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Förord 

Att investera i hedgefonder har blivit alltmer populärt och det går 

knappt att läsa en dagstidning idag utan att hedgefonder nämns. 

Ämnesvalet grundar sig dels på dess ständiga aktualitet, dels på vårt 

eget intresse kring finansmarknaden i allmänhet och 

värdepappershandel i synnerhet. Eftersom det idag pågår en 

diskussion kring hedgefonders likformighet ansåg vi att hedgefonders 

avkastningsmönster var mycket intressant att studera. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christer Peterson, som 

gett oss vägledning under arbetets gång och kommit med viktiga 

synpunkter. Vi vill också tacka Johan Svensson på den statistiska 

institutionen vid Umeå universitet, som hjälpt oss med den statistiska 

delen av vår uppsats. Slutligen vill vi tacka Mattias Nilsson på 

MoneyMate för tillhandahållandet av den stora mängd data som 

studien vilar på. 
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Sammanfattning 

Det finns idag en mängd olika former utav sparande, från att förvara pengarna i madrassen till 

att använda sig av mer eller mindre avancerade derivatainstrument. Något som blivit mycket 

populärt de senaste tre årtionden är att spara i fonder, och står idag för nästan en tredjedel av 

det totala sparandet. Det vanligaste fondslaget är aktiefonder och består, som namnet antyder, 

utav aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Under 1990-talet växte det dock fram 

en annan typ av fonder, s.k. hedgefonder. Denna typ av fonder fick snabbt fotfäste i USA, 

men den första svenska hedgefonden i sitt slag introducerades inte förrän 1996 vilket blev 

startskottet på en blomstrande hedgefondmarknad. Statistik från fondspararnas förening visar 

att hedgefonder idag är det investeringsalternativ som ökar snabbast och intresset har tilltagit 

lavinartat de senaste åren. Då syftet med en hedgefond är att generera en god avkastning 

oavsett konjunktur eller börsklimat är det rimligt att förvänta sig att denna typ av fonder 

kommer fortsätta växa. Detta inte minst med tanke på den senaste tidens börsutveckling. 

Begreppet hedgefonder är något komplicerat. Det finns idag inga regleringar för vad en 

hedgefond skall innehålla utan begreppet inkluderar en rad olika investeringsstrategier. Det 

var just detta som vi ansåg vara intressant, vilket lade grund för vår problemformulering som 

lyder: ”Skiljer sig avkastningen mellan hedgefonder beroende på vilken investeringsstrategi 

som används och hur presterar hedgefonderna inom de olika strategierna i förhållande till 

marknadsindex?” Vårt syfte med studien är således att undersöka om det finns ett samband 

mellan olika svenska hedgefonders investeringsstrategier och dess avkastningsmönster. 

Vi har i vår uppsats valt att praktisera en kvantitativ undersökningsmetod med ett deduktivt 

angreppssätt; då vi kommer att ta ansats i inom teorin för att göra observationer, för att sedan 

analysera och relevanspröva dessa observationer. Vi har en positivistisk syn på kunskap där vi 

empiriskt vill bekräfta och verifiera. Den teoretiska referensramen består främst av en 

förklaring av de olika investeringsstrategierna, samt ett antal olika statistiska modeller som 

behövs för att undersöka trovärdigheten i urvalet. Databearbetningen av rådata har uteslutande 

skett i Excel samt SPSS, där rådatamaterialet tillhandahållits av MoneyMate. 

De slutsatser vi kommit fram till är att de marknadsberoende och opportunistiska 

hedgefonderna har samma typ av avkastningsmönster, dvs. det går ej att skilja dessa åt när det 

gäller avkastningsmönstret. Vi kan ej dra några egentliga slutsatser kring de 

marknadsoberoende hedgefonderna då urvalet var för litet.  
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DEFINITIONER 

 

Absolut avkastning  
Med absolut avkastning menas att förvaltaren över tiden eftersträvar en positiv avkastning 

oberoende av marknadens utveckling. Relativ avkastning jämför istället med ett specifikt 

index.
1
 

 

Arbitrage 
Handel med valutor, värdepapper eller varor där man utnyttjar kurs- eller prisskillnader.

2
 

 

Carry trade 

Carry trade går ut på att låna pengar till en låg ränta i ett land, och därefter låna ut samma 

pengar till en högre ränta i ett annat land.
3
 

 

Derivatinstrument 

Finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivatinstrument 

används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner eller 

terminer.
4
 

 

Hedge 

Gardering, skydd
5
 

 

Hedgefond 

Värdepappersfond som inte enbart investerar i värdepapper som förväntas stiga utan även 

använder sig utav så kallad blankning dvs. tjänar pengar på lånade aktier som förväntas 

sjunka.
6
 

 

Konfidensintervall  

Konfidensintervall är den vanligaste formen av osäkerhetsintervall. När man i en 

undersökning inte kan bestämma det exakta svarat kan man istället ge två gränser . Dessa 

gränser innefattar rätt värde med den sannolikhet man bestämmer i förväg. 
7
  

 

Konvertibler  

Vid innehav i Konvertibler har en långivare rätt att byta sin fordran mot aktier i det företag 

denne har lånat ut till.
8
 

 

                                                 
1
 SIX, http://www.six.se/templates/pages/TextPage____275.aspx   

2
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/arbitrage  

3
 Krugman, Paul, (2009) ”Krisen – orsaker, verkan, åtgärder” s 58 

4
 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1424.aspx  

5
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sok/hedge?type=NE  

6
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/hedgefond  

7
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/konfidensintervall  

8
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/konvertibelt-skuldebrev?i_h_word=Konvertibler  

http://www.six.se/templates/pages/TextPage____275.aspx
http://www.ne.se/lang/arbitrage
https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1424.aspx
http://www.ne.se/sok/hedge?type=NE
http://www.ne.se/lang/hedgefond
http://www.ne.se/lang/konfidensintervall
http://www.ne.se/konvertibelt-skuldebrev?i_h_word=Konvertibler
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Korrelation  

Korrelation är en statistik term för beräkning av linjärt beroende mellan två variabler.
9
 

NAV (Net Asset Value) 

Nettoandelsvärde, avser marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för 

förvaltningskostnaden och delat med antalet fondandelar.10 

 

Obligation  

Obligation är en skuldförbindelse som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till t.ex. ett 

företag eller staten.
11

 

 

Option 

En option innebär att ena partnern har rätt att köpa eller sälja ett värdepapper för ett fastställt 

pris före ett visst datum, det finns dock ingen skyldighet att genomföra köpet.
12

 

 

Riskjusterad avkastning  

För att bedöma en hedgefonds utveckling över tiden är det viktigt att beakta fondens 

avkastning i förhållande till den risk fonder tar. 
13

 

 

Standardavvikelse  

Med standardavvikelse menas ett mått på utspridningen hos data eller en fördelning.
14

 

 

Termin 

Ett avtal där parterna vid en avtalad framtida tidpunkt binder sig att köpa och sälja en viss 

vara till ett fastställt pris.
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/korrelation  

10
 http://www.aktiefondtips.se/fonder/ordlista/nav-net-asset-value/  

11
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/obligation/1151726  

12
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/option/276442  

13
 SIX, http://www.six.se/templates/pages/TextPage____275.aspx  

14
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/standardavvikelse  

15
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/termin/326028  

http://www.ne.se/kort/korrelation
http://www.aktiefondtips.se/fonder/ordlista/nav-net-asset-value/
http://www.ne.se/kort/obligation/1151726
http://www.ne.se/lang/option/276442
http://www.six.se/templates/pages/TextPage____275.aspx
http://www.ne.se/kort/standardavvikelse
http://www.ne.se/lang/termin/326028
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1 INLEDNING  

I detta inledande kapitel har vi för avsikt att ge en övergripande bild på vad hedgefonder är 

och hur de fungerar, något vi kommer att utveckla under den teoretiska referensramen. En 

diskussion kring ämnesvalet kommer att föras som slutligen mynnar ut i vår 

problemformulering och syftet med studien.  

 

1.1 Bakgrund hedgefonder 
Det finns idag en mängd olika former utav sparande, från att förvara pengarna i madrassen till 

att använda sig av mer eller mindre avancerade derivatainstrument. Något som blivit mycket 

populärt de senaste tre årtionden är att spara i fonder, och står idag för nästan en tredjedel av 

det totala sparandet. Det vanligaste fondslaget är aktiefonder och består, som namnet antyder, 

utav aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.
16

 Under 1990-talet växte det dock fram 

en annan typ av fonder, s.k. hedgefonder. Denna typ av fonder fick snabbt fotfäste i USA, 

men den första svenska hedgefonden i sitt slag introducerades inte förrän 1996 vilket blev 

startskottet på en blomstrande hedgefondmarknad.
17 

Statistik från fondspararnas förening visar att hedgefonder idag är det investeringsalternativ 

som ökar snabbast och intresset har tilltagit lavinartat de senaste åren. Då syftet med en 

hedgefond är att generera en god avkastning oavsett konjunktur eller börsklimat är det rimligt 

att förvänta sig att denna typ av fonder kommer fortsätta växa. Detta inte minst med tanke på 

den senaste tidens börsutveckling.
18

 Begreppet hedgefonder är något komplicerat. Det finns 

idag inga regleringar för vad en hedgefond skall innehålla utan begreppet inkluderar en rad 

olika investeringsstrategier. Utmärkande för alla hedgefonder är dock att de har en större 

frihet att investera sitt kapital i olika former av finansiella instrument.
19

 Tillsammans med 

flexibla och i vissa fall komplicerade investeringsstrategier har detta gjort hedgefonder 

mycket populära.
20

 Detta har också resulterat i att förståelsen för hur hedgefonder fungerar 

eller är uppbyggda är något begränsad hos allmänheten.
21

 Fondernas placeringsfrihet gör det 

möjligt för fondförvaltaren att placera stora delar av kapitalet i enskilda objekt eller t.ex. låna 

stora delar av kapitalet. Dessa långa placeringar täcks sedan upp av olika ”terminer och 

optioner” och skall klara av olika börsklimat på samma sätt som Alfred Winslow Jones gjorde 

med Zenit, den allra första hedgefonden, under 1950-talet
22

. För att förstå skillnaden mellan 

aktiefonder och hedgefonder kan man likna dem vid en verktygslåda. Aktiefonder har i denna 

jämförelse endast ett verktyg – aktier. Samtidigt kan hedgefonden använda sig av flera olika 

verktyg – blankningar, optioner, terminer osv.
23

  

                                                 
16

 Andersson, Lennart, (2006),”Värdepapper–En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna”, s. 72-74 
17

 Anderlind, Paul, mfl, (2003), “Hedgefonder”, s. 7-10 
18

 Berg, Martin, (2007), ”Starkt ökande intresse för hedgefonder”, Privata affärer 2007-06-13 11:25 
19

 Anderlind, Paul, m fl, (2003), “Hedgefonder”, s. 9 
20

 Liang, Bing, ”hedge funds The living and the dead” s. 4 
21

 Liang, Bing, ”Hedgefunds performance 1990-1999” s.7 
22

 Anderlind, Paul, m fl, (2003), “Hedgefonder”, s. 7-11 
23

 Andersson, Lennart, (2006), ”Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna”,s. 77 
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Hedge betyder gardering eller skydd
24

 men dess definition kan dock upplevas något 

missvisande då detta fondslag i enstaka fall har visat på en kraftigt negativ utveckling. Trots 

att det finns undantag visar faktiskt de flesta hedgefonder på en bra utveckling. Enligt 

Avanzas informationschef Claes Hemberg levererar nio av tio fonder den avkastning de har 

utlovat. Hemberg menar t.o.m. att vanliga räntefonder blir överflödiga då hedgefonder med 

låg risk visar på en avkastning som är tre till fyra gånger så stor som vanliga räntefonder, 

dessutom med en mycket låg standardavvikelse på cirka 3 %. 
25

  

1.2 Problemdiskussion 

Att finansmarknaden i allmänhet och fondmarknaden i synnerhet har fått ett stort medialt 

utrymme den senaste tiden är det väl knappast någon som undgått, även om det är många som 

säkert skulle vilja det. Kreativiteten bland aktiemäklare och fondförvaltare har alltid varit stor 

då sökandet efter att nå hög avkastning till så låg risk som möjligt alltid lockar. Hedgefonder 

har på senare tid fått en alltmer framträdande roll som ett intressant placeringsalternativ, både 

för institutioner och numera även privatpersoner.  

Under börsnedgången i början på 2000-talet fick hedgefonder sitt stora genombrott i Sverige 

då det tydligt gick att se att hedgefonder klarade sig bättre än både aktie- och optionsfonder.
26

 

Därför går det att ställa sig frågan om det fortfarande är så att hedgefonder klarar sig bättre än 

marknaden, det vill säga om hedgefonder under en längre tid generellt har gett en högre 

avkastning. Eller är det så att hedgefondernas storhetstid är förbi, det är i alla fall något som 

Annika Carpmann antyder i en artikel i Dagens Nyheter där hon säger:  

”Jag tror att många sparare har tröttnat på hedgefonder som säger att de ska prestera 

absolut avkastning, men i själva verket går ned mer än vad börsen går ned
27

”. 

Ursprungligen är tanken med hedgefonder att säkra och skydda sig mot en nedgång på 

börsen
28

. De marknadsförs som att de ska generera en positiv avkastning oavsett vilket 

börsklimat som råder; detta är dock en sanning med modifikation. Erik Eidolf, VD för 

Harcourt i Norden, menar i en artikel i Dagens Nyheter att bilden av att hedgefonder ska ge 

positiv avkastning vid varje tidpunkt inte är bra och att de marknadsförs på fel sätt. Han 

menar dock vidare att hedgefonder har kapitalbevarande egenskaper och att på långsikt 

stämmer bilden av hedgefonder.
29

 Kan det vara så att hedgefonder utlovar mer än vad de kan 

hålla och bör fondbolagen fällas för falsk marknadsföring, eller är det precis som Erik Eidolf 

säger; att hedgefonder på längre sikt faktiskt håller vad de utger sig för att göra. 

Hedgefonder kommer ursprungligen från USA och en av de största skillnaderna mot vanliga 

fonder är som vi tidigare nämnt att hedgefonder har en mycket större placeringsfrihet
30

. 

Hedgefonder kan t.ex. belåna stora delar av portföljen och använda ett stort antal olika derivat 

                                                 
24

 Nationalentcyklopedin, http://www.ne.se/sok/hedge?type=NE  
25

 Berg, Martin, (2007), ”Starkt ökande intresse för hedgefonder”, Privata affärer 2007-06-13 11:25 
26

 Andersson, Lennart, (2006), ”Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna” 
27

 Carpman, Annika, (2009) ” Fondsparare ratade aktiefonder”,Dagens Nyheter 2009-01-30 18:05 
28

 Andersson, Lennart (2006), ”Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna.”,s. 77 
29

 Eriksson, Hasse, (2008) ”Hedgefonder höll inte vad de lovade”, Dagens Nyheter 2008-11-18 07:41 
30

 Andersson, Lennart, (2006), ”Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna”,s. 77 

http://www.ne.se/sok/hedge?type=NE
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för att uppnå önskad effekt. Eftersom regelverket kring hedgefonder är lösare finns det större 

möjligheter att uppnå en högre avkastning, vilket självklart innebär en högre risk som i sin tur 

kan leda till nedgång istället.
31

 Eftersom vissa hedgefonder tar på sig en större risk torde de 

även generera i en högre avkastning, för det är ju allmänt känt att det finns en stark 

korrelation mellan hög risk och hög avkastning, men frågan är om detta även stämmer in på 

hedgefonder? 

Människan har alltid gillat att sätta in saker i fack och göra olika uppdelningar, och så är även 

fallet med hedgefonder. Som med många andra typer av derivatainstrument är det vanligt att 

dela in hedgefonder i olika klasser utefter vilken risknivå som fonden har och dess förhållande 

till fondens avkastning. Detta är något som studerats ofta och är intressant då investerare alltid 

är ute efter så hög avkastning till så låg risk som möjligt. Hedgefonder går att dela in i olika 

kategorier utefter vilken investeringsstrategi som används eller helt enkelt fondens 

sammansättning. Det finns idag ingen gemensam och internationell överenskommelse 

gällande klassificering av hedgefonder utifrån dess investeringsstrategi. Det finns dock flera 

oberoende rådgivningsbolag som har sina egna klassificeringar, däribland Harcourt 

Investment Consulting som har definierat 26 olika hedgestrategier.
32

 I en studie av Liang et al. 

delades dock hedgefonderna in i 16 olika kategorier, vilket visar att det går att dela in 

hedgefonder i olika kategorier på fler än ett sätt. 

Den Europeiska centralbanken har uttalat sig negativt angående hedgefonderna där de hävdar 

att fonderna utgör en risk mot hela det globala finansiella systemet och liknar det vid 

fågelinfluensan. ECB hävdar att den höga skuldsättningsgraden hos hedgefonder förstärker 

risken och kan leda till negativa spridningseffekter runt om i världen om dessa fonder utsätts 

för problem. Grunden i uttalandet ligger i att hedgefonderna allt mer liknar varandra vilket 

kan resultera i en negativ hävstångseffekt ifall fonderna börjar svikta och skulle kunna 

resultera i en kollaps på den globala marknaden likt ett utbrott av fågelinfluensan.
33

 Detta är 

ytterligare en intressant aspekt att tänka på, och det är något vi författare tycker skulle vara 

mycket spännande att analysera närmare. 

Om man idag betraktar det stora utbudet av olika derivata instrument som finns att tillgå, för 

såväl professionella investerare som nybörjare, går det att förstå att det inte är någon 

självklarhet vilken sammansättning fonden skall ha eller för den delen den egna portföljens 

utseende. Reza Rouzbehani, aktiespararna, belyser denna problematik och menar: 

”Val av rätt hedgefondstrategi är en av de stora utmaningarna såväl för de professionella 

investerarna som för den nyfikne nybörjaren när det gäller att investera i hedgefonder.”
34

 

Vi anser att det vore intressant att se närmare på just denna del, dvs. de olika 

hedgestrategierna, och då med hänsyn på fondernas avkastning. Kan det vara så att vissa typer 

                                                 
31

 Bodie, Zvi,  m fl, (2008), “Investments”, s. 99-100 
32

 Anderlind, Paul (2003),“Hedgefonder”, s. 34-37 
33

 European Central Bank, (2006), ”Financial Stability Review June 2006”, s.133 
34

 Rouzbehani, Reza, (2007), ”Olika strategier för olika hedgefonder”, Aktiespararna 2007-02-08 
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av investeringsstrategier för hedgefonder helt enkelt presterar bättre på lång sikt, och är vissa 

investeringsstrategier inte alls att rekommendera. Denna diskussion i detta kapitel för leder in 

på vår problemformulering nedan.  

1.3 Problemformulering 

Skiljer sig avkastningen mellan hedgefonder beroende på vilken investeringsstrategi som 

används och hur presterar hedgefonderna inom de olika strategierna i förhållande till 

marknadsindex? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan olika svenska 

hedgefonders investeringsstrategier och dess avkastningsmönster samt undersöka hur dessa 

hedgefonder skiljer sig från marknadsindex. Vårt delsyfte är att specifikt studera år 2008 och 

urskönja hur hedgefonderna presterar under en turbulent period på finansmarknaden.  

1.5 Avgränsning 

Av vår problemformulering ter det sig naturligt att vi avgränsar oss till att enbart studera 

hedgefonder; därmed har vi inte för avsikt att se till vanliga fonder såsom aktiefonder eller 

dylikt. För att avgränsa vår studie ytterligare har vi valt att koncentrera oss på hedgefonder 

under tidsperioden 2004 – 2008. Detta kan delvis förklaras av att hedgefonder är ett relativt 

nytt fenomen på den svenska värdepappersmarknaden, vilket medfört att det tidigare än den 

tidsperioden inte funnits den mängd hedgefonder som är önskad vid en sådan här typ av 

studie. 

1.6 Begränsning 

Vidare har vi i vår studie valt att begränsa oss inom hedgefondområdet genom att enbart 

studera och undersöka avkastningsmönstren för svenska hedgefonder eller sådana som riktar 

sig till den svenska fondmarknaden. Det innebär att vi inte kommer att studera den största 

marknaden för hedgefonder, dvs. den amerikanska, även om detta skulle varit intressant. 
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2 TEORETISK METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska metoden i vår studie. Vid en 

forskningsprocess som vår finns det olika principer för hur forskningen skall bedrivas och hur 

resultatet skall tolkas. Vi kommer därför att nedan beskriva vår förförståelse och perspektiv 

samt vilken metodik och vilket angreppssätt vi använder för studien. Avslutningsvis beskriver 

vi vår informationssökningsprocess och den källkritik vi har.  

2.1 Förförståelse 

Då forskare formulerar ett problem finns alltid en viss förförståelse för det område man ämnar 

utforska. Detta betyder att det alltid finns en viss tidigare förståelse när man tolkar en text 

vilket innebär att forskaren alltid har en viss förväntan om resultatet.35 Det finns två olika 

typer av förförståelse, den diagnostiska och den allmänna. Den allmänna förförståelsen 

innebär de kunskaper, erfarenheter och värderingar som forskaren har med sig till varje nytt 

forskningsområde. Detta utan att göra några förstudier inom sitt tänkta forskningsområde.
 36

 

Den allmänna förförståelse som vi författare besitter är främst de kunskaper som vi har 

skaffat oss efter snart fyra års studier vid Umeå universitet. Då vi har studerat en betydande 

andel av våra kurser inom företagsekonomi anser vi oss ha en bra grund inom området. Vårt 

allmänna intresse av ekonomi privatekonomi gör oss också väl införstådda i aktie- och 

fondmarknaden, även om vi saknade djupare förståelse för just hedgefonder innan vår studie. 

Vi anser därför att vi har en bra bas för att förstå det ämne vi ämnar behandla.  

 

Den diagnostiska förförståelsen, avser den förståelse en forskare får för ett ämne när hon gör 

förstudier inför sitt arbete. Detta resulterar i att forskaren får en ökad förståelse i sitt 

ämnesval.
37

 Den diagnostiska förförståelse vi införskaffat oss är främst genom facklitteratur 

och tidigare forskning som finns inom området. På detta sätt har vi fått en djupare förståelse 

för hur hedgefonder fungerar. Då vi innan studien saknade detta har vi lagt ner ett omfattande 

arbete för att införskaffa de kunskaper som vi anser krävs för att säkerhetsställa kvalitén. 

 

Vi anser att den förförståelse vi har inom området inte kommer att påverka oss i den 

meningen att göra studien vinklad åt något håll. Istället tror vi att vår förförståelse hjälper oss 

i vårt arbete mot att skapa en studie med hög kvalité även om vi innan studien hade en 

begränsad förförståelse om just hedgefonder. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 

Med begreppet ontologi vill man beskriva den syn människan har på hur verkligheten är 

beskaffad, vilket perspektiv människan har.
38

 Det finns i huvudsak två olika synsätt i 

vetenskapsteorin: objektivism respektive konstruktionism. Objektivism utgår från att det finns 

                                                 
35

 Lindfors Johansson, Maj-Britt, (1993), ”Att utveckla kunskap”, s. 76 
36

 Bryman, Alan & Emma Bell, (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 29 
37

 Ibid s. 29 
38

 Eriksson, Lars Torsten & Finn Wiedersheim-Paul, (2006), ”Att utreda, forska och rapportera”, s. 39-40 
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en konkret verklighet och att de sociala aktörerna och företeelserna inte påverkar denna 

verklighet. Den menar att vi varken kan påverka eller förstå de fenomen vi möter i vardagen.
39

 

I vår studie kommer vi att utgå från ett objektivistiskt synsätt då vi anser att denna ontologi 

lämpar sig bäst vid en kvantitativ undersökning som denna. Detta resulterar i att forskaren 

tolkar sina resultat som mer objektiva jämfört med en kvalitativ studie där man ofta antar ett 

konstruktionistiskt synsätt där de man intervjuar antas skapa och påverka sin egen 

verklighet.
40

 Vi arbetar i denna uppsats med ett investerarperspektiv där vi vill öka kunskapen 

bland investerare. Detta gör vi genom att studera variabler som t.ex. avkastning som är viktiga 

ur investerares synvinkel. 

 

2.3 Forskningsstrategi – Metodik  

Enkelt uttryckt är metod hur man går tillväga när man skall försöka besvara sina valda 

frågeställningar
41

. Det finns i huvudsak två metoder: kvantitativ och kvalitativ. Den 

kvantitativa metoden ofta innehåller ett deduktivt synsätt där fokus ligger på att verifiera 

existerade teorier. I denna forskning används så kallad hårda fakta dvs. siffror och statistik i 

undersökningen.
42

 Till detta område hör frågeformulär, enkäter, experiment, prov och tester. 

Forskaren har också en distans till undersökningspersonerna vilket resulterar i att forskaren är 

mer objektiv jämfört med en kvalitativ studie där kontakten med de man t.ex. intervjuar är 

betydligt större
43

. I vår studie anser vi att den kvantitativa metoden lämpar sig bäst. Detta pga. 

av att vi vill se mönster ur hedgefondernas strategi och på så sätt studera hur avkastningen ser 

ut i varje grupp. För att göra detta på ett vetenskapligt sätt behöver vi studera ett stort antal 

hedgefonder. Den typ av undersökning vi kommer genomföra är en så kallad 

skrivbordsundersökning där vi kommer att studera data på hedgefonder från en databas. Vi 

har i vår studie helt valt att inte använda oss av det kvalitativa alternativet, som alternativ och 

för att ytterligare fördjupa oss i hedgefonder hade vi kunnat intervjua fondanalytiker. Vi anser 

dock vi kan besvara vår problemformulering mycket bättre utifrån en skrivbordsundersökning 

och har därför valt att lägga ner ett större arbete i denna metod. 

2.4 Angreppssätt 

Det finns två olika sätt att se på förhållandet mellan teori och praktik i den veteskapliga 

doktrinen, det deduktiva samt det induktiva. Den vanligaste tolkningen på hur förhållandet 

mellan praktik och teori ser ut är den deduktiva teorin. Denna kännetecknas av att utifrån 

befintliga teorier dra slutsatser om enskilda händelser. Vi kommer i vår studie att ta vår ansats 

inom teorin för att sedan göra observationer. Dessa observationer kommer vi att analysera och 

relevanspröva. Det resultat vi sedan kommer fram till kan vi sedermera diskuteras i relation 

till teorierna. Vi kommer dock vara något induktiva då man i detta förhållningssätt sägs gå på 

upptäckandets väg. Detta gör vi till viss del när vi studerar hur investeringsstrategin avspeglar 

sig i hedgefonders avkastning. I grunden är vi dock deduktiva.  

 

 
                                                 
39 Bryman, Alan och Emma Bell, (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 33-35  
40

 Ibid s. 322-323 
41

 Bjereld, Ulf, m fl, (1999), “Varför vetenskap?”, s. 97 
42
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 Ibid s. 322-323 



Hedgefonders avkastningsmönster – farligare än fågelinfluensan? 

14 

 

2.5 Kunskapssyn 

Med epistemologi menas vad som är eller vad som kan betraktas som acceptabel kunskap 

inom ett område. Det finns i huvudsak två stycken olika kunskapssyner, det positivistiska och 

det hermeneutiska, som delar vetenskapssamhället i grupper
44

. Skillnaden ligger i hur man 

betraktar vad som är godtagbar kunskap inom det aktuella ämnet man har för avsikt att 

behandla. 

Den positivistiska, vilket är den kunskapssyn vi arbetar efter, menar att vetenskaplig kunskap 

är sådan som kan bekräftas eller verifieras empiriskt. Detta innebär att värderingar, politiska 

uttalanden, känslor och annat som ej kan verifieras empiriskt inte ses som sann kunskap. Den 

vetenskap som används skall också vara objektiv, alltså helt värderingsfri. Syftet med denna 

kunskapssyn är att beskriva och klargöra orsaken av ett fenomen eller en händelse och man 

kommer under arbetets gång att verifiera eller falsifiera de utvalda teorierna. Positivismen 

använder både induktivsim och deduktivism. Syftet med det senare är att generera hypoteser 

och genom att pröva dessa och ta ställning kan man på så sätt bekräfta lagar. Induktivismen 

förklaras genom att kunskap uppnås av de fakta som visar lagmässiga regelbundheter av det 

material som samlats in.
45

 Eftersom vi använder oss av kvantitativ data från Moneymate
46

 

innebär detta att vi kommer arbeta med så kallad hårda fakta för att på så sätt kunna se 

regelbundheter i vår strävan att besvara vår problemformulering. Om vi arbetat efter det 

hermeneutiska kunskapssynen skulle vi inrikta oss mer på ordet och arbeta med att tolka och 

förstå, vi hade alltså inte alls arbetat efter naturvetenskapen och dess siffror.  

 

2.6 Informationssökningsprocessen 

De böcker vi har använt oss av är främst de vi funnit genom albumsök vid Umeå Universitets 

biblioteks hemsida. Den andra delen är den litteratur vi använt under kurser vid Umeå 

Universitet, främst metodböcker samt böcker från finansieringskurser. Vi har också använt 

oss av vetenskapliga artiklar som vi hittat genom databasen ”Business Source Premier 

(EBSCO)”. Nedan i tabell 2.1 kan ni se hur informationssökningsprocessen gick till. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Davidsson, Bo & Runa Patel, (1994), ”Forskningsmetodikens grunder”, s. 23 
45

 Bryman, Alan och Emma Bell, (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s.  26-27 
46
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Sökord Sökmotor Antal träffar Använda 

källor   

  
Fonder Album sök 186 5 

  

  
Hedgefonder Album sök 8 4 

  

  

Hedge funds 

strategies 

performance 

 

Business Source 

Premier(EBSCO) 

 

331 

 

3 

  

  

 

Hedge funds 

strategies result 

 

 

Business Source 

Premier(EBSCO) 

 

 

 

119 

 

 

2 
  

Tabell 2.1  

 

2.7 Källkritik litteratur  

Enligt Ejvegård bör man granska sina källor utifrån framför allt fyra olika grundpelare för att 

på så sätt säkerhetsställa dess tillförlitlighet
47

: 

 

 Färskhetskravet – Även om det finns undantag så är det i de flesta fall bättre om 

källan är så ny som möjligt.  

 

Vi har i samtliga fall använt oss av så nya källor som möjligt. Då vår uppsats behandlar 

hedgefonder som är ett relativt nytt fenomen i har det blivit naturligt att använda ny litteratur. 

Vi anser därför att våra källor ger oss en bra bild av hur de ser ut på området idag.  

 

 Oberoendekravet – ger författarna en riktig bild av ämnet och används främst 

primärkällor. 

 

Vi använder oss av en stor del vetenskapliga artiklar och böcker som grundar sig på 

primärkällor som antas ge en riktig oberoende bild. Även om vi inte kan garantera att våra 

källor är det minsta vinklade eller helt oberoende anser vi att vi kan ge riktig bild av 

hedgefonder. 

 

 Samtidighetskravet – En bok eller artikel som tillkommit strax efter en händelse 

beskriver i de flesta fall detaljer bättre än om kommer senare. 

 

Vi anser att vi har arbetat efter samtidighetskravet så lång det är möjligt genom att arbeta med 

så aktuell litteratur som möjligt. Vi har använt de mest samtidiga rekommendationer och 

riktlinjer som finns publicerat.  

 

 Äkthetskravet – är litteraturen äkta eller finns det risk för falsarium.
48

 

 

En liten del av den litteratur vi använt oss av behandlar inte specifikt hedgefonder utan 

finansiella instrument i allmänhet. Detta anser vi dock inte vara ett problem då de enbart är 

                                                 
47

 Ejvegård, R. (2003), ”Vetenskaplig metod” s. 62-65  
48
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tänkt att ge en introduktion till hedgefonder och inte en fördjupad diskussion. I de fall vi 

behöver använda oss av mer djupgående diskussion kring hedgefonder använder vi oss av 

vetenskapliga artiklar eller specifik hedgefonds litteratur från experter på området. 

 

Det material vi fått ta del av från MoneyMate anser vi vara en tillförlitlig informationskälla då 

de är ett välrenommerat och flitigt använt företag som tillhandahåller statistik av olika slag. 

 

Avslutningsvis anser vi att våra källor uppfyller de krav som Ejvegård menar är viktigt för att 

säkerhetsställa kvalitén i uppsatsen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer vi att redogöra och förklara den teoretiska grund som den empiriska 

studien vilar på, och som vi i kapitel fem kommer redovisa. Kapitlet inleds med 

bakgrundsfakta kring fondsparande. Sedan beskrivs de olika hedgestrategierna och vilka 

metoder som används inom dessa, tillsammans med hur de skiljer sig åt. Sedan förklaras de 

olika matematiska och statistiska modeller vi använt oss av, för att sedan sammanfatta ett 

antal tidigare studier som liknar vår. 

3.1 Bakgrund 

Det finns idag många olika typer av sparande bland vilka det enklaste och vanligaste är 

sparkonton. 1950 kom en annan typ av sparande, så kallade fonder. Med en fond menas en 

portfölj av aktier eller andra typer av värdepapper där tillgångarna ägs av de andelsägare som 

har investerat i fonden.
49

 Till en början höll denna typ av sparande en relativt tillbakadragen 

roll i samhället och det var först på 1970-talet som intresse ökade. Användandet av fonder har 

sedan dess visat på en expansiv utveckling, från att ha omsatt 300 miljoner kronor i början av 

1970-talet till att idag omsätta 1 600 miljarder kronor. Fondsparandet står idag för 30 % av 

hushållens totala sparande, jämför vi det med 1980-talets nivå på endast fyra promille förstår 

vi att fondsparandet har fått en allt vikigare betydelse i samhället. 70 % av svenskarna äger 

idag andelar i någon slags fond och inkluderar vi innehav i PPM-fonder är siffran 94 %. Det 

stora genomslaget för fonder kom i början av 1980-talet då den dåvarande regeringen införde 

gynnsamma skatteregleringar för just fonder. Detta tillsammans med stigande börskurser 

under denna period var början på det växandet intresset för fonder.
50

 

 

3.1.1 Olika fondslag 

Det finns en rad olika fonder på den svenska marknaden. För att tydliggöra hur marknaden ser 

ut kommer vi kort ge en introduktion till en del av de fondslag som idag erbjuds: 

 Det vanligaste fondslaget är aktiefonder, innehavet i dessa består av minst 75 % aktier 

eller aktierelaterade finansiella instrument. Inriktning och risk skiljer sig beroende på 

fondtyp och kan bestå av aktier inom t.ex. en specifik bransch, ett geografiskt område 

eller från ett specifikt index.  

 En annan vanlig fond är de så kallade räntefonderna där förvaltaren placerar innehavet 

i antingen obligationer eller statsskuldsväxlar, detta är ett fondslag där risken ofta är 

relativt låg.  

 Fond i fond är precis vad det låter som, en slags fond där innehavet består av andelar i 

andra fonder. Här är risken precis som räntefonder ofta relativt låg då man 

diversifierar genom att placera i ett flertal olika fonder.  

 Blandfonder är ett fondslag där förvaltaren blandar innehav i aktier och räntebärande 

placeringar. Olika placeringsregler för varje fond bestämmer hur stor andel av varje 

slag som skall finnas i fonden, vanligtvis mellan 25-75%.  

                                                 
49

 Andersson, Lennart, (2006), ”Värdepapper–En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna”, s.72-74 
50

 Fonbolagens Förening, (2009), 
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 Indexfonder är en speciell slags fond där innehavet speglar indexviktningen på den 

marknad fonden handlas. Risken för detta fondslag kan variera relativt mycket 

beroende på om fonden handlas på en stabil marknad eller en tillväxtmarknad.
51

 

 

3.2 Hedgefonder  

3.2.1Historia 

Hedgefonder är en relativt ny företeelse på den svenska marknaden. 1996 introducerade 

kapitalförvaltningsföretaget Brummer & Partners AB en hedgefond vid namn Zenit vilket då 

var den allra första i sitt slag i Sverige. Från början kommer denna form av sparande från 

USA där Alfred Winslow Jones betraktas som upphovsman. I tidningen Fortune presenterade 

Jones 1949 en artikel där han introducerade en alternativ investeringsform som han valde att 

kalla för hedgefond. Denna investeringsform gick ut på att skydda långsiktiga investeringar i 

olika aktier som Jones ansåg vara undervärderade, detta genom att använda sig av kortsiktiga 

placeringar i aktier Jones ansåg vara övervärderade. Genom denna investeringsteknik även 

kallad att ”hedga” kunde Jones begränsa risken för investeringen, både vid upp- och nedgång 

på aktiemarknaden kunde investeringen visa en positiv avkastning. Hedgefonderna var alltså 

inte beroende på stigande marknadspriser utan kunde oavsett börsklimat visa på en positiv 

avkastning. Jones använde sig av så kallad blankning, detta gjorde han genom att först låna 

aktier som han direkt sålde.
52

 När sedan aktierna sjunkit i värde köpte han tillbaka dem för att 

ge tillbaka dem till de som lånat ut aktierna. Med denna metod kunde Jones även tjäna pengar 

på aktier som sjönk i värde. Detta var på denna tid det första investeringsalternativet som 

riktade in sig på så kallad absolut avkastning. I jämförelse med relativ avkastning där man 

jämför med ett specifikt index strävade Jones istället efter absolut avkastning där man oavsett 

marknadens utveckling strävar efter en positiv avkastning. Jones införde även ett nytt sätt att 

ta betalt för kapitalförvaltningen, detta genom att han tog ut en avgift som var relaterad till 

den avkastning han lyckades med i sin hedgefond. Detta gjorde att det fanns ett starkt 

incitament både hos investerare och hos förvaltare för att skapa absolut avkastning. Dessa 

tidiga grundpelare är än idag viktiga då man skall förklara vad som skiljer en hedgefond från 

andra placeringsalternativ. Hedgefonderna visade på enastående resultat under flera årtionden 

där först Jones men senare även andra fondförvaltare lyckades överträffa avkastningen i 

traditionella fonder. Trots detta levde hedgefonderna ett tillbakadraget liv ändå fram till 1990-

talet.
53

 

För att på ett överskådligt sätt visa på de väsentliga skillnaderna mellan traditionella fonder 

och hedgefonder har vi nedan sammanställt en tabell som förklarar just detta.  
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    Hedgefonder Traditionella fonder   

  Placeringsregler Fria Begränsade   

  Avkastningsmål Absolut avkastning Relativ avkastning   

  Risk Förlora pengar Avvika från index   

  

Investeringsfilosofi 
Marknadsrisken begränsas genom 

att kombinera långa och korta 

positioner samt likvida medel 

Tar marknadsrisk via långa 

positioner   

  

Framgång 
Hög avkastning i förhållande till 

risktagande, lågt beroende av 

marknadens utveckling Överträffa Index   

  Avgiftsstruktur Främst prestationsbaserat Fast   

  
Förvaltare har egna pengar i 

fond Mycket vanligt Ovanligt   

          

    
  

Källa: Anderlind, Paul, m fl. (2003), “Hedgefonder” s. 25   
Tabell 3.1 

 
3.2.2 Problem för hedgefonderna 

Samtidigt som hedgefonderna i början av 1990-talet blev allt populärare fick de också utstå 

allt mer motstånd. Kritikerna menade att detta fondslag hade en negativ effekt på 

samhällsekonomin och gav hedgefonderna skulden för att det brittiska pundet rasade 1992.  

Ett av de mest kända misslyckandena var LTCM-fonden (Long Term Capital Management) 

som till en början visade på en beundransvärt stark utveckling. 1997 hade fonden uppnått en 

årlig avkastning på 40 % och nästan tredubblat investerarnas pengar sedan starten 1993. 

Fonden var inriktad på arbitrage möjligheter inom obligation och räntemarknaden. Grundarna 

av denna fond hade t.o.m. fått Nobelpriset i ekonomi
54

 1997 för sina prissättningsteorier av 

derivatainstrument vilket också gjorde fonden mycket populär bland investerare. För att öka 

avkastningen ytterligare beslutade man att öka belåningsgraden, detta fick dock stora 

konsekvenser i samband med Rysslandskrisen 1998. Krisen medförde likviditetsbrist på 

räntemarknaden och när instituten krävde tillbaka de krediter man erbjudit LTCM tvingades 

de avveckla sin portfölj till mycket ogynnsamma villkor. Detta resulterade i stora förluster 

vilket i sin tur ledde till att man på Wall Street kände oro då en kollaps i fonden skulle kunna 

leda till att hela den finansiella marknaden skulle drabbas av stora problem. Man utarbetade 

därför ett åtgärdspaket och likviderade successivt fonden. Detta är ett exempel på hur 

hedgefonderna faktiskt har påverkat och haft en effekt på hela den finansiella marknaden.
55

 

 

3.3 Hedgestrategier 

Som vi beskrivit tidigare så ligger utmaningen i en hedgefond att fortlöpande generera en 

positiv avkastning oavsett finansmarknadens rådande läge. För att kunna lyckas med detta går 

det att använda sig av en mängd olika tekniker, vilket i sin tur leder till att ingen hedgefond är 

den andra lik.  
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Det sätt som styr själva förvaltningen av fonden kallas hedgestrategi, och anger helt enkelt 

fondförvaltarens långsiktiga användning av olika investeringsstrategier för att nå den önskade 

effekten. För den som investerar i en hedgefond är det av högsta intresse vilken strategi som 

används, eftersom det beror på strategin och fondförvaltaren vilken avkastning som genereras 

och hur framgångsrik den egentligen blir. Det är just det som bl.a. skiljer en ”vanlig” fond 

mot en hedgefond, dvs. det faktum att en hedgefond är förvaltningsrelaterad och inte 

marknadsrelaterad som en vanlig fond är. Trots att det idag inte finns någon nationell eller 

internationell bestämmelse över olika typer av strategier, så går det hitta besläktade 

hedgestrategier som därmed gör det möjligt att kategorisera in hedgefonderna i olika klasser.
56

  

 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av rådgivningsbolaget Harcourt Investment 

Consultings
57

 egen strategiindelning. Denna består ursprungligen av 26 olika definierade 

strategier, men vi har valt att använda oss av den förenklade matrisen (tabell 3.1) som består 

av de 6 mest förekommande hedgestrategierna. 

Tabell 3.2   Källa: Anderlind, Paul, m fl. (2003), “Hedgefonder” s. 35 

 

Denna matris urskiljer de olika placeringsalternativen för de olika hedgestrategierna. Dessa är 

aktier, räntebärande papper, eller termins kontrakt. Sedan görs en skillnad på den strategiska 

ansatsen, dvs. om de är marknadsberoende, marknadsoberoende eller opportunistiska. En 

strategi som är marknadsberoende påverkas direkt av marknadens rörelser. Hedgefonder med 

denna strategi uppnår avkastning genom att göra en bedömning av värdet på fonden och 

ställer den i relation till hur den värderas på marknaden, och en positiv avkastning fås när 

förvaltaren gjort en korrekt analys. Omvänt scenario gäller med marknadsoberoende 

hedgestrategier som inte påverkas direkt av marknaden. Dessa strategier uppnår avkastning 

genom att utnyttja obalanser i prissättningen mellan två eller flera instrument som står i 

relation med varandra. Den tredje strategiska ansatsen för hedgefonder är den opportunistiska, 

som innebär att förvaltaren av fonden använder sig av både marknadsberoende och 

marknadsoberoende eller en blandning av dessa beroende på vad som bedöms bäst. Vi 
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 Harcourt Investment Consulting är en ledande aktör inom förvaltning av fonder av hedgefonder samt 

hedgefondrådgivning  http://www.harcourt.ch//cms/hauptseite/zeigeBereich/1/home.html 

Placeringsalternativ Aktier Räntebärande papper Terminskontrakt 

Strategisk ansats       

  Lång/Kort Aktiehedge Lång/Kort Räntehedge 
Taktiska 

Terminstrategier 

Marknadsberoende Geografisk specialisering Högavkastande obligationer Trendföljande 

  Sektoriell specialisering Krisdrabbade obligationer   

        

  Aktiearbitrage Räntearbitrage   

Marknadsoberoende Statistiskt arbitrage Arbitrage i statsobligationer   

  Arbitrage i konvertibler Arbitrage i hypoteksobligationer   

  Arbitrage i företagsförvärv     

        

    Blandstrategier   

Opportunistiska   Makro   

    Multipla strategier   
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kommer nedan att gå igenom de olika hedgefondstrategierna som vi i vår uppsats kommer att 

utgå från och som vi senare i uppsatsen, under empiriavsnittet, kommer att dela in fonderna 

under.
58

 

 

3.4 Marknadsberoende hedgestrategier 

I den marknadsberoende hedgestrategin ingår tre typer av investeringsstrategier. Lång/Kort 

aktiehedge, vilket är den vanligaste formen tillsammans med lång/kort räntehedge, samt 

taktiska terminer. 

3.4.1 Lång/Kort aktiehedge 

Denna typ av strategi är den absolut vanligaste och används i ungefär 55 % av alla 

hedgefonder i världen. Denna innebär i korthet att man handlar med aktier och fokuserar på 

att utvärdera värdet i förhållande till det rådande marknadspriset. Beroende på om aktien är 

över- eller undervärderad tar fondförvaltaren långa (köper) eller korta (blankar) positioner i 

den.  

 

Historiskt sett är lång/kort aktiehedge den strategigrupp som gett högst avkastning, men som 

av förklarliga skäl därmed även har den högsta volatiliteten jämfört med andra 

hedgestrategier. Detta beror på att den har en stark korrelation med aktiemarknaden, vilket gör 

att en sådan strategi förenklat sett går bra när aktiemarknaden går bra och vice versa. Nedan 

visas en matris över vad som skiljer en aktiehedge mot en traditionell aktiefond när det gäller 

exponeringen.
59

 

 

  Traditionell Aktiefond Lång/Kort Aktiehedge 

Lång exponering 100 % 130 % 

Kort exponering 0 % 70 % 

Bruttoexponering 100 % 200 % 

Nettoexponering 100 % 60 % 

Belåning 1 1,3 
Tabell 3.3  Källa:Anderlind, Paul, m fl. (2003), “Hedgefonder” s. 39 

 

Matrisen visar på exponeringen och anges i procent i förhållande till fondens totala 

förmögenhet. I exemplet ovan har en Lång/Kort Aktiehedge en exponering på 130 %, vilket 

innebär att fonden köpt aktier till ett värde som är 30 % över fondens totala värde. Samtidigt 

har hedgen i detta exempel en kort exponering där 70 % är placerade i positioner som gynnas 

av underliggande värdefall, dvs. det görs en så kallad blankning. Bruttoexponeringen visar på 

fondens totala exponering, medan nettoexponeringen visar skillnaden mellan fondens långa 

och korta positioner. När antalet långa/korta positioner är många är ofta en indikation på att 

förvaltaren ser många möjliga investeringsmöjligheter. Tvärtemot gäller när marknaden är 

instabil och då minskas bruttoexponeringen genom att använda sig av färre korta/långa 

positioner. Genom att analysera graden av nettoexponering i fonden går det att läsa av om 

marknaden kommer att utvecklas positivt eller negativt. 
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Genom att på samma gång exponera sig mot värdeökningar och värdefall kan korta/långa 

hedgefonder skydda sig mot marknadsrisken, vilket traditionella aktiefonder inte kan göra. 

Detta innebär dock att hedgefonder inte får samma rekyl uppåt när börsen vänder och aktierna 

i fonden ökar i värde.
60

  

3.4.2 Lång/Kort räntehedge  

Denna strategi är inte lika vanlig som den ovanstående lång/kort aktiehedge, och används i 

approximativt sex procent av världens fonder. Denna hedgestrategi går ut på att utvärdera 

kreditrisker i underliggande företag och ställer detta mot marknadens syn på densamma. 

Precis som när det gäller aktiehedge tar förvaltaren långa/korta positioner, men nu i 

företagens obligationer som då bedöms som över eller undervärderade. Lång/Kort räntehedge 

är mycket lik aktiehedge då den till stor grad påverkas av marknadens svängningar, men dock 

påverkas den inte lika mycket.  

3.4.3 Taktiska terminsstrategier 

Denna strategi investerar enbart i derivatainstrument, dvs. terminskontrakt och optioner. Lite 

förenklat förklarat är ett terminskontrakt ett avtal om att sälja eller köpa en underliggande 

vara till ett förutbestämt pris vid ett specifikt datum. Taktiska terminstrategier är inte ut efter 

att skydda sig mot prisfluktuationer, snarare används de på att aktivt sätt för att skapa 

avkastning. Taktiska terminer används i cirka 8 % av alla hedgefonder. För att kunna uppnå 

önskad avkastning använder sig denna strategi av tekniska analys och olika matematiska 

modeller för att på så sätt kunna förutsäga pristrender på terminsmarknader. Detta görs genom 

att studera historiska mönster för att kunna förutspå framtida prisutvecklingar.  Avkastningen 

på hedgefonder som använder sig av taktiska terminstrategier är lägre än för övriga 

hedgefonder, men samtidigt har det visat sig att de hedgefonder som använder denna strategi 

fungerar bättre än andra när marknaden viker neråt och presterar dåligt.
61

  

 

Genom att använda sig av denna strategi kan förvaltarna säkerställa prisnivåer som är högre 

eller lägre än dagens nivåer, och kan på så sätt skapa avkastning när marknaden går i någon 

riktning. 

 

3.5 Marknadsoberoende hedgestrategier 

I den marknadsoberoende hedgestrategin ingår två stycken strategier; aktiearbitrage och 

räntearbitrage. 

3.5.1 Aktiearbitrage 

Ungefär var fjärde hedgefond världen använder sig av någon typ av aktiearbitragestrategi. 

Definitionen av arbitrage är att på ett helt riskfritt sätt kunna generera avkastning, t.ex. om det 

skulle vara möjligt att handla samma aktie till olika priser på olika börser. Arbitrage i den 
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mening som precis nämndes går i dagens läge i princip inte att göra, främst på grund av 

dagens välutvecklade informationsteknologi.   

 

Avkastning med denna strategi uppnås genom att utnyttja ”obalanser” som uppstår i 

prissättningen av olika aktierelaterade instrument som står i relation med varandra. Detta kan 

ske till exempel om någon köper eller säljer en stor post i en aktie, vilket påverkar aktiekursen 

medan bolagets egentliga eller fundamentala värde är oförändrat. Förvaltare av denna typ av 

hedgefond spelar även på sannolikheten för att olika identifierbara risker inträffar eller inte. 

Eftersom denna strategi försöker skapa avkastning genom obalanser, så är denna strategi inte 

lika påverkad av marknadens rörelser i någon riktning och kallas därför marknadsoberoende. 

Jämför man hedgefonder som använder sig av aktiearbitrage med övriga hedgefonder har det 

visat sig att de har en lägre avkastning, men även att de har en betydligt lägre volatilitet.
62

 

 

3.5.2 Räntearbitrage 

Denna typ av strategi för hedgefonder är inte speciellt vanlig och utgör en ganska liten del av 

hedgefondmarknaden räknat i antal fonder. Dock gör komplexiteten i strategin att det krävs 

stora summor att förvalta, vilket gör att den trots det utgör en relativt stor del räknat på 

mängden förvaltat kapital. 

 

Räntearbitragestrategin fungerar i princip som för aktier men med den stora skillnaden att 

man inriktar sig på att hitta obalanser i räntebärande papper som stadsobligationer och 

hypoteksobligationer. Dessa typer av obligationer har ganska små obalanser, vilket gör att det 

ofta krävs en stor del belåning för att det skall bli någon avkastning att tala om. Denna 

belåning gör att dessa hedgefonder har en hög ”fat tail risk”, vilket innebär att förluster ofta är 

få till antalet men när de sker blir det istället mycket kraftiga.  

 

3.6 Opportunistiska hedgestrategier 

I den sista investeringsstrategin ingår de hedgefonder med en blandad strategi, dvs. att de 

använder sig av en mängd olika strategier för att uppnå önskat resultat. Inom denna kategori 

ingår även ”fund of hedgefunds”, vilket är hedgefonder som investerar i andra hedgefonder. 

3.6.1 Blandstrategier 

Makrohedgefonder är den mest olikartade grupp av blandstrategier, och den agerar över 

globala finansmarknader och investerar och tar risker i alla typer av tillgångar. Förvaltare av 

dessa typer av hedgefonder har som oftast ett globalt perspektiv och arbetar med fundamental 

analys, för att på så sätt fånga marknadsrörelser inom framförallt statsobligationer, aktieindex 

och valutor. I hedgefondernas begynnelse var dessa typer av hedgefonder de allra vanligaste, 

och de hade ofta en hög risk genom att de antog en hög grad av belåning.  

 

Idag skiljer sig dock dessa typer av makrohedgefonder från hur de var tidigare, de har numera 

väsentligt lägre risk och mer insyn från investerare. Eftersom fondförvaltarna till dessa fonder 
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verkar globalt och opportunistiskt så skiljer sig de ganska mycket från varandra vilket kan 

göra det svårt att analysera dessa som grupp. Vi författare har ändock valt att gruppera in 

fonder under denna kategori och kommer därför givetvis att analysera denna grupp trots att de 

i många fall skiljer sig åt i utformningen av fonden. Inom gruppen blandstrategier finns det 

även de fonder som använder sig av multipla strategier, vilket innebär att de använder 

kombinationer av olika hedgestrategier för att uppnå önskat resultat.
63

 

3.7 Statistiska modeller 

Tidigare i detta kapitel har vi beskrivit och förklarat hedgefonder och dess olika strategier 

som används vid investeringen, samt de tre huvudgrupper som vi valt att dela in de 

hedgefonder vi använder oss av i vår studie. Denna studie baseras på en stor mängd data, 

vilken måste bearbetas. Studien kommer därför bestå av ett antal olika modeller som vi använt 

oss av för att testa urvalet och på så sätt kunna besvara vår problemformulering och uppnå 

syftet med uppsatsen. Dessa statistiska modeller beskrivs därför nedan i återstoden av detta 

kapitel.  

 

3.7.1 Konfidensintervall 

Konfidensintervallsteorin utvecklades av Jerzy Neyman under 1930-talet och är idag den 

vanligaste formen av osäkerhetsintervall. Ett konfidensintervall används för att reda ut om ett 

stickprovsmedelvärde är representativt för hela populationens medelvärde. För att göra detta 

användes en i förväg bestämd sannolikhet, oftast 95 % eller 99 %. Med den valda sannolikhet 

som används går det därefter att säga inom vilket intervall den verkliga populationen ligger. 

Detta genomförs genom att beräkna ett över- och ett undervärde vilket den faktiska 

populationen då sannolikt ingår .
64

 Formeln ser ut som följer: 

 

𝑿  ∓ 𝒕∝
𝟐

 
𝒔

 𝒏
  

 

𝑿 = populationens medelvärde 

𝒕∝
𝟐

 = värde ur t-fördelningen som motsvarar 
∝

𝟐
   kvantilen 

s = Standardavvikelse är ett mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från 

populationens medelvärde 

n = stickprovet dvs. stickprovsstorlek 

För att tydliggöra och ge en djupare förståelse i vad en konfidensintervall är kommer vi 

förklara detta genom ett exempel. 
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Ex. 

En börsmäklare vill bedöma den genomsnittliga avkastningen för en särskild aktie. Ett 

slumpmässigt urval med 15 dagar ger en genomsnittlig (årlig) avkastning på 𝑥 = 10,37 % och 

en standardavvikelse på s = 3,5 %. Börsmäklaren vill nu beräkna ett 95 % konfidensintervall 

för aktiens genomsnittliga avkastning. 

Lösning: 

Urvalsstorleken är n=15, vi antar att observationerna är normalfördelade och oberoende (t-

fördelning). Genom att använda en t-fördelningstabell med 14 frihetsgrader samt en 

konfidensgrad på 95 % (1-α), ger det oss ett t0,025 = 2,145. Använder vi dessa värden i formeln 

får vi: 

 

  𝑿  ∓ 𝒕∝
𝟐

  
𝒔

 𝒏
    →     𝟏𝟎,𝟑𝟕 ∓ 𝟐,𝟏𝟒𝟓  

𝟑,𝟏𝟓

 𝟏𝟓
    =   𝟖,𝟒𝟑 % 𝒐𝒄𝒉 𝟏𝟐,𝟑𝟏% 

 

Användningen av denna metod ger att 95 % av alla skapade intervall (mellan 8,43 % och 

12,31 %) täcker den genomsnittliga populationens avkastning.
65

 

Som vi har beskrivet används konfidensintervallet för att uppskatta inom vilket intervall den 

faktiska populationen ligger. Vi kommer att skapa punktvisa konfidensintervall för varje 

tidpunkt, ett per månad, under den tid vi ämnar analysera. I vår studie har vi använt ett antal 

hedgefonder i vår urvalsgrupp. Via denna urvalsgrupp vill vi därefter kunna generalisera och 

dra slutsatser om samtliga hedgefonder som finns på den svenska marknaden, alltså inte 

enbart den urvalsgrupp vi använder, se nedan i figur 3.3. Efter beräkning av 

konfidensintervall och sammanställningen av de tre olika investeringskategorierna kommer vi 

kunna visa med en bestämd sannolikhet inom vilket intervall det sanna avkastningen ligger. 

Därefter kan vi sedan visa om eventuella skillnader i avkastningsmönster hos respektive 

investeringskategorier är statistiskt säkerhetsställda eller ej. Konfidensintervallets bredd 

kommer att spegla osäkerheten i studien, därför är det bäst med ett så litet intervall som 

möjligt mellan de två siffror vi får fram i undersökningen. Då konfidensintervallet är ett mått 

på den osäkerhet slumpen bidrar med vid skattning av den verkliga populationens medelvärde 

ökar således säkerheten desto fler mätningar som används i studien. 

 

 

 

 

                                                            Slutsats 

 
 

Figur 3.1   

    Källa: egen 
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3.7.2 Regressionsanalys 

En regressionsanalys är en statistisk modell för analys av numerisk data där det finns en 

beroende variabel, samt en eller flera oberoende variabler. Den beroende variabeln i en 

regression är plottad som en funktion av den oberoende variabeln, konstanten, samt en 

felvariabel och ses som en slumpmässig variabel. Denna visar på den oförklarade variationen 

i den beroende variabeln. Formeln för en enkel linjär regression ser ut som nedan, där y och x 

är variabler och a och b är konstanter. Konstanten a bestämmer interceptet medan b brukar 

kallas för regressionskoefficient.
66

 

y = a + bx 

Den linje (se figur 3.4 nedan) som man sedan får ut när man använder formeln används för att 

kunna förutsäga värdet på y om man vet x. För att få göra sådana prediktioner måste man 

uppfylla ett antal villkor:
67

 

 Att det finns ett linjärt samband mellan x och y. 

 Att vi håller oss inom de intervall av x-värden som har studerats och befunnits ha ett 

linjärt samband med y. 

För att få reda på om det finns ett linjärt samband mellan variablerna x och y använder man 

sig av en så kallad korrelationsanalys.  

 
Figur 3.2 

En korrelationsanalys används för att ta reda på hur väl vårt stickprov (urval) stämmer 

överens med en rät linje. Vid en sådan analys räknas en korrelationskoefficient (=r) fram. 

Denna koefficient berättar för oss hur nära ett linjärt samband vi har i vårt stickprov, och om 

denna skulle ligga nära noll finns inget linjärt samband. Ju längre koefficienten skiljer sig från 

noll, desto starkare linjärt samband finns det.  Korrelationskoefficienten kan anta ett värde 

mellan +1 och -1, där +1 visar på ett perfekt linjärt samband dvs. när y ökar visst mycket ökar 

                                                 
66

 Andersson David, m fl, (2002),”Statistics for business and economics”, s. 668 
67

 Ibid s. 668 



Hedgefonders avkastningsmönster – farligare än fågelinfluensan? 

27 

 

även y med precis samma värde. Skulle korrelationskoefficienten anta värdet -1 finns det ett 

perfekt negativt samband, dvs. att när x ökar minskar y med motsvarande värde.
68

  

3.7.3 The Normal Distribution (Standardavvikelse) 

Normalfördelningen och dess karaktäristiska utseende i form av en ”kulle” är en av den 

vanligaste och viktigaste fördelningen, och används frekvent främst inom matematiken och 

statistiken. Eftersom vår studie omfattar ett stort antal hedgefonder blir denna modell 

intressant att använda sig av. Ett medelvärde av likfördelade oberoende slumpmässiga 

variabler kommer att vara normalfördelade, oavsett vilken fördelning dessa variabler hade 

ursprungligen.
69

  

 

 
Figur 3.3 

 

Standardavvikelse är ett mått på hur mycket de olika värdena i ett urval avviker från 

medelvärdet, vilket i figur 3.3 avser µ (mju). 
70

 Desto fler gånger hedgefondens värde 

historiskt sätt skiljt sig från medelvärdet, desto högre volatilitet har fonden vilket ger en högre 

risk för investeraren. En hedgefond kan se ut på många olika sätt, där det går att anta en hög 

eller låg diversifiering. En hedgefond som har stora historiska svängningar från medelvärdet 

har därmed en hög standardavvikelse, vilket kan tyda på att fonden har en låg grad av 

diversifiering i portföljen.
71

 

 

Även om standardavvikelse är ett bra mått för en hedgefonds risknivå, måste man som 

investerare trots det höja ett varningens finger. Vid en jämförelse av standardavvikelse mellan 

olika hedgefonder bör man visa en aning skepsis, om man inte är helt säker på jämförbarheten 

och överensstämmelsen av det underliggande data. Detta på grund av att standardavvikelsen 

av förklarliga skäl starkt påverkas av den undersökningsperiod som den baseras på.
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Formeln för standardavvikelsen är som följer nedan
73

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑥 = Medelavkastning 

x i = Avkastning 

n = Antal observationer 

s = Standardavvikelse 

3.7.4 Kurtosis 

Kurtosis eller ”toppighet” visar på graden av tjocklek på ”svansarna” i en normalfördelning. 

En normalfördelning där en stor del av observerad data ligger ut från mitten, dvs. ut mot de 

båda extremerna, brukar kallas för positiv toppighet.
74

 I en normaldistribution visar detta sig 

som en kraftig nedgång nära medelvärdet med tjocka svansar i utkanterna. Positiv toppighet 

kan därmed visa på en ojämn fördelning av avkastningen och ökar då också risken för kraftiga 

nedgångar, men självklart även för större uppgångar .
75

 

Motsatsen till ovanstående kallas för negativ toppighet och visar sig genom att det 

observerade ligger nära medelvärdet med smala svansar ut mot kanterna. I motsats till positiv 

toppighet som indikerar på en ojämn avkastning så visar negativ toppighet på en jämnare 

avkastningsnivå. En normaldistribution har därmed noll i toppighet. 
76

 

Kurtosis eller toppighet ser ut som följer: 

 

Figur 3.4
77

 

3.7.5 Skewness (Skevhet) 

Skewness eller skevheten beskriver graden av asymmetri kring medelvärdet i en 

normalfördelning.
78

 Detta innebär att en normalfördelning har noll i skevhet. Precis som i 

fallet med toppighet finns det även både positiv och negativ skevhet.  
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En normaldistribution som uppvisar en positiv skevhet visar på att hedgefonden ger små 

förluster och stora vinster vilket ofta är önskvärt, och det visar sig som att normalfördelning 

har en lång utdragen svans till höger om medelvärdet. En negativ skevhet har, tvärtemot den 

positiva, en lång utdragen svans till vänster om medelvärdet och karaktäriseras av små vinster 

och stora förluster, vilket inte helt oväntat inte är önskvärt.
79

 

3.7.6 Arethmic mean samt geometric mean 

Det aritmetiska medelvärdet är det enklaste av alla medelvärden och är enbart en summering 

av avkastningen på t.ex. en hedgefond dividerat med antal observationer. Det aritmetiska 

medelvärdet kan vara mer användbart när det är nödvändigt att studera en kortare period, då 

man måste bryta ner varje komponent för en analys av data.
80

  

Ett alternativ till det ovanstående beskrivna medelvärdet är det geometriska medelvärdet. Den 

största skillnaden mot just det aritmetiska medelvärdet är att det tar hänsyn till ränta på ränta 

på de månadsdata som används. Eftersom dessa mått genererar olika resultat kan man faktiskt 

ställa sig frågan vilken av dessa som bör användas. Det har visat sig att det är det aritmetiska 

medelvärdet som används mest frekvent av investerare. Detta på grund av att det dels är 

lättare att räkna ut, dels att det faktiskt ger ett högre värde vilket gör fonden att se bättre ut. I 

verkligheten är det dock lite annorlunda, då man bör utvärdera vilket sammanhang den skall 

användas i. Eftersom vi kommer att studera hedgefonder över flera perioder är det 

geometriska medelvärdet ett bättre och mer tillförlitligt mått.
81

 

 

3.8 Tidigare studier  

Liang et al (1998) undersökte hedgefonders historiska utveckling och dess risk, där författarna 

bl.a. analyserade på sambandet mellan hedgefonders karaktär och hur den presterat. Detta är 

speciellt intressant för oss då detta är precis det vi vill studera närmare. Den tidsperiod som 

undersöktes var perioden mellan januari 1994 och december 1996. Författarna använde sig av 

Hedge Fund Research Inc. vilket är en databas som vid undersökningstillfället innehöll 1163 

hedgefonder. Det användes även drygt 7000 vanliga fonder i studien. Studien är utförd med 

fonder som riktar sig till den amerikanska marknaden, både hedgefonder som är belägna i och 

utanför landets gränser. Studien delade in hedgefonderna i 16 olika kategorier efter vilken typ 

av strategi som användes i den specifika hedgefonden, vilket gör denna studie relevant och 

intressant eftersom det liknar vårt tillvägagångssätt.
82

 

Det empiriska materialet visade på att hedgefonder skiljer sig relativt mycket mot t.ex. vanliga 

fonder. Det framkom att hedgefonder över lag hade bättre riskjusterad avkastning jämfört med 

vanliga fonder, där de flesta visade på en abnorm positiv avkastning. Generellt kom Liang et 

al fram till att hedgefonder överlag överpresterar vanliga fonder. Det visade sig samtidigt att 
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hedgefonderna uppvisar en högre standardavvikelse samt lägre korrelation med 

marknadsindex, jämfört med de mer traditionella fonderna. Hedgefonderna uppvisade också 

en högre sharpekvot än de vanliga fonderna. Det mest intressanta med denna studie, utifrån 

vår egen studie, var att det visade sig att det fanns en låg korrelation mellan de olika 

investeringsstrategierna.
83

 

I figur 3.1 nedan kan vi se månadsavkastningen där Hedgefonders avkastning jämförs med 

aktieindexet S&P 500. Som det tydligt går att se presterar hedgefonderna bättre än index 

under hela den studerade perioden. 

 
Figur 3.5

84 

 

Den Europeiska Centralbanken (ECB) har i sin rapport från 2006 undersökt hedgefonder och 

hur dess utveckling sett ut de senaste åren. Rapporten undersöker hedgefonder främst mellan 

2004-2005 och visar på hur hedgefonder har blivit ett allt vanligare investeringsalternativ för 

såväl privatpersoner samt större investerare som t.ex. försäkringsbolag eller PPM-bolag. ECB 

kartlägger i studien även hur avkastningen ser ut för olika hedgefonder efter dess 

placeringsinriktning. Även om studien skiljer sig något från den vi genomför anser vi att den 

har så mycket gemensamt att den är intressant för vår del. Det som skiljer är kategoriseringen 

av de hedgefonder man använder. När vi i huvudsak använder oss av sex stycken strategier 

med tre stycken huvudgrupper (se tabell 3.1 i teorin) använder ECB sig av 14 olika strategier. 

Uppdelningen påminner dock mycket om den vi genomfört och innehåller liksom vår studie 

strategier som lång/kort aktiehedge, blandstrategier och mer marknadsoberoende alternativ 

som arbitragefonder för att nämna några.  

Det empiriska materialet i rapporten visar på en positiv avkastning hos hedgefonderna även 

om studien visar en viss genomsnittlig nedgång i absoluta tal i förhållande till tidigare år. När 

ECB undersökte hur korrelationen såg ut mellan de olika investeringsstrategierna noterades 

något anmärkningsvärt. Trots att flertalet fonder använt vilt skilda strategier ökade 

korrelationen dem emellan, detta trots att strategierna i sig inte hade något samband. 
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Korrelationen översteg to m den nivå som rådde innan kollapsen av hedgefonden Long Term 

Capital Management (LTCM) 1997; fonden som på enbart ett par månader gick under och 

gav stora effekter för hela den finansiella marknaden, som redan framgått. Den ökade 

korrelationen mellan olika investeringsinriktningar anser den Europeiska Centralbanken är 

mycket oroväckande. En allför lik placeringsinriktning menar ECB kan innebära en negativ 

hävstångseffekt om investeringarna i ett senare skede minskar. Risken ökar ytterligare då 

hedgefonder generellt har en hög skuldsättningsgrad vilket kan ge negativa effekter för hela 

den finansiella marknaden likt LTCM-fonden i slutet av 90-talet. Den Europeiska 

Centralbanken går till och med så långt och menar att det kan förklaras med de effekter en 

pandemi som fågelinfluensan ger. Hedgefondernas likformiga investeringsstrategier skulle 

kunna förstärka en negativ trend på samma sätt och utlösa en finansiell chock i klass med 

fågelinfluensan. För att komma ifrån eventuella problem som dessa vill ECB införa tydligare 

riktlinjer. Förvaltarna skall bli tvungna att lämna utförliggare uppgifter angående varför de 

väljer respektive placeringsinriktning. På detta sätt vill ECB öka kraven på hedgefonderna 

vilket skulle resultera i en tydligare och mer lättförstådd verksamhet.
85

 Det mest intressanta 

med denna studie är, utifrån vår studie, att ECB menar att hedgefondernas 

investeringsinriktningar är alltför likformade och är svåra att skilja på. Riskerna med 

likformighet bland hedgefonder tar även Krugman upp, där han behandlar hedgefondernas 

räntehandel, ”carry trade”. Under 1990-talet blev det kaos i många hedgefonder då ”carry 

trade” strategin raserades och det finansiella systemet sattes i gungning. Krugman menar 

vidare att detta scenario kommer att hända igen, om det inte redan gjort det under 2008.
86

  

Författarna Ding & Shawky har i sin studie av hedgefonder från 2007 undersökt sambandet 

mellan avkastning och olika investeringsstrategier. Författarna studerade totalt 4 700 

hedgefonder mellan 1990 och 2003 för att kunna utforska om det finns något 

avkastningsmönster i de olika investeringsinriktningarna. Av de totalt 4 700 fonder var 2 300 

stycken avslutade fonder och 2 400 aktiva fonder. Detta var enligt författarna särskilt viktigt 

då det innebär att det inte uppstår något problem med risken att fonder som under en tid visat 

en negativ utveckling läggs ner och därför inte inkluderas i studien. Här ser vi likheter med 

vår studie då även vi inkluderar nedlagda hedgefonder då dessa är med t.o.m. det datum de 

läggs ner. I det empiriska materialet kunde författarna se att det fanns en skillnad i hur de 

olika investeringsstrategierna presterade. Av de olika investeringsstrategierna som användes i 

studien kunde man se att de som främst investerade i ”equity”, terminer och globala 

värdepapper uppvisade positiva nivåer av skevhet. Vilket enligt teorin ger småförluster och 

stora vinster
87

. Det var alltså dessa fonder som visade sig ge högst avkastning till sina 

investerare. De mest intressanta i den studie, utifrån vår studie var att författarna hittade 

skillnad på avkastningen mellan de olika investeringsstrategierna.
88
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3.9 Sammanfattning teori 

Utmaningen, och tillika målet, med att förvalta en hedgefond är att den skall generera en 

positiv avkastning oavsett det rådande finansiella klimatet. För att uppnå dessa effekter kan 

fondförvaltare använda sig av en mängd olika tekniker. Det som styr förvaltningen av fonden 

kallas hedgestrategi och anger fondförvaltarens långsiktiga arbete för att uppnå den önskade 

effekten. Vi har i denna uppsats använt oss av Harcourt Investments strategiindelning som 

ursprungligen består av 26 olika strategier, men vi har i vår studie valt att använda oss av en 

förenklad variant med sex olika typer av strategier som sedan grupperats ihop till de tre 

grupper som vår studie baseras på. Den första gruppen är Marknadsberoende hedgefonder och 

består av lång/kort aktie och räntehedge, samt taktiska terminstrategier. Gruppen 

Marknadsoberoende består av aktiearbitrage samt räntearbitrage. Den sista gruppen är 

Opportunistiska som består av blandstrategier. Dessa olika grupper använder sig av olika 

instrument och har därmed olika strategier för att nå önskad effekt. 

För att kunna jämföra olika strategier och undersöka om dessa skiljer sig i avkastning och 

varför de gör det, behövs en del matematiska och statistiska modeller och mått. För att reda ut 

vad som är normalt inom ett urval kan man undersöka hur normalfördelningen ser ut, samt se 

på dess toppighet och skevhet vilka bland annat kan visa på hur avkastningsmönstret ser ut.  

Under den teoretiska referensramen har vi även valt att ta upp tre stycken studier som tidigare 

gjorts på området. Dessa visade att hedgefonder skiljer sig relativt mycket mot vanliga fonder 

i fråga om avkastning. Liang et al. kom fram till att hedgefonder överlag utpresterar vanliga 

fonder, samt att det var en låg korrelation mellan de olika investeringsstrategierna hos de 

studerade hedgefonderna. 
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4 PRAKTISK METOD 

I kapitel fyra kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt vid bearbetningen av våra 

kvantitativa data för studien. Vi kommer att beskriva vårt urval och vilka variabler som ingår 

i vår statistiska undersökning. Vi kommer även att gå in på hur vi bearbetat den insamlade 

data och vilka bortfall vi har, för att slutligen kritiskt granska vår undersökning och dess 

metodik.  

4.1 Kvantitativ bearbetning  

Som vi beskrivit i tidigare metodkapitel har vi använt oss av en kvantitativ strategi, vilket väl 

stämmer överens med vår positivistiska kunskapssyn där vi vill, genom att använda hårda 

fakta, kunna se regelbundenheter av det empiriska materialet. Motsatsen vore att använda sig 

av en kvalitativ strategi där målet är att tolka och förstå ett fenomen, vilken inte stämmer 

överens med vår kunskapssyn. Valet av en kvantitativ strategi tillsammans med vår 

problemformulering medför att vi valt att använda oss av en så kallad skrivbordsundersökning 

för insamlandet av primärdata. Det innebär att vi gjort en deskriptiv-statistisk studie, där vi 

som författare med hjälp av siffror vill ge en beskrivning av det insamlade materialet och på 

så sätt besvara vår problemformulering.
89

  

Som datainsamlingsmetod använde vi vår studie, precis som vi beskrivit ovan, utav en 

skrivbordsundersökning. När man använder en sådan metod för insamling av information 

utgår man från befintlig data, eller så kallad sekundärdata. Dessa data kan ta form av artiklar, 

akademiska arbeten eller offentlig statistik. I vår studie består data av statistik över en mängd 

olika hedgefonder under en längre tidsperiod.
90

  

4.2 Urvalsmetodik 

Enligt Davidsson & Patel är målet med forskning att resultatet ska vara så generellt som 

möjligt. Det innebär att om man undersöker en grupp människor vill man kunna generalisera 

resultaten till andra människor som kan liknas vid den undersökta gruppen. Därför studerar 

man enbart en del av populationen genom ett stickprov, för att sedan kunna applicera 

resultatet på en större population.
91

  

Denna typ av urval används ofta om studien har en teorigenererande eller auktionsorienterad 

forskningsansats. Detta är dock inte något som vi har använt oss av, eftersom vi har en 

avbildande forskningsansats som är vanligt vid statistiska undersökningar och baseras på ett 

stort antal informationsenheter.
92

  

För att en studie skall vara avbildande krävs det att man kan dra slutsatser som är 

generaliserbara till en viss grupp av individer eller händelser. För att det skall vara möjligt att 

göra det krävs det att studien baseras på ett stort antal informationsenheter, helst en så kallad 
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totalundersökning.
93

 Vårt mål med studien är självklart att vi skall kunna generalisera 

resultatet av undersökningen och på så sätt kunna bidra med ny information, vilket kan hjälpa 

privatpersoner och investerare vid val av hedgefond och typ av investeringsstrategi för att 

uppnå bästa möjliga avkastning. Vi har i vår uppsats studerat 69 stycken olika hedgefonder 

under en fem år lång period; samtliga är svenska hedgefonder eller sådana som är riktade mot 

den svenska marknaden. För att en studie skall kunna sägas vara en totalundersökning måste 

man i princip undersöka en hel population, vilket är ovanligt och ofta mycket tidskrävande.
94

 

Vi har därför använt oss av ett så kallat systematiskt urval
95

. I ett sådant urval väljer man 

enheter direkt från urvalsramen, utan att använda sig av någon slumpmässighet. Det är precis 

detta vi gjort när vi valde ut vilka hedgefonder som skulle vara med i vår studie. 

Vårt urval i denna studie består av 69 stycken hedgefonder, svenska eller sådana som riktar 

sig mot den svenska hedgefondmarknaden. Dessa fonder har sedan studerats under fem år, 

med NAV- värde (Net Asset Value) varje månad under dessa fem år. Vi har data och därmed 

samma observationsdatum för samtliga hedgefonder. Anledningen till att vi valt att studera 

hedgefonder över tid är att vi vill se de eventuellt långsiktiga mönstren av vilken 

investeringsstrategi som använts, och att det blir lättare att se olika avkastningsmönster 

jämfört med ett kortare tidsintervall. Anledningen till att det blev åren 2004 -2008 beror på att 

hedgefonder är en relativt ny företeelse i Sverige, vilket har medfört att det innan dessa år inte 

fanns många hedgefonder. Vi anser att det krävdes en större mängd informationsenheter, dvs. 

hedgefonder, för att vår studie skulle uppnå en viss signifikansnivå, därav den valda 

tidsperioden.  

 All data som vi använt oss av i vår studie kommer uteslutande från MoneyMate via 

mailkorrenspondans med Mattias Nilsson, Executive Analysist, på ovan nämnda företag. 

MoneyMate är en specialist och tillhandahåller investeringsdata och lösningar för den globala 

finanssektorn. MoneyMate har 20 års erfarenhet av insamling, bearbetning och publicering av 

internationell investeringsdata. 
96

 

4.3 Variabler 

I en kvantitativ studie är den studerande egenskapen alltid en variabel. Dessa variabler kan ha 

olika egenskaper, där en variabel kan befinna sig på olika skalnivåer; nominalskala, 

ordinalskala, intervallskala, och kvotskala.
97

 Med vår problemformulering som utgångspunkt, 

där vi vill studera om avkastningen och dess mönster skiljer sig mellan olika hedgefonder 

beroende på vilken investeringsstrategi som används, kommer vi att använda oss av tre 

stycken variabler.  

Den första variabeln vi använt oss av är varje fonds avkastning. Det vi utgått från är varje 

hedgefonds NAV (Net Asset Value) för varje månad under de fem år som studerats. Denna 
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variabel mäts i ordinalskala, eftersom mätvärdena ger en rangordning men inte säger något 

om avståndet mellan värdena
98

.  

Den andra variabeln är de grupper vars hedgefonderna blivit indelade i, utifrån vilken typ av 

investeringsstrategi som använts i fonden. Dessa tre grupper är: marknadsberoende, 

marknadsoberoende, samt opportunistiska. Eftersom vi gör en indelning i kategorier har 

denna variabel egenskap av nominalskala
99

. 

Den tredje och sista variabeln är tid, där vi har studerat data över en femårsperiod med NAV 

varje månad. Studien grundar sig på 60 stycken olika observationer per studerad fond (tolv 

månader samt fem år). Tid är en viktig variabel i studien eftersom vi vill kunna se hur de olika 

kategorierna, innehållande hedgefonder med olika investeringsstrategier, beter sig i 

förhållande till olika index. Tid kan sägas vara intervallskala eftersom avståndet mellan 

värdena är densamma, i vårt fall månadsintervall, samt att de ger en rangordning
100

.  

4.4 Databearbetning 

Databearbetningen är en viktig del av studien, då det är den process som binder samman det 

empiriska materialet från datainsamlingen med analysen.
101

 Det empiriska, insamlade 

materialet brukar kallas rådata när det fortfarande är osorterat och oarbetat, vilket i vår studie 

består av data över hundratals olika hedgefonder under tio år, från 1998-2008, med NAV 

varje månad för samtliga av dessa. Denna data har sedan bantats ned genom de avgränsningar 

vi gjort. Rådata består även av tre olika index som sträcker sig över samma tidsperiod som 

fonderna, som används för att studera hur hedgefonderna presterat i förhållande till 

marknaden. Det första steget i bearbetningen är att göra en så kallad frekvenstabell.
102

  

Det första vi författare gjorde med den rådata vi fick tillhanda av medarbetare på MoneyMate 

var att sortera ut den data som var relevant för vår studie, dvs. månadsdata med NAV för de 

hedgefonder som fanns mellan 2004-01-01 och 2009-01-01. Dessa 69 stycken fonder 

grupperades sedan in i tre olika grupper, utifrån vilken typ av investeringsstrategi som den 

aktuella hedgefonden använder sig av. Informationen om de olika investeringsstrategierna för 

varje enskild hedgefond var tillgänglig på respektive fondförvaltares hemsida och/eller i 

specifika fondblad. Dessa tre grupper är; marknadsberoende, marknadsoberoende, samt 

opportunistiska där fördelningen av hedgefonderna blev 38 st. i den första, 4 st. i den andra 

samt 27 st. i den tredje gruppen.
103

 

Efter att grupperingen gjorts, räknades sedan varje fonds NAV (Net Asset Value) per månad 

om till procentuell förändring, för att på ett lättare sätt kunna se förändringen av avkastningen. 

Dessa data användes sedan för att räkna ut medelavkastning för de olika grupperna, vilket 

sedan även gjordes grafiskt i form av ett stapeldiagram. För att på ett överskådligt sätt visa på 

de olika gruppernas avkastningsmönster räknades den ackumulerade avkastningen samman 
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och multiplicerades med 100 för att på ett enkelt sätt visa på avkastningen under dessa fem år, 

på investerade 100 kr. Även denna fick formen av ett diagram, nu som ett linjediagram, där vi 

även studerat det sista året då vi tycker att detta är extra intressant, främst på grund av den 

kraftiga nedgången på finansmarknaden. All bearbetning av rådata har uteslutande skett i 

Microsoft Excel, för att på ett överskådligt sätt hantera den stora datamängden. 

Efter att ha sammanställt data i Excel, överfördes detta till ett speciellt program avsett för 

statistiska undersökningar, SPSS. I detta program analyserades sedan dessa data; olika tester 

genomfördes bl.a. en så kallad regressionsanalys, samt att korrelationen mellan de olika 

variablerna undersöktes. En normalfördelning genererades också, för att analysera skevheten 

samt toppigheten. Utifrån dessa data genererade SPSS en del tabeller samt figurer, vilket 

kommer att presenteras senare i empirikapitlet. 

4.5 Bortfall 

På grund av vår urvalsmetodik och vårt val av undersökningsmetodik, genom att göra en så 

kallad skrivbordsundersökning, har vi lyckats begränsa bortfallet, på det sätt att den data vi 

var ute efter är den data som vi använt. Detta till skillnad från till exempel en 

enkätundersökning, där bortfallet kan bestå av att respondenter missuppfattat eller svarat på 

fel sätt på en specifik fråga.  

Dock har även denna studie en viss mängd bortfall. För det första hade en av de studerade 

fonderna samma NAV varje månad vilket självklart inte är normalt och troligtvis berodde på 

fel i inmatningen av data. Denna fond togs senare bort från undersökningen, eftersom vi ansåg 

att den kan bidra till att siffermaterialet inte ger en rättvis bild av verkligheten. Ett annat 

bortfall uppstod när vi såg att en av fonderna hade ett abnormalt avkastningsmönster som inte 

kan vara möjligt att uppnå, vilket gjorde att även denna hedgefond rensades bort från 

undersökningen. 

Ett annat problem som vi fick erfara och som också går att lägga in under rubriken bortfall, är 

det faktum att en del hedgefonder ”likvideras” efter ett antal år. Detta faktum har visat sig 

vara relativt vanligt och kortfattat innebär det att fondförvaltaren stänger ner fonden och delar 

ut eventuellt övervärde till fondägarna. Av de 69 studerade fonderna var det tio stycken 

hedgefonder som visade sig vara nedlagda någon gång under de fem studerade åren. För att 

dessa inte skall ge en felaktig bild valde vi endast använda oss av de data som fanns 

tillgänglig för den specifika fonden under de år den var aktiv. Vi valde alltså att ta med 

fonden men med den skillnaden att de år där det inte fanns någon data så satte vi ett streck. På 

detta sätt fick vi med fonden, men undvek felaktig data i form av månadsavkastningen. 

4.6 Access 

Problematiken kring access handlar i grund och botten om tillträdet till data och 

information.
104

 Vi anser att accessen i detta arbete har varit mycket god, då vi haft en 

tillfredställande kontakt som givit oss precis den information som vi var intresserade av, samt 

tillhandahållit data som vi grundat vår studie på. Det tillhandahållna materialet har varit lätt 
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att förstå, och det har varit lätt att utifrån detta gruppera fonderna, samt med hjälp av olika 

program analysera det empiriska materialet.  

4.7 Kritisk granskning av undersökning samt källkritik 

Vi anser att undersökningen är både relevant, aktuell och utförd på ett sådant sätt att den kan 

generera i ny och intressant information. Vår undersökning liknar på många vis de studier 

som finns inom området, vilka vi tagit upp under vår teoretiska referensram i kapitel tre. Den 

största skillnaden mellan vår studie och de tidigare nämnda är främst tillgången till antal 

informationsenheter, dvs. antalet hedgefonder som är undersökta. Vår studie baseras på 69 

olika hedgefonder under tidsperioden 2004-2008, vilket kan tyckas vara för lite, men det var 

ej fler än så som fanns i Sverige vid den tidpunkten. Den amerikanska studie som vi refererat 

till innehöll över 4000 olika hedgefonder, vilket är mycket mer, men eftersom vi enbart ser till 

den svenska marknaden anser vi att det är fullt tillräckligt att basera en studie på det antalet 

hedgefonder.  

Det som vi anser är den största bristen med vår uppsats är den tidsperiod vi valt att studera. 

Eftersom hedgefonder har till uppgift att skydda sig mot eventuella nedgångar på 

finansmarknaden vore självklart det optimala att i en studie av denna typ få med en 

lågkonjunktur och därmed en nedgång på finansmarknaden, för att på så sätt kunna studera 

hur de reagerar och presterar under sådana förhållanden. Orsaken till att vi inte analyserat en 

sådan tidsperiod är, som vi beskrivit tidigare, att det inte fanns tillräckligt med data tidigare än 

den undersökta perioden. Hedgefonder är en relativt ny företeelse och i synnerhet på den 

svenska fondmarknaden. Detta har också medfört att det endast fanns fyra stycken 

hedgefonder som går att klassificera under marknadsoberoende hedgefonder, vilket är en brist 

som kan bidra till att det blir svårt att dra slutsatser kring dessa hedgefonder. 

Vi har i studien använt oss i stort sett av en källa, vilket är de data över hedgefonderna som vi 

fått tillhanda av företaget MoneyMate. Det är ett stort internationellt och välkänt företag, 

varför vi anser att källan är mycket pålitlig och att det inte finns någon anledning till misstro. 

Trots att det finns brister i vår undersökning och dess praktiska genomförande bedömer vi att 

uppsatsen håller god kvalitet och uppfyller de sanningskriterier som vi återkommer till i det 

sista kapitlet. 
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5 EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera och redogöra för de data som vi fått tillhanda och 

sedan bearbetat i Excel samt SPSS. Vi kommer dels att beskriva data i skrift, dels grafiskt visa 

på de olika gruppernas avkastningsmönster i form av både linje- och stapeldiagram samtidigt 

som vi gör en analys av dessa data. Till sist kommer vi att genom olika statistiska modeller 

testa det urval av data vi har bearbetat.  

5.1 Kapitlets upplägg 

Vi har i denna uppsats valt att sammanbinda vår empiri tillsammans med analysen av denna. 

Det innebär att vi inte kommer ha en speciell genomgång av empirin för att senare analysera 

denna, utan detta kommer ske successivt, där empiri och analys kommer att vävas samman. 

Vi har valt att göra på detta sätt på grund av att när man arbetar med kvantitativa data är det 

svårt att enbart ställa upp den information man har, utan att egentligen göra någon form av 

analys. Vi tror att det som läsare blir väsentligt lättare att läsa och förstå innebörden av denna 

studie när kapitlet är upplagt på detta sätt.  

Kapitel fem består av två olika delar. Den första består av en grundlig genomgång av empirin 

samt en analys av denna, som består av data från det urval vi gjort bestående av 69 olika 

hedgefonder. Detta kommer att göras med hjälp av både beskrivande text samt olika figurer 

och tabeller. Analysen gör vi utifrån det urval vi har i form av de olika hedgefonderna vi 

studerat, dvs. vi kan inte analysera hur det egentligen ser ut eftersom det är just ett urval. I den 

andra delen av detta kapitel kommer vi att genom olika statistiska modeller testa den data vi 

har, i form av hedgefonders månadsavkastning, för att undersöka om vi kan dra några 

slutsatser från det studerade urvalet. Vi kommer bland annat att göra ett så kallat punktvis 

konfidensintervall för att bedöma trovärdigheten i det empiriska material och de figurer vi 

använt oss av i studien. Först efter att vi testat urvalets data, kan vi i nästföljande kapitel dra 

slutsatser och besvara vår problemformulering och uppfylla syftet med studien. 

5.2 Översikt av empiriskt material 

Av våra totalt 69 studerade hedgefonder kunde vi se att fördelningen i respektive 

investeringsstrategi är mycket ojämn. Den flitigast använda investeringsstrategin är den 

marknadsberoende; dit de fonderna med en ”lång/kort aktiehedge”, ”lång/kort räntehedge” 

samt ”taktiska terminsstrategier” profil tillhör. Detta investeringsslag stod för 38 hedgefonder 

av de totalt 69 eller drygt 55 %. Den andra investeringskategorin: de marknadsoberoende där 

hedgefonder med en aktiearbitrage eller räntearbitrage profil tillhör, stod för endast 4 av de 

totalt 69 hedgefonderna eller cirka 6 %. Den sista kategorin med opportunistiska hedgefonder 

stod för totalt 27 eller 39 % procent av det totala antalet. För att se hur fördelningen ser ut i 

respektive underkategori till de tre huvudgrupperna se även bilaga 2. Fördelningen i de olika 

grupperna i vårt urval stämmer väl överens med marknadens faktiska fördelning, som vi 

beskrivit i teorikapitlet. Det faktum att vår studies indelning är realistisk ser vi som positivt, 

då detta tyder på att urvalet väl stämmer väl överens med verkligheten  
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Figur 5.1 

 

5.3 Avkastning på 100 investerade kronor 

För att på ett tydligt och enkelt sätt beskriva hur avkastningen skiljer sig för varje 

investeringskategori har vi valt att visa på hur avkastningen ser ut i varje grupp vid 100 

investerade kronor, det vill säga hur mycket är en investerad hundralapp vid början av år 2004 

är värd under resterande period fram till slutet av 2008. På detta sätt är det lätt att se 

utvecklingen under hela den studerade perioden samt att det är lätt att jämföra de olika 

grupperna av hedgefonder. 

Nedan i figur 5.2 kan vi se hur detta ser ut och det går tydligt se att samtliga tre kategorier 

följer varandra relativt väl. Den högsta avkastningen når de marknadsberoende 

hedgefonderna som har ökat 30 % till 130 kronor i slutet av 2007. Därefter minskar dock 

värdet stadigt fram tills studiens avslutande och är i slutet av 2008 endast värd 105 kronor. 

Eftersom dessa främst investerar i aktierelaterade instrument menar vi på att det inte helt 

oväntat att de följer aktieindexet OMX30 ganska väl, med en hög avkastning fast med en hög 

volatilitet och under den studerade perioden den totalt sett den sämsta investeringen.  

De marknadsoberoende hedgefonderna visar en liknande utveckling som de 

marknadsberoende fonderna, dock går de inte lika bra till en början men visar sin bästa 

avkastning under slutet av 2007 då 100 investerade kronor är värda 123 kronor. Därefter 

tappar även denna grupp i värde, dock inte lika mycket och är i slutet av 2008 värd knappt 

110 kronor. Dessa hedgefonder ska enligt teorin ha lägre volatilitet än andra hedgefonder, 

tillsammans med en lägre avkastning. De hedgefonder i vårt urval som ingår i denna grupp 

följer inte helt denna teori; dock är det svårt att uttala sig om detta då vårt urval endast består 

av fyra hedgefonder. Därför kan det vara så att det skulle sett annorlunda ut om vi hade en 

större mängd hedgefonder i denna grupp.   

De opportunistiska hedgefonderna är den grupp som under den studerade tidsperioden haft 

bäst avkastning per investerad krona. Dessa hedgefonder är de som har de mest varierande 

investeringsstrategierna, då många av dessa är så kallade blandfonder med blandad 

investeringsstrategi. Anledningen till att dessa gått bättre kan vara att de dels har mindre 

investerat i aktierelaterade värdepapper, samt att de har en bred investeringsbas som gör att de 

kan använda många olika instrument för att stävja en kraftig nedgång på finansmarknaden, 

vilket har skett slutet av 2008.  

55%
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Figur 5.2 

För att ytterligare göra en jämförelse mellan hedgefonder och marknadsindex har vi i figur 5.3 

valt att lägga samman samtliga studerade hedgefonder och jämföra de med OMXS30 och 

amerikanska OMXR t-bills. OMXR t-bills är i princip helt riskfria och som framgår visar de 

en konstant svagt stigande avkastning. OMX30 har under den studerade perioden en betydligt 

högre och oscillerande avkastningskurva än både hedgefonderna och t-bills, men har i slutet 

av 2008 trots allt den lägsta avkastningen. Alla hedgefonder sammantaget har en jämn 

avkastningskurva med stabil uppgång ända fram till de två sista åren då avkastningen avtar 

och går nedåt istället.   

 
Figur 5.3 

5.4 Avkastning på 100 investerade kronor för 2008 

Tidigare i detta kapitel har vi valt att redovisa den avkastningsmässiga utvecklingen av 

hedgefonderna under hela den studerade tidsperioden, eftersom det är den långsiktiga 

utvecklingen som vi anser är intressant att studera. Här har vi dock valt att studera det sista 

året, dels för att det är den del av den undersökta tidsperioden som motsvarar en nedgång och 
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kan liknas vid en början på en lågkonjunktur, dels för att slutet på 2008 är kanske den största 

finansiella kris som skådats i modern tid. Det är därför intressant att se hur hedgefonderna 

presterat under detta finansiellt turbulenta år; vi gör både en jämförelse mellan 

investeringsstrategigrupperna sinsemellan, men även mot marknaden som här representeras 

av OMXS30 vilket är ett välkänt svenskt aktieindex.  

 
Figur 5.4 

Ovanstående figur (figur 5.4) visar på de olika investeringsstrategierna under enbart det sista 

året dvs. 2008, och baseras på våra egna omberäkningar av den rådata som vi fick tillhanda av 

MoneyMate. Som det går att se enligt ovanstående figur är den grupp där hedgefonderna antar 

en marknadsberoende investeringsstrategi, den grupp som vid 2008 års början givit bäst 

avkastning per investerad krona under den studerade perioden med en ökning på en knappt 30 

%. Som vi under det tidigare teorikapitlet beskrivit investerar (enligt Harcourts Inv. 

uppdelning)
105

 denna grupp i lång/kort aktie- respektive räntehedge samt i taktiska 

terminstrategier. Eftersom 32 st.
106

 i gruppen främst investerar i lång/kort aktiehedge är det 

naturligt att denna har haft bäst avkastning fram till 2008, och därmed följt aktieindex 

OMXS30´s avkastningskurva. Vid en jämförelse inom grupperna är det också den som har 

haft överlägset sämst avkastningskurva under år 2008, och vid slutet av nämnda år har den 

tappat så att de investerade 100 kronor nu endast är värda ungefär 105 kr.  

De hedgefonder som ingår i gruppen marknadsoberoende karaktäriseras, som vi beskrivit i 

teorin, av att de försöker nå avkastning genom aktie- och räntearbitrage och har jämfört med 

andra hedgefonder lägre volatilitet (oscillerande), men också lägre avkastning. Precis detta går 

att se i ovanstående figur där denna kategori har en lägre volatilitet än de övriga grupperna, 

men också sämre avkastning i förhållande till de opportunistiska. Den investeringsgrupp som i 

vårt urval presterat bäst under 2008 är den opportunistiska. Denna grupp har en strategi som 

går ut på att blanda många olika typer av värdepapper och olika sätt att handla med dessa för 
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att uppnå önskad avkastning. De investerade 100 kr fyra år tidigare hade den i början av året 

stigit till 122,5 kr, och under året tappade de till att vara värd 112,5 kr. Detta är dock relativt 

”bra” och det syns tydligt att dessa hedgefonder inte påverkas lika mycket av marknaden som 

de i den marknadsberoende gruppen.  

Figur 5.5 visar på utvecklingen av de olika grupperna av hedgefonder tillsammans med 

utvecklingen på aktiemarknaden, i form av aktieindexet OMXS30 och det stora amerikanska 

indexet S&P 500. Det går tydligt se att OMXS30 har presterat mycket dåligt och att det är de 

marknadsberoende hedgefonderna som följt indexet mest, och detta torde bero på att dessa 

hedgefonder är de fonder som investerar mest i aktiemarknaden i form av lång och kort 

aktiehedge.   

Figur 5.5 
 

Tabell 5.1, tydliggör, med hjälp av vår insamlade empiriska data, avkastningen per månad 

under 2008 och visar hur de olika grupperna presterat. Inte någon av de grupper vi studerat 

har haft positiv avkastning under denna tidsperiod. Dock visar det sig tydligt att 

hedgefonderna i den opportunistiska gruppen som klarat sig bäst med ett fall på nästan åtta 

procent. De marknadsoberoende fonderna har tappat ungefär tio procent och de 

marknadsberoende nästan 18 %. Samtliga grupper har presterat bättre än aktieindexet 

OMXS30 vilket visar på vad teorin säger, nämligen att hedgefonder skall skydda mot 

nedgångar på marknaden. Dock har ingen av grupperna lyckats prestera en positiv avkastning 

under 2008, vilket är många hedgefonders egentliga mål; dock bör påpekas att detta år är 

extremt vilket gör en analys av det empiriska materialet svårare.    
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  Medelavkastning 2008 (procent, %)           

    Marknadsberoende   Opportunistiska   Marknadsoberoende   OMX   

  2008-01-01 0,48   0,343   0,383   - 0,617   

  2008-02-01 - 3,723   - 0,822   -0,953   -1,953   

  2008-03-01 0,65   1,783   0,163   -0,837   

  2008-04-01 -2,166   -0,934   -1,193   -2,193   

  2008-05-01 0,333   0,237   -0,603   -1,603   

  2008-06-01 0,797   0,55   -0,087   -1,087   

  2008-07-01 -3,228   -0,018   -0,183   -1,183   

  2008-08-01 -1,92   -1,453   -1,733   -2,733   

  2008-09-01 -0,493   -0,628   -0,333   -1,333   

  2008-10-01 -4,803   -3,561   -3,133   -4,133   

  2008-11-01 -3,949   -2,395   -0,837   -1,837   

  2008-12-01 -0,316   -0,147   -1,74   -2,74   

  2009-01-01 0,432   -0,919   -0,13   -1,13   

  Totalt -17,907   -7,965   -10,38   -23,38   

                    
Tabell 5.1 

5.5 Månadsvis avkastning  

I figur 5.6 nedan kan vi se hur den genomsnittliga avkastningen ser ut månadsvis när vi 

jämför de tre olika investeringsstrategierna med varandra. Det vi kan se är att de tre grupperna 

följer varandra relativt väl och inte visar på något tydligt mönster. De marknadsberoende 

fonderna är dock något mer volatila där de framför allt under den senare delen av studien 

visar på en tydlig större nedgång i förhållande till de andra hedgefonderna. Detta har sin 

förklaring i att de marknadsberoende, på grund av sin aktieinriktade investeringsstrategi, 

följer marknaden och börsen väl. Det går även att uttyda att de marknadsoberoende 

hedgefonderna vissa månader inte följer samma mönster som de två andra grupper av 

hedgefonder. Detta kan förklaras av, precis som vi beskrivit i tidigare teoriavsnitt, att 

marknadsoberoende hedgefonder har en strategi där de försöker skapa avkastning genom 

obalanser och är därför inte lika påverkad av marknadens rörelser i någon riktning
107

.  

Totalt över hela den studerade tidsperioden, 2004-2008, kan vi likväl se att samtliga tre 

grupper med hedgefonder i vårt urval visar på en positiv avkastning. Den urvalsgrupp som 

klarade sig bäst var den opportunistiska med en total avkastning på 12,14%. De hedgefonder 

som ingår i den marknadsberoende gruppen presterade nästan lika bra med en avkastning på 

9,19 %, och den grupp av hedgefonder som hade minst avkastning under den studerade 

perioden var de marknadsoberoende med en avkastning på 6,02 %. 
108
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Figur 5.6 

 

För att jämföra hedgefonderna med den övriga marknaden har vi i figuren nedan, figur 5.7, 

sammanställt de tre olika investeringsstrategierna till en och samma variabel. Nedan kan vi se 

hur den genomsnittliga avkastningen ser ut månadsvis när vi jämför hedgefonder med 

OMXS30.  

Som vi tydligt kan se i figuren (figur 5.7) nedan har OMXS30 en mycket högre volatilitet 

jämfört med hedgefonderna som visar en betydligt lugnare utveckling. Under de fyra första 

åren mellan 2004-2007 visar OMXS30 på en stadigt bättre tillväxt i förhållande till 

hedgefonderna som visserligen också de visar en god utveckling men en betydligt lugnare 

sådan. I slutet av studien, år 2007 och 2008, visar OMXS30 på en mycket negativ utveckling 

där de under fåtal månader visar en nedgång på hela 15-20 %. Under samma period visar 

hedgefonderna även de en negativ tillväxt, dock är den betydligt bättre än vad OMXS30 visar 

och är som mest nere i en knappt 5 % stor nedgång. Denna figur belägger delvis vad teorin 

säger om hedgefonder och hur de skall bete sig; det vill säga att hedgefonder skall generera en 

positiv avkastning oavsett rådande läge på finansmarknaden. I det urval vi gjort går det att se 

att hedgefonderna är betydligt mindre volatila, vilket sannolikt beror på att de innehåller flera 

olika instrument som t.ex. kan korrigera en kraftig nedgång på börsen. Det går också att se att 

hedgefonderna vissa månader agerar i en annan riktning jämfört med vad index OMXS30 gör, 

vilket tyder på att de kan generera positiv avkastning trots att börsen och övriga 

finansmarknaden går dåligt. 
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Figur 5.7 

 

5.6 Säkerställande av data 

Tidigare i detta kapitel har vi redogjort och beskrivit de empiriska data som ligger till grund 

för vår studie, vilken även analyserats och jämförts med vad teorin säger. För att säkerställa 

trovärdigheten i vårt urval kommer vi i resterande del av detta kapitel att ta hjälp av statistiska 

modeller, vilka kommer att hjälpa oss att analysera data för att i nästa kapitel kunna dra 

slutsatser kring densamma. 

5.6.1 Konfidensintervall 

För att kunna svara på vår problemformulering måste vi kunna påvisa om vårt stickprov är 

representativt för hela populationen – alltså samtliga hedgefonder på den svenska marknaden. 

För att klargöra detta har vi genomfört ett konfidensintervall. Efter beräkning av 

konfidensintervall kommer vi kunna visa med en bestämd sannolikhet inom vilket intervall 

den sanna avkastningen ligger.  

För att tydligt visa hur det ser ut under vår analysperiod mellan 2004 t.o.m. 2008 har vi valt 

att dela upp materialet i fem figurer, en för vardera år (se bilaga 3).  För ge en ökad förståelse 

har vi valt att redogöra varje investeringsstrategi för 2008 var för sig. Vi kan då på ett enklare 

sett beskriva hur det ser ut för varje grupp av hedgefonder. Avslutningsvis sammanställer vi 

dem till en gemensam figur för att på så sätt visa hur de förhåller sig till varandra. I respektive 

figur visar Y-axeln på avkastning i procent och X-axeln på förändring i tiden. 

 

Nedan i figur 5.8 kan vi se inom vilket intervall den marknadsoberoende populationen ligger. 

Då det under studiens arbete har visat sig finnas endast fyra stycken hedgefonder med denna 

investeringsstrategi är dess resultat följaktligen också osäkrast. Som vi tidigare har nämnt i 

teorin är konfidensintervallet ett mått på den osäkerhet som slumpen bidrar med vid skattning 

av den verkliga populationens medelvärde. Därför ökar således osäkerheten i hög grad i detta 

fall då antalet mätningar för investeringsstrategin är få. Den övre linjen ”Oberoende ÖG” är 
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den högsta nivå som den verkliga populationen ligger inom och den nedre linjen ”Oberoende 

UG är följaktligen den lägsta nivå populationen ligger på. 

 
Figur 5.8 

I figur 5.9 kan vi se hur konfidensintervallet för de opportunistiska fonderna ser ut. Denna 

investeringskategori innehåller betydligt fler hedgefonder än vad den marknadsoberoende 

kategorin gjorde vilket minskar intervallet och ökar säkerheten i testet. Detta kan vi se genom 

att intervallet mellan opportunistiska ÖG och opportunistiska UG är betydligt mindre. 

 
Figur 5.9 

I figur 5.10 kan vi se hur konfidensintervall för de marknadsberoende hedgefonderna ser ut. 

Liksom föregående opportunistiska fonder innehåller även denna kategori betydligt fler 

fonder. Därför kan vi även här se att intervallet är betydligt mindre och säkerheten i testet 

ökar. 
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Figur 5.10 

I figur 5.11 har vi lagt samman de tre olika investeringskategorierna för att se om vi kan 

säkerhetsställa om det finns någon skillnad mellan dem. Den marknadsoberoende strategin 

ger som vi tidigare har nämnt det klart osäkraste intervallet. I figuren nedan, figur 5.11, kan vi 

inte dra några slutsatser alls om denna grupp (ljusblå linjer), dess intervall ger oss ett alldeles 

för stor osäkerhet. Därför kan vi varken säga om det finns eller inte finns någon skillnad på 

avkastningen för de marknadsoberoende hedgefonderna i förhållande till de andra två 

strategierna. Vid analys mellan de andra två investeringsstrategier kan vi däremot se lite fler 

tendenser. Visserligen kan vi inte med direkt säkerhet hävda att det finns eller inte finns 

någon skillnad mellan de båda investeringsstrategiernas avkastning. Vi kan t.ex. se att 

konfidensintervallet inte omfattar varandra under delar av 2008, framför allt i början av året. 

Även under andra år mellan 2004-2008 (se bilaga 3) finns tendenser till att det är skillnad på 

dessa både investeringskategorier även om det kan vara svårt att utläsa. Detta pekar på att det 

kan finns skillnader i investeringsstrategi. Vi kan dock inte med våra konfidensintervall med 

säkerhet säga att det finns det. För att utreda om de opportunistiska och marknadsberoende 

hedgefonderna säkert skiljer eller inte skiljer sig åt måste vi göra ett så kallat ekvivalenstest. 
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Figur 5.11 

5.6.2 Ekvivalenstest 

För att säkerställa trovärdigheten i det urval vi analyserat gjordes som vi ovan beskrivit ett så 

kallat konfidensintervall. Det som vi utifrån figur 5.11 statistiskt kan säkerställa med 95 % 

säkerhet är att de marknadsoberoende hedgefonderna inte skiljer sig från de övriga 

hedgefonderna. Något som vi dock inte, utifrån figur 5.11, statistiskt kan säkerställa är om de 

marknadsberoende hedgefonderna skiljer sig från de opportunistiska hedgefonderna. För att 

kunna säkerställa detta måste vi ta hjälp av en ytterligare statistisk modell, ett så kallat 

ekvivalenstest.
109

  Med de data vi räknat fram har vi sedan plottat upp ett intervall som skall 

hjälpa oss med analysen. 

För att kunna göra en analys måste vi bland annat ställa en hypotes varpå med förutsättningar 

som följer nedan. Vi utför hypotestestet för varje tidpunkt, t.
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Hypotes: 

H0: µx-µy = 0 (att de har samma 

medelvärde) 

H1: µx-µy ≠ 0 (att de ej har samma 

medelvärde) 

 

 

 

 

 

Modell: 

𝒙~ N (µ|𝝈x/ 𝒏𝒙) 

𝒚~ N (µ|𝝈y/ 𝒏𝒚) 

 

Förkasta H0 om: 

| 𝒙-𝒚 |≥
𝒕𝜶

𝟐
  
𝑺𝒙𝟐

𝒏𝒙
+ 

𝑺𝒚𝟐

𝒏𝒚
 

 

För att kunna räkna ut ovanstående formel, använde vi oss först utav formeln nedan
110

 för att 

fastställa antalet frihetsgrader i en fördelning med två oberoende variabler, vilket är fallet i vår 

analys: 

 

 

Genom att använda dessa formler har vi först räknat ut de marknadsberoendes avkastning 

minus de opportunistiska, för att sedan plotta in dessa data i nedanstående figur, figur 5.12, 

och kan i figuren ses som den heldragna gula linjen. De streckade röda linjerna motsvaras 

utav den andra i modellen och är ett övre och undre gränsvärde för att kunna förkasta 

hypotesen som är ställd. För att statistiskt säkerställa att H0 är sann, dvs. att de opportunistiska 

och marknadsberoende egentligen har samma genomsnitt, skall den gula heldragna linjen i 

mer än 95 % av fallen ligga inom den övre och den undre gränsen i figuren nedan. Som 

tydligt går att se i vår figur ligger den heldragna linjen inom den övre och undre gränsen, 

vilket gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes och därmed statistisk säga, utifrån den data 

vi har med 95 % säkerhet, att de opportunistiska hedgefondernas avkastning ej skiljer sig från 

de marknadsoberoende hedgefonderna.  

 

                                                 
110

 Andersson David, m fl (2002),”Statistics for business and economics” s. 295 



Hedgefonders avkastningsmönster – farligare än fågelinfluensan? 

50 

 

Figur5.12 

 

När vi tidigare i detta kapitel redogjorde för empirin valde vi att särskilt analysera 2008 

separat och lite noggrannare just för att vi ansåg att det var lite extra intressant med tanke på 

den kris som blossade upp under detta år. Därför har vi valt att analysera det sista året separat 

även här. Förutsättningarna för detta år är desamma för de som lades fram ovan. Under detta 

år kan vi se en skillnad mot de tidigare åren, då den helstreckade gula linjen inte lika tydligt 

ligger mellan den övre och den undre gränsen. Om H0 skulle vara sann förväntar vi oss att 

cirka 95 % av tidpunkterna kommer x-y att ligga utanför de kritiska gränserna. Det vi kan 

säga är dock att det finns tendenser på att avkastningsmönstret mellan oberoende och 

opportunistiska hedgefonder kan skilja sig från varandra vid en nedgång på finansmarknaden. 

Detta är dock inte något vi kan statistiskt säkerställa utan det är endast indicier och 

spekulationer som vi kan dra från vårt urval av hedgefonder.  
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Figur 5.13 

 

5.6.3 Normalfördelning/Toppighet/Snedhet 

För att ytterligare analysera avkastningsmönstren hos respektive hedgefondstrategi har vi med 

hjälp av data vi omarbetat samt programmet SPSS plottat normalfördelningen för varje 

hedgefondstrategi per kvartal. Anledningen till att vi valde att endast studera kvartalsdata är 

dels tidsåtgången, dels att vi anser att det räcker att studera dessa data för att kunna uttyda om 

det finns ett mönster bland de olika hedgefondstrategierna. Genom att plotta en sådan går det 

utifrån figuren att uttyda hur avkastningsmönstret ser ut för de olika strategierna. För att 

analysera denna del plottade vi upp samtliga dessa figurer
111

 för respektive strategi för att se 

om det gick att identifiera ett mönster i avkastningen.  

Det var svårt att hitta något definitivt mönster och vi kan ej statistiskt säkerställa att något är 

på ett visst sätt. Det vi kan göra istället är att försöka utläsa några indikationer som pekar på 

att det kan finnas ett visst mönster hos två av de tre undersökta hedgefondstrategierna. Bland 

de marknadsoberoende hedgefonderna kan vi inte se något som helst mönster, vilket med 

största sannolikhet beror på att urvalet för just denna grupp är alldeles för litet. Toppighet 

visar på graden av tjocklek på svansarna i en normalfördelning. De opportunistiska 

hedgefonderna uppvisar tecken på en negativ toppighet då de observerade värdena ligger nära 

normalvärdet med smala svansar ut mot kanterna. Enligt Liang Bing
112

 visar detta på en 

jämnare avkastningsnivå och därmed en liten volatilitet. De marknadsberoende 

hedgefonderna uppvisar en något mer positiv toppighet än de opportunistiska, dock förefaller 

det inte vara en så stor skillnad utan det går endast uttyda en marginell skillnad. Detta tyder 
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dock på en mer ojämn fördelning av fondernas avkastning, och kan sägas vara mer volatila än 

de opportunistiska hedgefonderna. Detta var något vi tidigare i detta kapitel även såg när vi 

studerade diagrammen över tid. Detta tyder på att de marknadsberoende hedgefonderna beter 

sig mer i likhet med OMXS30, som är mer volatil, eftersom dess investeringsstrategi utgår 

från att främst investera i lång/kort aktiehedge vilket därmed förklarar likheterna i avkastning 

med börsen. Snedhet beskriver graden av asymmetri kring medelvärdet i en normalfördelning. 

Efter att ha analyserat figurerna i form av en normalfördelning går det inte se något mönster 

över någon skevhet, varken positiv eller negativ, hos de marknadsberoende eller de 

opportunistiska hedgefonderna. 

 

5.6.4 Regressionsanalys 

För att besvara vår problemformulering där vi frågar oss hur hedgefonderna presterar i 

förhållande till marknaden har vi använt oss av en enkel linjär regressionsanalys; detta för att 

se hur korrelationen ser ut mellan hedgefonder och vårt valda index OMXS30. Genom att 

studera korrelationen mellan dessa båda variabler kan vi se vilket samband de har. En 

korrelation på mellan -1 och 0 betyder att variablerna har ett negativt samband, 0 ingen 

korrelation alls, samt 0 tom +1 innebär att det finns en positiv korrelation.
113

 

Vi kommer att redovisa en figur för varje investeringskategori och OMXS30 enskilt för att på 

så sätt se hur korrelationen ser ut mellan respektive grupp. I figurerna representerar Y-axeln 

avkastningen för respektive grupp och X-axeln visar på hur avkastningen på OMXS30 ser ut 

vid samma tidpunkt. Siffrorna i figuren står för genomsnittlig avkastning per månad under 

2004-2008. 

 

I figur 5.14 kan vi se vilket samband som finns mellan OMXS30 och de marknadsberoende 

hedgefonderna. Det vi kan se är att det finns ett samband mellan de två variablerna. När 

hedgefonderna visar en positiv avkastning visar likaså OMXS30 en positiv avkastning i hög 

grad. Korrelationen ligger på +0,657 vilket betyder att korrelationen är relativt hög. Detta 

framstår som naturligt då dessa enligt de investeringsstrategierna som används skall påverkas 

av hur marknaden generellt går. 
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Figur 5.14 

 

I nästa figur, figur 5.15, kan vi se vilket samband som finns mellan OMXS30 och de 

opportunistiska hedgefonderna. Även här kan vi se att det finns ett samband mellan de två 

variablerna, dock inte lika stark som hos föregående strategier. Korrelationen ligger på +0,328 

och är därmed signifikant skilt från noll; vilket visar att det finns ett positivt samband mellan 

dessa, dock inte så starkt. 

 

  
Figur 5.15 
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I den sista investeringskategorin, marknadsoberoende hedgefonder, kvarstår problemet med 

att det var en alltför ovanlig strategi. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med data för att kunna 

göra någon trovärdig slutsats. Vi kan dock nämna att korrelationen låg på 0,255, vilket är den 

lägst uppmätta och är signifikant skilt från noll (signifikansnivå 5 %), vilket betyder att det 

finns en positiv linjär relation mellan dessa variabler. Att det fortfarande finns ett samband 

torde vara relativt oväntat då denna investeringskategori inte bör påverkas av hur marknaden 

generellt går.  

 

Det vi kan säga efter regressionsanalysen är att det finns ett samband mellan marknaden och 

hedgefonder på den svenska marknaden. Korrelationen mellan samtliga hedgefonder och 

marknaden ligger på +0,469, se figur 5.16. Med andra ord när marknaden visar positiv 

utveckling kan vi även se att hedgefonderna gör detta; likaså när marknaden visar på en svag 

avkastning tenderar hedgefonderna visa på en svag avkastning.  

 

 
Figur 5.16 
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6 SLUTSATSER 

I denna del har vi för avsikt att besvara vår problemformulering och på detta sätt uppnå syftet 

med uppsatsen. Vi kommer vidare att diskutera relevanta sanningskriterier och ge förslag på 

vidare forskning.  

Inledningsvis vill vi för tydlighetens skull ge en kort tillbakablick till vårt inledande kapitel 

för att tydliggöra syftet med uppsatsen. Vår problemformulering lyder; ”Skiljer sig 

avkastningen mellan hedgefonder beroende på vilken investeringsstrategi som används och 

hur presterar hedgefonderna inom de olika strategierna i förhållande till marknadsindex?” 

Med denna problemformulering som grund har vårt syfte med uppsatsen varit att undersöka 

om det finns ett samband mellan olika typer av svenska hedgefonders investeringsstrategier 

och dess avkastningsmönster, samt att se hur de korrelerar med marknaden. För att kunna 

uppnå detta har vi studerat 69 olika hedgefonder på den svenska marknaden mellan 2004 – 

2008. Dessa har vi sedan analyserat och med hjälp av olika statistiska modeller försökt 

säkerställa trovärdigheten i det urval vi använt oss av. 

6.1 Våra resultat 

De slutsatser vi kan dra av vår undersökning baseras på det urval vi använt oss av, vilket vi 

sedan studerat trovärdigheten i genom olika statistiska modeller. När vi analyserade det 

empiriska materialet i form av det urval vi gjort, kunde vi se att det fanns skillnader i 

avkastning mellan de tre grupperna som är indelade efter de olika hedgefondstrategierna; 

marknadsberoende, opportunistiska, samt marknadsoberoende. För att testa urvalets 

trovärdighet gjorde vi ett så kallat punktvis konfidensintervall. Utifrån detta test kan vi inte 

dra några egentliga slutsatser, vi kan alltså inte dra de slutsatser att de marknadsoberoende 

hedgefonderna inte går att skilja från de övriga hedgefonderna när det gäller avkastningen 

under perioden 2004-2008. Detta beror med största sannolikhet på att vi har haft ett för litet 

urval i denna grupp, vilket gjorde att dessa hedgefonder fick ett mycket stort 

konfidensintervall som fick till följd att vi inte kan dra några andra slutsatser. Utifrån detta 

test var det svårt att dra slutsatser kring de marknadsberoende och de opportunistiska 

hedgefonderna, varför vi gjorde ett så kallat ekvivalenstest. Utifrån detta kan vi statistsikt 

säkerställa, med en 95 % säkerhet, att de marknadsberoende och opportunistiska 

hedgefonderna inte skiljer sig när det gäller avkastningen under perioden 2004-2008.  

Vidare valde vi att specifikt studera år 2008 då vi anser att det är ett år som kräver ett eget 

avsnitt i studien. När vi analyserade detta år gick vi tillväga på samma sätt som när vi 

studerade hela perioden. Utifrån det punktvisa konfidensintervall som plottades upp kunde vi 

se att det fanns tendenser till att de marknadsberoende och de opportunistiska hedgefonderna 

skiljer sig när det gäller avkastningen, och att denna var extra tydlig under 2008. Efter att ha 

gjort ett ekvivalenstest kan vi dock inte dra några slutsatser som är statistiskt säkerställda, 

men vi kan dock säga att det finns tendenser att dessa hedgefonder skiljer sig i avkastning 

under en nedgång. 
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Vi valde även att analysera vår data genom att plotta en så kallad normalfördelning. Återigen 

är det svårt att dra några slutsatser kring de marknadsoberoende hedgefonderna då; som vi 

tidigare antytt är det ett för litet urval. De opportunistiska hedgefonderna däremot uppvisar ett 

mönster som pekar på att de har en negativ toppighet, och som visar att de har en jämnare 

avkastningsnivå med mindre volatilitet. De marknadsberoende hedgefonderna uppvisar en 

något mer positiv toppighet, dock är inte detta mönster lika tydligt som för de opportunistiska 

men pekar på att dessa hedgefonder är något mer volatila än de marknadsberoende 

hedgefonderna.  

I vår analys av hur hedgefonderna presterar i förhållande till marknaden använde vi oss av en 

enkel linjär regressionsanalys. Vi analyserade hur sambandet mellan de tre 

investeringsstrategierna och OMXS30 såg ut, och hedgefonder tillsammans i förhållande till 

vårt index. De slutsatser vi kunde dra av vår studie är att hedgefonder uppvisar ett samband 

med marknaden. Hedgefonder med en marknadsberoende placeringsinriktning hade högst 

korrelation på +0,657; detta torde vara relativt givet då dessa placeringsstrategier är inriktad 

på så sätt att de följer hur marknaden i stort visar för utveckling. Även de opportunistiska 

hedgefonderna visade på en positiv korrelation +0,328. Vid sammanställningen av samtliga 

hedgefonder och marknaden kunde vi se att korrelationen låg på +0,469.  

 

Då det även finns en korrelationen mellan hedgefonderna och marknaden under en 

nedåtgående trend visar detta på att hedgefonderna eventuellt inte håller vad de lovar; att 

oavsett börsklimat visa på positiv avkastning. Vi har dock inte haft möjligheten att studera 

hedgefonderna under en hel konjunkturcykel och kan därför inte statistiskt säkerhetsställa 

detta. Det vi dock kan säga är att det finns indikationer på att sambandet finns. De 

marknadsoberoende fonderna kan vi inte uttala oss om då vi inte har tillräckligt med data för 

att genomföra ett statistisktsäkerhetsställt test. Här finner vi en likhet med både Europeiska 

Centralbanken och Krugman som hävdade att hedgefonder är allt för likformade i sina 

investeringsstrategier. Detta anses vara farligt då det kan ge negativa effekter på det 

finansiella systemet, likt en pandemi som fågelinfluensan.  

Sammanfattningsvis kan vi dra de slutsatser att marknadsberoende och opportunistiska 

hedgefonder har samma typ av avkastningsmönster, dvs. att de ej går att skilja på dessa i fråga 

om avkastningen. De marknadsoberoende hedgefonderna är svåra att dra några slutsatser 

kring då urvalet var för litet. Vi har också sett att det finns en korrelation mellan det 

marknadsindex vi använt och samtliga tre investeringsstrategier.  

6. 2 Studiens vetenskaplighet 

I denna del kommer vi att beskriva de olika sanningskriterier som används vid granskning av 

en kvantitativ undersökning samt studiens vetenskaplighet Inom den kvantitativa forskningen 

finns det ett antal olika kriterier som används, vi har dock valt att granska vår studie utifrån 

validitet, reliabilitet, generalisering, samt att vi även kommer ge förslag till vidare forskning. 
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6.2.1 Validitet 

Med validitet menas att man i studien mäter det som är relevant i sammanhanget, och att 

använda rätt sak vid rätt tillfälle. Inom forskningen handlar validitet om att kunna ange i 

vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. Det är viktigt med bra validitet 

för att kunna dra vettiga slutsatser av undersökningen
114

. De vanligaste begreppen för att mäta 

validitet för en studie med kvantitativ ansats beskrivs nedan:
 115

 

 Innehållsvaliditeten i en studie mäter om vår datainsamlingsteknik ger oss information 

om de företeelser som intresserar oss. Detta görs enklast genom att utomstående som 

är insatta inom ämnet uttalar sig. Vi har för att säkerställa innehållsvaliditeten varit i 

kontakt med dels vår handledare, Christer Peterson, dels med Johan Svensson på den 

statistiska institutionen vid Umeå Universitet. 

 Den samtidiga validiteten visar på om det resultat vi fått fram stämmer överens med 

liknade studier. För att mäta denna har vi i studien jämfört resultatet med tre liknande 

studier, som dock är internationella men vi anser att dessa är fullt användbara. Det vi 

kunde se när vi jämförde vår studie med andra var att vi kom fram till liknande 

slutsatser som de andra studierna fick, vilket gör att vår studies trovärdighet styrks 

ytterligare.  

 Något som är viktigt och påverkar studiens giltighet är den kommunikativa validiteten, 

vilket innebär att det finns en väl beskriven metodbeskrivning samt borfallsanalys. Vi 

anser att vi har på ett tydligt sätt beskrivit undersökningens tillvägagångssätt samt att 

vi på ett tillfredställande sätt förklarat och redogjort för de bortfall som uppstått under 

studiens gång. 

 Det går även tala om en pragmatisk validitet, det vill säga om den kunskap som 

kommer fram i studien är användbar. Vi anser att den kunskap som kommer fram i vår 

uppsats till en viss del är användbar för framtida studier. En av de tre studerade 

hedgefondstrategierna, marknadsoberoende, innehöll ett för litet urval vilket medfört 

att slutsatser kring dessa fonder inte har varit möjlig. De slutsatser vi kommit fram till 

gällande de två andra hedgefondstrategierna anser vi vara fullt användbara. 

6.2.2 Reliabilitet 

Om validiteten är att man mäter det som är relevant, avser reliabiliteten att man mäter på ett 

tillförlitligt sätt. Reliabiliteten handlar i grund och botten om pålitlighet. Något som alltid är 

sant är sambandet mellan validitet och reliabilitet. Hög reliabilitet garanterar inte alltid hög 

validitet, dock är det så att hög validitet förutsätter en hög reliabilitet. Med reliabilitet menar 

vi att den kunskap som framkommer i studien är framtagen på ett sätt som är tillförlitligt. För 

att ha en hög reliabilitet skall resultatet vara lika i så hög grad som möjligt, om studien skulle 

upprepas flera gånger.
116

 Då vi använt oss av förutbestämt datamaterial i form av 

hedgefonders månadsavkastnnig tillsammans med statistiska modeller och formler anser vi att 

resultaten skulle bli i princip exakt lika om studien skulle reproduceras. Visst finns det alltid 

en risk med att resultatet skulle kunna bli annorlunda på grund av alla matematiska 
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 Malterud, Kirsti (1998), “Att kombinera metoder - Kvalitativa metoder i medicinsk forskning” s. 87 
116

 Ibid s. 112 



Hedgefonders avkastningsmönster – farligare än fågelinfluensan? 

58 

 

beräkningar, men vi anser att den är så pass liten att den ej skulle påverka vår studies 

reliabilitet i någon högre grad. 

6.2.3 Generalisering 

I en kvantitativ studie handlar generalisering eller överförbarhet om möjligheten att kunna 

generalisera resultaten till en större grupp. Utifrån det resultat och de slutsatser vi dragit 

angående avkastningsmönstren hos olika hedgefonder, utifrån deras investeringsstrategier, 

anser vi att det går att generalisera en del av studien för att gälla andra hedgefonder än bara de 

som ingått i vårt urval.  

6.2.4 Förslag till vidare forskning 

I vår studie valde vi att studera hedgefonder som fanns tillgängliga på den svenska marknaden 

mellan 2004 – 2008. Något som hade varit intressant att studera är hur dessa hedgefonder 

presterar under en lågkonjunktur, för att se hur det skiljer sig från en högkonjunktur. 

Problemet är att det inte finns tillräckligt med data för detta i Sverige, på grund av att det är en 

relativt ny företeelse. Dock skulle det om ett antal år vara praktiskt genomförbart att göra en 

sådan studie i Sverige, då vi idag är mitt i en lågkonjunktur. 

En annan del som skulle vara intressant att forska vidare på är de ”vanliga” fonderna som 

finns i Sverige, och göra en liknande uppdelning som vi gjort för att se om det finns vissa 

typer av fonder som presterar bättre än andra, och helst under en längre tidsperiod. 
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GAM Trading II Fund (EUR)  

http://www.incisivemedia.com/hfr/pdfs/awards/best%20lt%20achievement%20in%20specialist%20ov

er%2010yr/gam%20trading.pdf 

 

GAM Trading III EUR 

https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm 

 

GAM Trading III USD 

https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm 

 

GAM Trading IV EUR 

https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm 

 

GAM Trading IV USD 

https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm 

 

H.Lunden Eikos 

http://www.hlunden.se/ 

 

HQ Fonder Global Hedge                              

http://www.hqprivatebanking.com/Pdf/Global.pdf 

 

HQ Fonder Nordic Hedge                              

http://www.hq.se/sv/HQ-Fonder/Varafonder/Hedgefonder/HQ-Nordic-Hedge/ 

 

HQ Fonder Solid                                     

http://www.hq.se/sv/HQ-Fonder/Varafonder/Hedgefonder/HQ-Solid/ 

 

IndeCap Guide Hedgefond                             

http://www.indecap.se/documents/faktabladguidehedgefondapril2007.pdf 

 

Key Europé (SEK) 

www.keyhedge.se 

 

Key Hedge (SEK) 

http://www.keyhedge.com/user/nav/KeyHedgeFundInc/22009KeyHedge(USD)0109.pdf 

 

Key Multi Strategy SEK                              

http://www.keyhedge.com/user/nav/KeyMulti-StrategyFund/22009KeyMultiStrategy(EUR)0109.pdf 

 

Key Recovery USD                                    

www.keyhedge.se 

 

Lynx Asset Management Lynx                          

http://www.lynxhedge.se/bilagor/Lynx_Faktablad_mars_08.pdf 

 

Nordea European Equity Hedge                        

http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=814182&rw=1&u

rl=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000896441&buybuttonlink=&solution=4800ff644f14&catid=

0&buyBtn=on&mode=on 

 

Nordic Absolute Return Fund                         

http://www.nordicfund.com/?pageID=23&map=19 

 

 

http://www.incisivemedia.com/hfr/pdfs/awards/best%20lt%20achievement%20in%20specialist%20over%2010yr/gam%20trading.pdf
http://www.incisivemedia.com/hfr/pdfs/awards/best%20lt%20achievement%20in%20specialist%20over%2010yr/gam%20trading.pdf
https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm
https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm
https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm
https://www.gam.com/en/FundsIndividuals/FundList/Fund+List.htm
http://www.hlunden.se/
http://www.hqprivatebanking.com/Pdf/Global.pdf
http://www.hq.se/sv/HQ-Fonder/Varafonder/Hedgefonder/HQ-Nordic-Hedge/
http://www.hq.se/sv/HQ-Fonder/Varafonder/Hedgefonder/HQ-Solid/
http://www.indecap.se/documents/faktabladguidehedgefondapril2007.pdf
http://www.keyhedge.se/
http://www.keyhedge.com/user/nav/KeyHedgeFundInc/22009KeyHedge(USD)0109.pdf
http://www.keyhedge.com/user/nav/KeyMulti-StrategyFund/22009KeyMultiStrategy(EUR)0109.pdf
http://www.keyhedge.se/
http://www.lynxhedge.se/bilagor/Lynx_Faktablad_mars_08.pdf
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=814182&rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000896441&buybuttonlink=&solution=4800ff644f14&catid=0&buyBtn=on&mode=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=814182&rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000896441&buybuttonlink=&solution=4800ff644f14&catid=0&buyBtn=on&mode=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=814182&rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000896441&buybuttonlink=&solution=4800ff644f14&catid=0&buyBtn=on&mode=on
http://www.nordicfund.com/?pageID=23&map=19
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P&N Yield 

http://www.pnfonder.se/UserMedia/Documents/Yield%20infobr%20A4%20051216_63272688859849

4923.pdf 

 

SEB Hedgefond Equity (SEK) 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article466807.ece?service=print 

 

SEB Multihedge 

http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDUI

D_F4C54664F8823542C1256F2B002C9D61%26sitekey%3Dseb.se 

 

SEB Trygg Liv Goldman Sachs Global High Yield 

http://www.seb.se/pow/fmk/2500/produktblad/p_TRYGG-TPLA.pdf 

 

Tanglin B 

http://www.tanglin.se/Faktablad%20Tanglin.pdf 

 

Wiborg Consepio 

http://www.consepio.se/web/page.aspx?refid=15 

 

Zenit Helios 

http://www.brummer.se/Single-Strategy/Zenit/Zenit/ 

  

http://www.pnfonder.se/UserMedia/Documents/Yield%20infobr%20A4%20051216_632726888598494923.pdf
http://www.pnfonder.se/UserMedia/Documents/Yield%20infobr%20A4%20051216_632726888598494923.pdf
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article466807.ece?service=print
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDUID_F4C54664F8823542C1256F2B002C9D61%26sitekey%3Dseb.se
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3Fduid%3DDUID_F4C54664F8823542C1256F2B002C9D61%26sitekey%3Dseb.se
http://www.seb.se/pow/fmk/2500/produktblad/p_TRYGG-TPLA.pdf
http://www.tanglin.se/Faktablad%20Tanglin.pdf
http://www.consepio.se/web/page.aspx?refid=15
http://www.brummer.se/Single-Strategy/Zenit/Zenit/
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Bilaga 1 

 

 

Marknadsoberoende Totalt avkastning för samtliga månader = 6,02 % 

2004-02-01 1,25 2005-05-01 -0,91 2006-08-01 -0,25 2007-11-01 1,67 

2004-03-01 0,84 2005-06-01 0,74 2006-09-01 0,78 2007-12-01 -2,16 

2004-04-01 0,2 2005-07-01 1,36 2006-10-01 0,64 2008-01-01 0,48 

2004-05-01 -0,1 2005-08-01 1,16 2006-11-01 0,24 2008-02-01 -3,72 

2004-06-01 -1,23 2005-09-01 0,52 2006-12-01 0,97 2008-03-01 0,65 

2004-07-01 0,14 2005-10-01 2,05 2007-01-01 2,18 2008-04-01 -2,17 

2004-08-01 -0,74 2005-11-01 -1,24 2007-02-01 0,37 2008-05-01 0,33 

2004-09-01 0,07 2005-12-01 1,83 2007-03-01 -0,06 2008-06-01 0,8 

2004-10-01 0,73 2006-01-01 2,44 2007-04-01 0,22 2008-07-01 -3,23 

2004-11-01 0,23 2006-02-01 1,99 2007-05-01 1,79 2008-08-01 -1,92 

2004-12-01 1,91 2006-03-01 0,21 2007-06-01 1,36 2008-09-01 -0,49 

2005-01-01 1,54 2006-04-01 1,38 2007-07-01 0,34 2008-10-01 -4,8 

2005-02-01 -0,35 2006-05-01 1,38 2007-08-01 0 2008-11-01 -3,95 

2005-03-01 1,19 2006-06-01 -2,34 2007-09-01 -1,32 2008-12-01 -0,32 

2005-04-01 -0,06 2006-07-01 -0,58 2007-10-01 1,57 2009-01-01 0,43 

 

 

Marknadsberoende   

  

Total avkastning för samliga månader = 9,19% 

2004-02-01 1,27 2005-05-01 -0,65 2006-08-01 -0,04 2007-11-01 1,16 

2004-03-01 -0,04 2005-06-01 -0,89 2006-09-01 0,3 2007-12-01 -1,65 

2004-04-01 -0,05 2005-07-01 1,19 2006-10-01 0,4 2008-01-01 0,38 

2004-05-01 -0,07 2005-08-01 1,7 2006-11-01 0,17 2008-02-01 -0,95 

2004-06-01 -2,16 2005-09-01 0,2 2006-12-01 2 2008-03-01 0,16 

2004-07-01 0,38 2005-10-01 1,43 2007-01-01 2,28 2008-04-01 -1,19 

2004-08-01 -0,95 2005-11-01 -0,85 2007-02-01 0,06 2008-05-01 -0,6 

2004-09-01 -0,67 2005-12-01 1,94 2007-03-01 1,14 2008-06-01 -0,09 

2004-10-01 0,34 2006-01-01 2,53 2007-04-01 -0,33 2008-07-01 -0,18 

2004-11-01 0,23 2006-02-01 2,59 2007-05-01 1,22 2008-08-01 -1,73 

2004-12-01 1,64 2006-03-01 1,28 2007-06-01 0,67 2008-09-01 -0,33 

2005-01-01 1,42 2006-04-01 1,3 2007-07-01 0,05 2008-10-01 -3,13 

2005-02-01 -0,29 2006-05-01 2,37 2007-08-01 -0,48 2008-11-01 -0,84 

2005-03-01 0,88 2006-06-01 -2,85 2007-09-01 -1,37 2008-12-01 -1,74 

2005-04-01 -0,33 2006-07-01 0,11 2007-10-01 1,01 2009-01-01 -0,13 
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Opportunistiska   Total avkastning för samtliga månader = 12,14 % 

2004-02-01 1,77 2005-05-01 -1,25 2006-08-01 -0,13 2007-11-01 2,06 

2004-03-01 0,27 2005-06-01 0,68 2006-09-01 0,07 2007-12-01 -0,77 

2004-04-01 0,13 2005-07-01 1,85 2006-10-01 0,06 2008-01-01 0,34 

2004-05-01 -1 2005-08-01 0,75 2006-11-01 0,44 2008-02-01 -0,82 

2004-06-01 -1,06 2005-09-01 0,22 2006-12-01 0,35 2008-03-01 1,78 

2004-07-01 0,11 2005-10-01 1,37 2007-01-01 1,68 2008-04-01 -0,93 

2004-08-01 -0,5 2005-11-01 -0,99 2007-02-01 0,21 2008-05-01 0,24 

2004-09-01 -0,4 2005-12-01 1,41 2007-03-01 0,59 2008-06-01 0,55 

2004-10-01 0,66 2006-01-01 1,33 2007-04-01 0,18 2008-07-01 -0,02 

2004-11-01 1,1 2006-02-01 1,9 2007-05-01 1,94 2008-08-01 -1,45 

2004-12-01 2,43 2006-03-01 0,05 2007-06-01 0,81 2008-09-01 -0,63 

2005-01-01 1,03 2006-04-01 0,84 2007-07-01 0,61 2008-10-01 -3,56 

2005-02-01 -0,06 2006-05-01 1,72 2007-08-01 -0,22 2008-11-01 -2,4 

2005-03-01 0,54 2006-06-01 -1,68 2007-09-01 -2,46 2008-12-01 -0,15 

2005-04-01 -0,64 2006-07-01 -0,44 2007-10-01 2,58 2009-01-01 -0,92 
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Bilaga 2 

 

MarknadsBeroende MarknadsOberoende Opportunistiska 

Lång och kort aktiehedge Aktiearbitrage Blandstrategier 

FMG US Hedge Fund B (USD) Ermitage Asset Selection Class G Key Hedge (SEK) 

H.Lunden Eikos (SEK) GAM Diversity II EUR GAM Trading II (USD) 

FMG India B (USD) GAM Diversity II (USD) FMG Global Hedge Fund A 

FMG Hi-Tech Hedge Fund (USD) Räntearbitrage GAM Trading II Fund (EUR)  

Aktie-ansvar Graal Banco Hege (SEK) Key Recovery USD                                    

Atlant Edge                                           Tanglin B 

Atlant Explora                                        SEB Multihedge 

Atlant Fonder Libra   Key Multi Strategy SEK                              

Cicero Hedge                                          IndeCap Guide Hedgefond                             

DnB NOR Aktiehedgefond Primus                         Brummer Helios                                      

Ermitage Global Strategy Class B USD                  DnB NOR Global Hedge                                

Ermitage Global Strategy Fund Class A EUR             DnB NOR Prisma                                      

Ermitage Global Strategy Fund Class A NOK             Erik Penser Hedgefond                               

Ermitage Global Strategy Fund Class B EUR             Ermitage Global Strategy Class A SEK 

Ermitage Global Strategy Fund Class B SEK             GAM Trading III EUR 

Ermitage Japan Absolute Class A USD   GAM Trading III USD 

Ermitage Japan Absolute Class B USD                   GAM Trading IV EUR 

Ermitage Japan Absolute Fund Class A EUR Series       GAM Trading IV USD 

Ermitage Japan Absolute Fund Class B EUR Series       HQ Fonder Global Hedge                              

FIM Maltti                                            HQ Fonder Nordic Hedge                              

FMG Bio-Med Hedge B (USD)                             HQ Fonder Solid                                     

FMG Global Hedge B (USD)                              
SEB Trygg Liv Goldman Sachs Global High 

Yield 

FMG Global Hedge Fund B EUR   Alterum Haussmann Holdings NV 

FMG Rising 3 B (USD)                                  GAM Trading (EUR) 

GAM Multi-Europe II EUR   GAM Trading Fund (USD) 

GAM Multi-Europe II USD   GAM Multi Emerging Markets (USD) 

GAM Multi-Pacific USD   Brummer Helios Euro                                 

Nordea European Equity Hedge                            

Nordic Absolute Return Fund                             

SEB Hedgefond Equity (SEK)     

Wiborg Consepio     

Zenit Helios     

Lång och kort räntehedge     

Bid & Ask Stella Nova Hedgefond                         

Excalibur                                               

Key Europé (SEK)     

P&N Yield     

Taktiska terminsstrategier     

GAM Diversity (USD)     

Lynx Asset Management Lynx                              
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

Marknadsberoende (kvartalsvis 2004-2008) 
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Opportunistiska (kvartalsvis 2004-2008) 
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Marknadsoberoende (kvartalsvis 2004-2008) 
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