volatiliteten i P4 är slående framför allt i jämförelsen med portföljen P3:s 
betydligt jämnare kurva. 
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Figur 2: Avkastningar portföljer P1-P5  

                                                 
115 Sharpe-ratio är ett mått på en tillgångs riskjusterade avkastning, det vill säga avkastningen i förhållandet till 
tillgångens risk. 
116 För att en variabel ska kunna anses vara normalfördelad får Jarque-Beravärdet ej överskrida 5,99. Detta 
motsvarar en Chi-2fördelning på 95%-ig signifikansnivå med två frihetsgrader. 
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Det är inte helt enkelt att namnsätta portföljerna, man vi är intresserade av att relatera dem till 
de strategier som vanligen används av fondförvaltare. För att åstadkomma detta jämför vi 
korrelationen mellan de olika portföljerna och avkastningen från de 13 hedgefondindex som 
forskningsinstitutet EDHEC Risk117 tillhandahåller. Vi kan konstatera att samtliga portföljer 
uppvisar en signifikant korrelation till flera olika index. Som ett komplement tar vi därför 
hänsyn till hur förvaltarna till de respektive fonderna själva klassificerar fonderna. Ingen av 
källorna är entydiga eller på något sätt att betrakta som något facit, men tillsammans ger de 
dock en fingervisning om hur portföljerna är beskaffade. 

Portfölj ett verkar främst bestå av hedgefonder med strategin lång/kort aktiehedge medan 
fonderna i portfölj två i första hand inriktar sig på aktie- och räntehedge. Portfölj tre 
innehåller framför allt olika marknadsneutrala strategier. I portfölj fyra är hedgefonderna 
inriktade på handel med råvaruterminer och i den femte portföljen på aktier och ”distressed 
securities”. 

Klassificering 
P1: Lång/Kort aktiehedge 
P2: Aktie-/Räntehedge 
P3: Marknadsneutral aktiehedge 
P4: Råvarutermin/Övrigt 
P5: Marknadsneutral/Distressed 

Tabell 8: Klassificering av fondportföljer 

Vi är medvetna om att klassificeringen kan uppfattas som något vag, men det är egentligen av 
mindre betydelse. Syftet med klassificeringen är att ge läsaren en uppfattning om hur de olika 
portföljerna är beskaffade. Vi kommer även fortsättningsvis att referera till portföljerna som 
P1-P5. 

5.2 Portföljanalys 
I detta avsnitt avser vi att analysera de olika portföljerna med multipel regressionsanalys för 
att undersöka hur väl dessa kan replikeras. Innan vi går vidare med regressionsanalys av de 
olika hedgefondportföljerna testar vi för multikollinearitet bland våra förklaringsvariabler. Vi 
använder oss av tumregeln på en absolut korrelation under 0,7 för att behålla båda 
variablerna. Detta gjorde att vi tvingas utesluta fyra variabler som uppvisar en för hög 
korrelation med en eller flera andra variabler. Dessa är: Växelkurs SEK/EUR, MSCI 
Emerging Markets Index, Lehman Global Treasury Index och OMXR T-bond. Därutöver fann 
vi i vissa fall en hög korrelation mellan OMXS30 och flera av optionsstrategierna, vilket inte 
framstår som orimligt med tanke på att de faktiskt är baserade på OMXS30. Vi valde dock att 
behålla samtliga optionsstrategier oavsett korrelation då optionsstrategierna är en viktig del av 
studien. 

Vi utför sedan en multipel regressionsanalys med de kvarvarande förklaringsvariablerna på de 
olika portföljerna. De uppskattade ekvationerna antar därmed följande form: 

 ijijiii uXXXbY +++++= *...** 2211 ββα  

Resultatet av de multipla regressionsanalyserna gav modellerna i nedanstående tabell.  

                                                 
117 www.edhec-risk.com, 2007-05-03 
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Portfölj Modell R2-adj SE 
P1 R1 = 0,02 + 0,454xMSCIEURVA + 0,033xOMXS30COTM –  

0,348xS&P500 
0,61 0,01 

P2 R2 = -0,001 + 0,406xUSD + 0,209xOMXS30 + 0,269xRUSSELL3000 +  
0,342xGBP 

0,66 0,01 

P3 R3 = 0,007 + 0,007xOMXS30CITM – 0,275xSOX5Y 0,68 0,01 
P4 R4 = -0,005 + 0,702xOMXS30 0,26 0,04 
P5 R5 = 0,004 + 0,134xOMXS30 0,14 0,01 

Tabell 9: Modellspecifikationer118 

För att kontrollera att antagandena gällande residualerna är uppfyllda granskar vi i bilaga D 
ett QQ-diagram och en plot av residualerna för respektive modell. I QQ-diagrammet önskar vi 
att residualerna någorlunda väl ska följa en rak diagonal linje från vänster nederkant till det 
övre högra hörnet.119 Det skulle innebära att det inte är några större avvikelser från 
normalfördelning. När vi plottar residualerna vill vi att de ska vara formerade i ett horisontellt 
band runt nollpunkten. Vi vill däremot inte se ett tydligt eller systematiskt mönster bland 
residualerna, vilket skulle indikera ett brott mot ett eller flera av antagandena. Genomgående 
kan vi konstatera att vi inte kan se något systematiskt mönster bland residualerna, vilket 
antyder att de är linjära och har konstant varians. Vad beträffar fördelningen av residualerna 
kan vi i QQ-diagrammet se att de någorlunda, men inte perfekt, följer den raka, diagonala 
linjen. 

I kommande avsnitt presenterar vi resultaten av de respektive regressionsanalyserna för de 
olika portföljerna. 

5.2.1 Portfölj 1: Lång/Kort aktiehedge 

 P500&S0,348OMXS30COTM0,033MSCIEURVA0,4540,02R1 ×−×+×+=  

Portfölj 1 består av tre signifikanta komponenter där den första är indexet MSCI Europe 
Value, ett aktieindex över större bolag från olika västeuropeiska länder. OMXS30COTM är en 
strategi som innebär att investeraren en gång i månaden köper en köpoption på OMXS30 som 
är out-of-the-money. Detta innebär att lösenpriset på optionen är högre än priset på den 
underliggande tillgången. S&P 500 är ett vanligt tillämpat index som visar de 500 största 
aktierna som handlas på börserna i USA. Portföljen består av positiva laddningar i de två 
första tillgångsslagen och en negativ laddning i S&P 500. Denna portfölj är därför i huvudsak 
orienterad gentemot aktieinvesteringar vilket ligger i linje med de resultat vi fick tidigare när 
vi testade portföljen mot EDHEC:s olika hedgefondindex. I tabell 10 jämförs portföljens 
egenskaper med de värden modellen avger för samma period. Skillnaden består av en lägre 
standardavvikelse och medianavkastning för modellen.  

  P1 Modell P1 
Medelavkastning 0,65% 0,65% 
Medianavkastning 0,78% 0,60% 
Standardavvikelse 1,56% 1,25% 
Antal fonder 19 19 

Tabell 10: Modelldata portfölj 1 

                                                 
118 Se bilaga C för fullständigt resultat av regressionsanalyserna 
119 Pallant, 144 
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Figur 3: Jämförelse mellan avkastning på månadsbasis och aggregerad nivå för modell 1 

Vid en grafisk jämförelse av avkastningen per månad mellan portfölj 1 och vår 
multifaktormodell till vänster i figur 3 kan man se att modellen följer med ganska bra i 
extremvärdena nedåt men att den ändå missar en del av de mindre rörelserna. Om vi istället 
jämför den aggregerade avkastningen (till höger i figur 5) framgår det tydligt att modellen 
periodvis överskattar uppgången. 

Modellen uppnår en förklaringsgrad på 0,61 och har ett positivt alphavärde som dock ej är 
signifikant. Portföljernas avkastning hade inte inför denna analys justerats för survivorship 
bias. Detta kommer vi därför att undersöka närmare senare i kapitlet. 

5.2.2 Portfölj 2: Aktie-/räntehedge 

 GBP0,3420RUSSELL3000,269OMXS300,209USD0,406-0,001R 2 ×+×+×+×+=  

Den andra portföljen innehåller fyra komponenter och är den enda som förklaras av valutor, 
både med dollar och med pund. Detta är intressant eftersom vi tidigare kategoriserat 
portföljens placeringsinriktning som en kombination av aktie- och ränteplaceringar och hade 
därför förväntat oss ett betydligt starkare samband med de obligationsindex vi inkluderat i 
studien. De två övriga variablerna är mycket riktigt aktieindex där det ena är det svenska 
OMXS30 och det andra är Russell 3000. Som namnet antyder innehåller det sistnämnda 
indexet aktier i inte färre än 3000 amerikanska bolag.  Till skillnad från den första portföljen 
har modell två högre medianavkastning än portföljen den replikerar. De har dock båda lägre 
standardavvikelse. 

  P2 Modell P2 
Medelavkastning 0,44% 0,44% 
Medianavkastning 0,39% 0,63% 
Standardavvikelse 2,01% 1,68% 
Antal fonder 14 14 

Tabell 11: Modelldata portfölj 2 
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Figur 4: Jämförelse mellan avkastning på månadsbasis och aggregerad nivå för modell 2 

I figur 4 kan vi se att modellen lyckas replikera avkastningen något bättre än i den första 
portföljen även om det naturligtvis finns avvikelser. Precis som i den första portföljen avviker 
modellen från portföljen på en aggregerad avkastningsnivå. Här underskattar modellen initialt 
nedgången för att senare underskatta tillväxten. Förklaringsgraden för den andra modellen är 
0,66 vilket är något högre än för den första modellen. Vi erhöll ett insignifikant negativt 
alphavärde ur modellen. 

5.2.3 Portfölj 3: Marknadsneutral aktiehedge 

  SOX5Y0,275-OMXS30CITM0,0070,007  R3 ××+=  

Den tredje portföljen består av två komponenter där den första är en in-the-money köpoption 
på OMXS30. Detta är en optionsstrategi där investeraren en gång per månad köper en 
köpoption som har ett lösenpris som är lägre än det aktuella indexvärdet. Den andra 
komponenten är en negativ laddning i ett SOX-index över stats- och företagsobligationer med 
mer än 5 års löptid. Medianavkastningen i modellen är i stort sett identisk som portföljen även 
om standardavvikelsen här är lägre som i de tidigare portföljerna.  

  P3 Modell P3 
Medelavkastning 0,70% 0,70% 
Medianavkastning 0,65% 0,67% 
Standardavvikelse 0,93% 0,78% 
Antal fonder 7 7 

Tabell 12: Modelldata portfölj 3 
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Figur 5: Jämförelse mellan avkastning på månadsbasis och aggregerad nivå för modell 3 

Avkastningen i den tredje portföljen är betydligt mer volatil än de tidigare portföljerna vilket 
går att se till vänster i figur 5. Trots detta följer modellen portföljens rörelser ganska väl. Den 
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tredje portföljen har vi tidigare bedömt vara inriktad mot aktier men med en tydlig 
marknadsneutral koppling. Till höger i figur 5 ser vi att på aggregerad nivå har portföljen och 
modellen en stabil tilltagande trend utan större nedgångar. Modellen underskattar dock 
portföljen och ligger konsekvent någon procentenhet efter. 

Denna modell har den högsta förklaringsgraden av de fem på 0,68. Det är även den enda 
portföljen som levererar ett signifikant positivt alphavärde. 

5.2.4 Portfölj 4: Råvarutermin/Övrigt 

 OMXS300,7020,005-  R 4 ×+=  

Den fjärde portföljen består endast av en komponent, OMXS30, som är tillräckligt signifikant. 
Volatiliteten är betydligt lägre för modellen är för portföljen vilket åskådliggörs i tabell 13. 
Skillnaden i standardavvikelse är betydligt större för denna portfölj än för de tre föregående 
där modellen är betydligt mindre volatil. Medianavkastningen i modellen är dock i stort sett 
densamma. 

  P4 Modell P4 
Medelavkastning 0,65% 0,65% 
Medianavkastning 0,85% 0,87% 
Standardavvikelse 4,58% 2,43% 
Antal fonder 6 6 

Tabell 13: Modelldata portfölj 4 
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Figur 6: Jämförelse mellan avkastning på månadsbasis och aggregerad nivå för modell 4 

Till vänster i figur 6 kan vi tydligt se den högre standardavvikelsen i portföljen. Detta syns 
även i diagrammet till höger på aggregerad nivå. Med en förklaringsgrad på 0,26 hamnar den i 
en klart lägre division än de tre föregående modellerna. En förklaring till denna låga 
förklaringsgrad är att denna portfölj innehåller flera fonder från samma förvaltare med en 
väldigt specifik metod som bland annat inbegriper spekulation med olika råvaruterminer.  
Detta var således väldigt svårförklarat utifrån de förklaringsvariabler vi har valt som är av en 
förvisso bred men ändå allmän karaktär. Det uppmätta alphavärdet för den fjärde modellen är 
insignifikant negativt. 

5.2.5 Portfölj 5: Marknadsneutral/Distressed 

 OMXS300,1340,004  R 5 ×+=  

Även den sista portföljen har endast en positiv laddning av OMXS30. Förklaringsgraden på 
0,14 är den lägsta uppmätta för samtliga portföljer. Detta bekräftas av de klart skiljda värdena 
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mellan både medianavkastningen och standardavvikelsen. Även om fonderna i denna portfölj 
uppvisat vissa gemensamma egenskaper var det svårt att finna något egentligt kvalitativt 
samband mellan förvaltarnas egna beskrivningar.  

  P5 Modell P5 
Medelavkastning 0,59% 0,59% 
Medianavkastning 0,25% 0,63% 
Standardavvikelse 1,16% 0,47% 
Antal fonder 4 4 

Tabell 14: Modelldata portfölj 5 
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Figur 7: Jämförelse mellan avkastning på månadsbasis och aggregerad nivå för modell 5 

Avkastningskurvorna till vänster i figur 7 stämmer inte överens, då portföljens volatilitet är 
betydligt högre än modellens. Till höger i figuren åskådliggörs skillnaderna mellan portföljens 
och modellens egenskaper ännu tydligare. I modellen har vi funnit att portföljen levererar ett 
insignifikant positivt alphavärde. 

5.3 Kan hedgefonderna generera överavkastning? 
I föregående avsnitt fokuserade vi på den del av hedgefondavkastningen som kan förklaras av 
marknadens rörelser. I detta avsnitt kommer vi att lägga fokus på den del som kan tillskrivas 
förvaltarens unika kunskap och skicklighet. Vi har i det föregående identifierat sammanlagt 
tre positiva och två negativa alphavärden där samtliga negativa är insignifikanta och endast ett 
av de positiva är signifikant. Som vi tidigare nämnt har vi bortsett ifrån att fonder av olika 
anledningar stängs ner och därmed riskerar vi att överskatta kvarvarande fonders avkastning, 
så kallat survivorship bias. För att få en meningsfull bild av hur alphavärdena egentligen 
förhåller sig måste vi därför omräkna avkastningen för portföljerna.  

Efter att ha reducerat portföljernas månadsavkastning med 0,125% respektive 0,250% per 
månad (vilket motsvarar 1,5% respektive 3% per år) genomförde vi den multipla 
regressionsanalysen ytterligare två gånger, med följande resultat: 

Portfölj αααα    Sig αααα1,50    Sig1,50 αααα3,00    Sig3,00 
P1 2,96% 0,21 1,46% 0,53 -0,04% 0,99 
P2 -1,36% 0,62 -2,86% 0,30 -4,36% 0,12 
P3 7,88% 0,00 6,38% 0.00 4,88% 0.00 
P4 -6,04% 0,49 -7,54% 0,39 -9,03% 0,31 
P5 4,44% 0,07 2,94% 0,23 1,44% 0,55 

Tabell 15: Resultat av regressionsanalys efter survivorship bias 
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Tabellen ovan visar alphavärden på årsbasis före korrigering, efter korrigering med 1,5% samt 
efter korrigering med 3,0% med observerat värde på signifikansnivån vid respektive nivå. 
Efter en korrigering med 1,5 procentenheter på årsavkastningen har fortfarande tre av fem 
portföljer positiva alphavärden. Effekten står istället att finna i att variablerna blir mindre 
signifikanta närmare 0,00%. Portfölj tre har dock alltjämt ett signifikant positivt alphavärde. 
Ett antagande om ett survivorship bias på 3% är högt men inte orimligt. Effekten blir dock att 
även den första portföljen sällar sig till de med negativa alphavärden. Den tredje portföljen 
har trots detta avdrag fortfarande signifikant positivt alphavärde vilket vi menar är tillräckligt 
bevis för förekomsten av överavkastning. 

De flesta tidigare studier har dock inte analyserat fonderna i portföljer utan på individuell 
basis. För att kunna jämföra vår studie med dessa behöver vi räkna om avkastningsvärdena för 
samtliga 50 fonder som analyserades i portföljerna. Vi nöjer oss i detta fall med att 
kompensera för survivorship bias med 2,25% per år (0,1875% per månad) vilket är en rimlig 
nivå sett till tidigare studier. I nedanstående tabell redovisar vi resultaten efter vilken portfölj 
respektive fond tillhör.  

Tidigare antog vi att 20% av hedgefonderna gav signifikant positiva alphavärden eftersom så 
var fallet i en av de fem portföljerna oavsett nivå på korrigering av survivorship bias. Detta 
resultat kan ej bekräftas på fondnivå där endast 6 av 50 fonder eller 12% uppvisar signifikant 
positiva alphavärden (se tabell 16).  

  Antal fonder Antal Sig pos Antal Sig neg Antal Insig 
P1 19 0 5 14 
P2 14 0 5 9 
P3 7 5 0 2 
P4 6 0 0 6 
P5 4 1 0 3 
Totalt 50 6 10 34 

Tabell 16: Alphavärden 

Som vi kunde se i analysen på portföljnivå påverkades alphavärden i förhållandevis stor 
utsträckning beroende på vilket värde vi satte på survivorship bias. Detsamma gäller i denna 
analys. Vi utförde också en regressionsanalys utan hänsyn tagen till survivorship bias. Där 
fann vi att 10 av 50 fonder (20%) uppvisade signifikant positiva alphavärden och 14% 
signifikant negativa värden. Resultatet påverkas således markant av nivån på survivorship 
bias. Vilken nivå som är lämplig att använda på den svenska hedgefondmarknaden under den 
aktuella perioden kan vi bara spekulera i. De flesta studier av survivorship bias är utförda 
under turbulenta perioder och på mindre reglerade marknader. Eftersom vår studie är utförd 
under en relativt lugn period kan därför de nivåer vi testat vara i högsta laget och således 
rendera lägre alphavärden. 
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6 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om avkastningsmönster hos fonder på den svenska 
hedgefondmarknaden. I detta avslutande kapitel avser vi att besvara de i inledningskapitlet 
uppställda problemformuleringarna samt att diskutera studiens implikationer. 

Kan fonderna på den svenska hedgefondmarknaden grupperas med avseende på deras 
avkastningsmönster? 

Vi har använt oss av faktoranalys för att gruppera fonderna på den svenska 
hedgefondmarknaden. Fem faktorer kunde förklara drygt 67% av variationen i 
hedgefondernas avkastning. Som en följd av att antalet faktorer till viss del är upp till 
forskaren att bedöma vill vi inte fokusera så mycket på det absoluta talet. I jämförelse med 
flera tidigare studier av den globala hedgefondmarknaden (Fung & Hsieh och Christiansen, 
Christensen & Madsen) kan vi dock konstatera att vår studie förklarar en mycket stor del av 
variansen i avkastning, där särskilt de första faktorerna har en väldigt hög förklaringsgrad.  

Den svenska hedgefondmarknaden framstår således som betydligt homogenare än den 
globala. Vi kan även konstatera att variansen förklarad av de respektive faktorerna är ungefär 
likvärdig vid en jämförelse med vad Jonsson & Karlsson tidigare har funnit. Som vi har 
kunnat se finns det åtminstone i teorin en myriad av hedgefondstrategier. I vår mening är det 
dock rimligt att en ung marknad såsom den svenska, som fortfarande befinner sig i kraftig 
expansion, inledningsvis erbjuder de mest uppenbara och efterfrågade strategierna. Vi ser 
flera förklaringar till detta. Dels är förvaltarna ganska nya i branschen och saknar därför de 
kunskaper som mer rutinerade förvaltare har. I takt med att deras tid i och kunskaper om 
branschen ökar tror vi att de kommer att erbjuda allt fler och allt mer komplicerade 
hedgefondstrategier. Den andra anledningen är att investerarna inledningsvis nöjer sig med 
grundläggande strategier och att det därför inte finns någon egentlig efterfrågan på mer 
avancerade hedgefondstrategier. Så småningom söker de hedgefonder med andra egenskaper 
och kommer då att efterfråga mer komplexa alternativ. När både förvaltare och investerare har 
mognat kommer också allt fler varianter av hedgefonder att erbjudas på marknaden och desto 
mer heterogen kommer denna att bli. 

En annan förklaring till den homogena karaktären skulle kunna vara att flera av fonderna i 
urvalet kommer från samma förvaltare. Vi fann i faktoranalysen att fonder från samma 
förvaltare i flera fall grupperades i samma faktor. Det verkar därmed som att förvaltarna 
erbjuder varianter på samma strategi, med bara små skillnader. Förekomsten av ett antal större 
förvaltare som erbjuder flera hedgefonder skulle därmed kunna vara en anledning till att 
marknaden i sin helhet är homogen. Genom tillkomsten av fler fondförvaltare kan vi enligt 
samma logik anta att marknaden kommer att bli mer heterogen i framtiden. 

Vi tror också att det faktum att vi studerar ett land och därmed en lokal marknad istället för en 
global påverkar resultatet. Det framstår som rimligt att hedgefonder på en geografiskt 
begränsad marknad i första hand investerar i de tillgångar som den lokala marknaden har att 
erbjuda. På en mindre marknad såsom den svenska erbjuds därmed ett mindre antal 
investeringsalternativ än på en global marknad. Detta leder till att den lokala marknaden blir 
mer homogen till sin karaktär. Att antalet grupper är relativt få innebär dock att vi kan få en 
djupare förståelse för vilka gemensamma riskfaktorer som påverkar avkastningen i 
hedgefonder. 
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Hur kan avkastningen i de nyligen definierade grupperna av hedgefonder förklaras med 
avkastningen på ett antal tillgångar, däribland optioner? 

Genom en multipel regressionsanalys har vi visat att en stor del av avkastningen på den 
svenska hedgefondmarknaden går att återskapa med investeringar i traditionella 
tillgångsklasser. Tidigare forskning har understrukit hedgefonders optionsliknande avkastning 
och vi har kunnat visa att optionsstrategier på OMXS30-indexet spelar en viktig roll när det 
gäller att återskapa avkastningar i två av de fem portföljer vi har studerat. Detta bekräftar 
teorierna om hedgefondavkastningens optionsliknande karaktär som ursprungligen lanserades 
av Fung & Hsieh och senare styrkts av Agarwal & Naik samt Christiansen, Christensen & 
Madsen. Förklaringsgraden i våra regressionsmodeller har varierat. De tre största portföljerna 
uppvisade en förklaringsgrad på 61-68% medan de två mindre portföljerna hade en 
förklaringsgrad på 14% respektive 26%. Orsakerna till den låga förklaringsgraden i dessa 
portföljer kan vara flera. Som vi tidigare nämnt har en del hedgefonder unika 
placeringsstrategier (exempelvis placeringar i mjuka råvaror) som kan vara svåra att förklara 
med avkastningen på traditionella marknadsindex och indexderivat. De två minsta 
portföljernas storlek kan också vara av betydelse. Då varje fond i portföljen bidragit med lika 
stor andel till den totala avkastningen har effektiviteten i utjämningen av extremvärden från 
enstaka fonder inte varit lika god som i de större portföljerna. 

Vi fick trots vårt breda urval av förklaringsvariabler signifikanta laddningar på endast ett fåtal 
återkommande variabler. Bland annat var räntebärande instrument och råvaror 
underrepresenterade i förhållande till vad vi förväntade oss givet tidigare studier och vår 
inledande kvalitativa klassificeringsundersökning. Det är också intressant att samtliga 
portföljer hade positiva laddningar i aktier eller aktieoptioner. Detta visar att långt ifrån alla 
hedgefonder på den svenska marknaden verkar eftersträva marknadsneutralitet utan istället 
arbetar med mer traditionella placeringsstrategier likt vanliga aktiefonder. Det kan dock vara 
så att den undersökta tidsperioden inte är helt och hållet representativ. Perioden präglas av en 
positiv utveckling på aktiemarknaden och vi tror att det möjligen kan vara så att 
fondförvaltarna i sådana perioder ser till att vara mer korrelerade med marknaden, av rädsla 
för att gå miste om uppgången. 

I vilken utsträckning förekommer överavkastning på den svenska hedgefondmarknaden? 

Tidigare studier av hedgefonders förmåga att generera överavkastning i form av positiva 
alphavärden har inte givit något entydigt resultat även om flertalet studier visar på att en 
relativt stor andel hedgefonder lyckas med detta. Vi kan konstatera att hedgefonder 
tillgängliga för svenska investerare inte överlag åstadkommer överavkastning. I studien har vi 
visat att fonderna i tre av portföljerna har genererat överavkastning före justering för 
surviorship bias, men att överavkastningen var signifikant i endast en av portföljerna. Efter 
justering för olika nivåer av surviorship bias får vi ett något annorlunda resultat, men fortsatt 
är det bara en av portföljerna som genererar signifikant överavkastning.  

Fonderna i vårt urval är således mindre benägna att leverera överavkastning. Medan tidigare 
studier i huvudsak funnit att andelen hedgefonder med positiv överavkastning är så stor som 
cirka 25-26% och ibland 35-37% kunde vi på portföljnivå endast redovisa 20%. I likhet med 
Edwards & Caglayan kan vi dock visa att den marknadsneutrala portfölj tre är den som 
uppvisar störst andel överavkastning. Skillnaden mellan våra resultat och tidigare studier blev 
ännu tydligare när vi testade för alphavärden på de enskilda fonderna. Analysen gav då att 
endast 12% av fonderna producerade positiva signifikanta alphavärden. Noteras bör då att 
materialet har korrigerats med en nivå på survivorship bias som vi misstänker ligger i 
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överkanten av vad som är rimligt. Detta då vår undersökningsperiod kan karaktäriseras som 
en period med lugn och stabilitet på marknaderna och därför färre frånfällen av hedgefonder. 

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att inte fler hedgefondförvaltare lyckas leverera 
signifikant överavkastning sett till resultaten från tidigare studier. Jaeger & Wagner menar att 
möjligheterna att generera positiva alphavärden kommer att minska framöver som en följd av 
den allt hårdare konkurrensen på hedgefondmarknaden. Det blir därmed allt fler som försöker 
tjäna pengar på ett begränsat antal marknadsineffektiviteter. Det finns även en uppenbar risk 
att allt mer pengar på marknaden lockar mindre kvalificerade förvaltare att ge sig in i 
branschen, vilket sannolikt leder till att andelen överavkastningar minskar.120 Vi anser att 
detta resonemang är rimligt och tror att detta kan förklara den lägre andelen alphavärden i vår 
studie jämfört med tidiga studier av överavkastning. En annan potentiell förklaring är att 
hedgefondförvaltare på den svenska marknaden fortfarande är mindre erfarna än sina 
motsvarigheter på den globala marknaden. Möjligen kan det också vara så att den lokala 
svenska marknaden erbjuder färre investeringsalternativ än de globala och att det därmed blir 
än svårare att skapa överavkastning. Att en stor del av avkastningen dessutom på ett passivt 
sätt går att återskapa gör att vi ifrågasätter hedgefonders generellt sett höga 
förvaltningsavgifter. 

Vi menar att den svenska hedgefondmarknaden håller på att nå tillräcklig grad av storlek och 
mognad för att kvantitativa analyser skall vara meningsfulla. För att kunna utvärdera 
hedgefonders prestationer är det av stor vikt att hitta ett lämpligt benchmark som tar hänsyn 
både till hedgefonders linjära och ickelinjära riskexponering. Vår studie är den största och 
första av sitt slag på den svenska hedgefondmarknaden och lägger därmed en grund för 
framtida forskning inom området. Hedgefonder är fortfarande ett relativt nytt begrepp på den 
svenska marknaden och de flesta fonder har därför fortfarande en förhållandevis kort historik. 
Det försvårar naturligtvis studier av dem. Därför tycker vi att en uppföljande och jämförande 
studie, med ett betydligt större urval och över en längre tidsperiod är ett mycket intressant 
projekt för framtida forskning. Vi tycker också att kompletterande studie av olika 
mikroekonomiska faktorers påverkan på hedgefonders avkastning vore av intresse. En sådan 
studie skulle kunna genomföras både för olika hedgefondstrategier och för enskilda fonder. 

                                                 
120 Jaeger & Wagner, 2005 
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Bilaga A – Lista på samtliga hedgefonder i studien 
Agenta Hedge JPM Global Capital Pres. A (dist) - EUR Whitebeam Multihedge  
Agenta Svenska Aktier JPM RV 2 (EUR) Fund A Zenit 
Aktie-Ansvar Graal JPM RV 2 (EUR) Fund C Öhman Multi-Manager 
Aktie-Ansvar Graal Offensiv JPM US Value A (acc) EUR (hedged)  
Aktie-Ansvar Peritus Key Asia Holdings  
Allokera Key Europe Triple EUR  
AMDT Hedge Key Europe Triple SEK  
Amplus Key Europe, Inc. SEK  
Archipel Key Global Emerging Markets Ltd A  
Archipel (Bermuda) Key Global Inc SEK  
Asset Alliance Eastern European Fund Key Hedge Fund Inc SEK  
Avenir B Key Hedge Fund Plus, Inc SEK  
Aviva Morley Absolute TAA Ax Key Multi Strategi SEK  
Aviva Morley Absolute TAA B Key Multi Strategy Plus SEK  
Banco Hedge SEK Key Recovery SEK  
Bergsgård Petersson Fond-i-Fond  Key Recovery USD  
Bergsgård Petersson Macro Hedge Key Special Situations SEK  
Bergsgård Petersson Nordic Hedge Key Value D  
Bergsgård Petersson Småbolag Lancelot Excalibur  
Brummer & Partners Helios Lancelot Merlin   
Carnegie WorldWide Long/Short  Lannebo Alpha  
Catella Hedgefond  LIBRA  
Cicero Hedge Lynx  
Coeli Fonder Horisont  Lynx (Bermuda)  
Coeli Magnitud  Mandatum Kontra T  
CS BF (Lux) Target Return (Eur) A B  Mandatum Risk T  
Dexia Bonds Total Return Mangold Fonder Edge  
Dexia Wld Class C  Mangold Fonder Explora  
Dexia Wld Inst C  Manticore  
DLG Aktiefond Mellon Evolution Global Alpha A EUR  
DnB NOR Aktiehedgefond Primus Mellon Evolution Global Alpha C EUR  
DnB NOR Global Hedge Mellon Evolution Global Alpha D EUR  
DnB NOR Prisma Nektar  
Elbrus Nektar (Bermuda)  
Enter Maximal Nordea All Hedge Fund   
Enter Maximal Pro Nordea European Equity Hedge Fund  
Erik Penser Hedgefond Nordea Nordic Equity Hedge Fund  
Ermitage Asset Selection Class A USD Nordic Absolute Return Fund  
Ermitage Asset Selection Class C EUR OPM Alfa EUR  
Ermitage Asset Selection Class D USD OPM Alfa SEK  
Ermitage Asset Selection Class F SEK OPM Alfa USD  
FIM Maltti K P&N Yield  
Fixed Income Absolute Return Parvest Target Return Plus (USD) Classic  
FMG Bio-Med Hedge Fund EUR PF(LUX) Absolute Return Global Diversified P  
FMG Bio-Med Hedge Fund USD PF(LUX) Absolute Return Global Diversified R  
FMG China Fund B Quadriga AG-Genussscheine Q-AG   
FMG Global Hedge Fund B USD Quadriga Superfund Cayman Cayman   
FMG Hi-Tech Hedge Fund EUR Quadriga Superfund Futures A   
FMG Hi-Tech Hedge Fund USD Quadriga Superfund Futures A USD A   
FMG India Fund B Quadriga Superfund Futures B EUR   
FMG Middle East North Africa Fund B Quadriga Superfund Futures C EUR   
FMG Rising 3 B Quadriga Superfund Futures C USD   
FMG Special Opportunity Fund B Quadriga Superfund Futures GCT   
Futuris Quadriga Superfund-Futures B   
GAM Diversity III Euro Open Class Sampo Eliksir T  
GAM European Hedge Open EURO Scorpio   
GAM Japan Hedge Euro SEB Global Hedge I SEK LA   
GAM Japan Hedge USD SEB Multihedge   
Gladiator SEB Räntehedge Alpha  
Guide Hedgefond SEB Goldman S. Global High Yield EUR   
Guide Hedgefond 2 Sector Hedge   
Handelsbankens Hedge Aktie Europa Sentat Thyra  
HealthInvest Global Long/Short Fund SGAM Fund Bonds Abs. Ret. Interest Rate A   
Hedgefonden Elexir SGAM Fund Bonds Abs. Ret. Interest Rate P   
Helios 2xL Shepherd Energy Fund   
Helios Euro Stella Nova Hedgefond   
HQ Global Hedge Strand Förmögenhetsfond  
HQ Nordic Hedge Strand Småbolagsfond   
HQ Solid Swedbank Robur Access Hedge SEK   
Indecap Guide Hedgefond 3 Swedbank Robur Momentum  
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund A Tanglin   
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund C UBS (Lux) Bond Fund Abs. Ret. EUR B   
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund E UBS (Lux) Strategy Fund - Equity CHF  
INVESCO Capital-Shield 90 A UBS (Lux) Strategy Fund - Equity EUR  
JPM Global Capital Pres. A (acc) - EUR UBS (Lux) Strategy Fund - Equity USD  
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Bilaga B – Resultat av varimaxrotation 
Rotated Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 3 4 5 
Key Europe, Inc. SEK 0,879         
SEB Multihedge 0,873         
Key Global Inc SEK 0,862         
HQ Global Hedge 0,853         
Key Multi Strategy Plus SEK 0,852         
HQ Solid Inc 0,849         
Key Hedge Fund Inc SEK 0,844         
Key Hedge Fund Plus, Inc SEK 0,836         
Key Multi Strategi SEK 0,822         
FMG Rising 3 B 0,805         
Key Europe Triple EUR 0,791         
DnB NOR Prisma 0,789         
Ermitage Asset Selection Class F SEK 0,709         
Zenit 0,706         
Erik Penser Hedgefond 0,663         
DnB NOR Aktiehedgefond Primus 0,626         
Nordea European Equity Hedge Fund 0,624         
Handelsbankens Hedge Aktie Europa 0,624         
Lancelot Merlin 0,601         
Key Global Emerging Markets Ltd A 0,588 0,529       
GAM Diversity III Euro Open Class 0,578 0,526       
Manticore           
Parvest Target Return Plus (USD) Classic   0,929       
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc)   0,929       
Key Recovery USD   0,920       
CS BF (Lux) Target Return (Euro) A B   0,907       
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund A   0,881       
Key Asia Holdings   0,874       
FMG Global Hedge Fund B (USD)   0,869       
FMG Bio-Med Hedge Fund USD   0,851       
GAM Japan Hedge USD   0,838       
FMG Hi-Tech Hedge Fund USD   0,834       
FIM Maltti K   0,755       
GAM European Hedge Open EURO   0,751       
FMG Bio-Med Hedge Fund EUR   0,677       
GAM Japan Hedge Euro   0,646       
Avenir B 0,575 0,578       
Carnegie WorldWide Long/Short Fund 0,528 0,550     0,514 
FMG Hi-Tech Hedge Fund EUR           
Tanglin           
Nordic Absolute Return Fund     0,801     
Mandatum Kontra T     -0,713     
Cicero Hedge Inc     0,673     
Mangold Fonder Edge     0,625     
Aktie-Ansvar Graal     0,622     
Banco Hedge SEK     0,619     
Mandatum Risk T 0,531   0,571     
Mangold Fonder Explora     0,567     
P&N Yield     0,518     
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Sector Hedge           
Quadriga AG-Genussscheine Q-AG       0,756   
Quadriga Superfund Cayman Cayman       0,721   
Quadriga Superfund Futures GCT       0,693   
Lynx       0,667   
Sampo Eliksir T       0,586   
HQ Nordic Hedge       0,550   
Guide Hedgefond           
DnB NOR Global Hedge           
Brummer & Partners Helios         0,553 
Nektar         0,551 
Futuris         0,518 
FMG Middle East North Africa Fund B         0,507 
Stella Nova Hedgefond           
Coeli Fonder Horisont           
Lancelot Excalibur           

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Bilaga C – Resultat av multipel regressionsanalys 
Resultat av regressionsanalys – Modell 1 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

3 0,803 0,645 0,612 0,00971 

a. Predictors: (Constant), MSCI Europe Value 
b. Predictors: (Constant), MSCI Europe Value, OMXS30COTM 
c. Predictors: (Constant), MSCI Europe Value, OMXS30COTM, S&P 500 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
3 (Constant) 0,002 0,002   1,280 0,210 

MSCI Europe 
Value 

0,454 0,094 0,858 4,835 0,000 

OMXS30COTM 0,033 0,009 0,445 3,626 0,001 
S&P 500 -0,348 0,147 -0,442 -2,365 0,024 

a. Dependent Variable: P1 

Resultat av regressionsanalys – Modell 2 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

4 0,836 0,699 0,660 0,01174 

a. Predictors: (Constant), USD 
b. Predictors: (Constant), USD, OMXS30 
c. Predictors: (Constant), USD, OMXS30, RUSSELL 3000 
d. Predictors: (Constant), USD, OMXS30, RUSSELL 3000, GBP 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
4 (Constant) -0,001 0,002   -0,500 0,621 

USD 0,406 0,103 0,501 3,929 0,000 
OMXS30 0,209 0,059 0,360 3,546 0,001 
RUSSELL 3000 0,269 0,094 0,299 2,867 0,007 
GBP 0,342 0,165 0,252 2,081 0,046 

a. Dependent Variable: P2 
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Resultat av regressionsanalys – Modell 3 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

2 0,835 0,697 0,679 0,00528 

a. Predictors: (Constant), OMXS30CITM 
b. Predictors: (Constant), OMXS30CITM, SOX 5-Y 
 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
2 (Constant) 0,007 0,001   5,508 0,000 

OMXS30CITM 0,007 0,001 0,758 7,814 0,000 
SOX 5-Y -0,275 0,106 -0,252 -2,598 0,014 

a. Dependent Variable: P3 

Resultat av regressionsanalys – Modell 4 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0,531 0,282 0,261 0,03937 
a. Predictors: (Constant), OMXS30 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,005 0,007   -0,691 0,494 

OMXS30 0,702 0,192 0,531 3,656 0,001 

a. Dependent Variable: P4 

Resultat av regressionsanalys – Modell 5 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0,400 0,160 0,135 0,01083 
a. Predictors: (Constant), OMXS30 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,004 0,002   1,846 0,074 

OMXS30 0,134 0,053 0,400 2,542 0,016 
a. Dependent Variable: P5  
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Bilaga D – Analys av residualer 
 

Analys av residualer - Modell 1 
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Analys av residualer - Modell 2 
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Analys av residualer - Modell 3 
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Analys av residualer - Modell 4 
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Analys av residualer - Modell 5 
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