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Sammanfattning 
Två populära investeringsformer är aktier och fonder. Det ökade intresset för dessa 

placeringsalternativ beror bland annat på den ökade tillgängligheten och den goda 

marknadsutvecklingen under senare år. En typ av investeringsform som växt, både i 

efterfrågan och i tillgänglighet på marknaden, är hedgefonder. De marknadsförs med låg risk 

och positiv avkastning oberoende av hur marknaden går. Dessa fonder riktar sig främst till 

företag och kapitalstarka privatpersoner med anledning av de höga startbeloppen, dock med 

undantag för en del hedgefonder som har lägre insats.   

 

Syftet med uppsatsen är att studera hedgefonder som varit tillgängliga på den svenska 

marknaden sedan första januari 2003, om deras strategival har en avgörande betydelse för 

fondens faktiska historiska utdelning och risknivå.  

 

För att uppnå god utdelning finns marknadsberoende, marknadsoberoende samt opportuniska 

strategier. Markandsberoende strategier gör värdebedömningar av aktier och obligationer, 

markandsoberoende strategier drar nytta av obalanser i prissättning för att uppnå positiv 

avkastning. Opportuniska strategi använder sig en blandning av dessa två strategier. 

 

I studien ingår hedgefonderna Brummer & Partners –Avenir, -Futuris, -Helios, - Lynx,                        

-Manticore, -Nektar och Zenit. Övriga fonder som inkluderas är Banco hedge, Key Europe 

sek, Key hedge sek samt Tanglin. Alla dessa fonder har totalt sett levererat positiv avkastning 

under vår studieperiod. Fem utav elva har dessutom överträffat index som visar hur alla 

svenska hedgefonder som är tillgängliga på den svenska marknaden utvecklats.  
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1 Inledning  
Vi har valt att studera hur olika typer av hedgefondförvaltning skiljer sig i avkastning samt 

risknivå. Av praktiska skäl och tillgänglighet kommer vi att begränsa oss till hedgefonder 

som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Fonderna ska minst ha varit verksamma 

från första januari 2003 fram till idag.  

 

Uppsatsens synvinkel är ur spararnas/placerarnas perspektiv. För att kunna göra jämförelser 

mellan hedgefonderna kommer vi att beakta de olika fondernas förvaltningsstrategi i 

förhållande till faktiska historiska avkastning, risk och avgifter. Hedgefonder tas upp 

mycket i media då främst med fokus på hur de undviker att följa marknadens nedgång. Av 

den anledningen anser vi att det är ett intressant och aktuellt ämne att diskutera. Vi kommer 

att utgå ifrån att läsaren har en begränsad kunskap om hedgefonder och vill därav börja 

med att beskriva vad hedgefonder innebär.  

 

1.1 Bakgrund 
Aktier och fonder är idag populära investeringsformer. Det stora intresset för aktier och 

fonder beror bland annat på den ökade tillgängligheten och den goda utvecklingen på 

börsen under senare år. En tänkbar anledning till att fondsparandet har ökat är att 

kunskapen finns hos fondförvaltaren, vilket innebär att man själv inte behöver vara expert 

på området för att få en rimlig tillväxt på sina pengar.  

 

En typ av investeringsform som växt mycket på senare tid är hedgefonden. För 

privatpersoner finns fler hedgefonder att välja mellan idag än vad det gjort tidigare, bland 

annat då de svenska storbankerna har satsat på att starta nya hedgefonder. Under statistiska 

centralbyråns kategori ”övriga fonder” ingår fonder som inte kunnat klassificeras som 

aktiefond, räntefond, blandfond eller fond i fond, i den gruppen redovisas hedgefonder. För 

fjärde kvartalet år 2005 uppgick antalet övriga fonder som är tillgängliga på den svenska 

marknaden till 82 stycken.1

 

Grundaren av hedgefonden var australiensaren Alfred Winslow Jones som år 1949 formade 

den nya förvaltningsformen med absolut avkastning. Med absolut avkastning menas att 

                                                 
1 E-mail, SCB Marta Singh Petersson 060509 
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fonden alltid har en positiv avkastning som målsättning oavsett marknadens utveckling.2 

För att uppnå absolut avkastning har hedgefonder friare placeringsregler än andra fonder.3  

 

Den första svenska hedgefonden introducerades i juli 1996 av Brummer & Partners och är 

därmed en av de äldsta hedgefonderna i Europa. Fonden heter Zenit och är än idag öppen 

för marknaden.4  

 

Det som är speciellt för hedgefondförvaltning är att förvaltarna ständigt arbetar efter att 

skapa ett skydd mot nedgång då de tar högre risker än traditionella fonder genom att bland 

annat använda sig av blankning. Förfaringssättet innebär att förvaltaren försöker hitta 

övervärderade aktier att låna, dessa säljs för att sedan, när kursen fallit köpa tillbaka aktien 

till ett lägre pris.5

 

1.2 Problemdiskussion 
Ordet hedge betyder skydd eller gardering. Med hedgefondförvaltning brukar man mena 

aktiv förvaltningsform eftersom förvaltarna ständigt strävar efter absolut avkastning. Det 

finns olika nivåer av aktiv förvaltning med högre och lägre riskprofil. Vad som menas med 

låg riskprofil är att förvaltaren investerar i räntebärande papper och obligationer, hög 

riskprofil innebär investering i aktierelaterade instrument så som aktieindexobligationer, 

depåbevis och konvertibler.  

 

Traditionella placeringsformer strävar efter att uppnå en relativ avkastning, är 

marknadsberoende och har som mål att prestera bättre än jämförelseindex. Dock har det 

visat sig vara svårt att uppfylla dessa krav. Därför har traditionella förvaltare alternativet att 

erbjuda sina kunder indexbaserad förvaltning genom att istället följa indexutvecklingen, det 

kallas för passiv förvaltningsform.6   

 

Det som utmärker hedgefonder är att de har som mål att ge positiv avkastning och lyckas 

bättre än traditionella fonder när marknaden faller. Ytterligare en skillnad är att för 

                                                 
2 Anderlind m.fl., 2003. Sid. 7 
3 Nilsson, 2004. Sid. 36 
4 http://www.brummer.se/default.asp Läst: 2006-03-01 
5 Nilsson, 2004. Sid. 36f 
6 Anderlind m.fl. 2003. Sid. 88 
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hedgefonder får man oftast betala ett fast förvaltningsarvode och en prestationsbaserad 

ersättning som är beroende av vilken avkastning fonden ger. Totalt kan avgifterna uppgå 

till omkring 15 – 20 %7 av innehavet. När det gäller traditionella fonder får man betala 

samma procentuella avgift oberoende av avkastningen.8  

 

En fråga som kan ställas är om hedgefonder kan sägas vara tillgängliga för alla eftersom 

insatsen ofta är väldigt hög. Generellt riktar sig hedgefonder främst till företag och 

kapitalstarka privatpersoner med en lång placeringshorisont eftersom insatsen ofta ligger 

omkring en halv miljon kronor.   

 

Ett sätt att se den historiska utvecklingen är att mäta riskjusterad avkastning för portföljen 

genom den så kallade sharpekvoten. Ett gott utbyte mellan avkastning och risk visas genom 

en hög sharpekvot. Genom att använda bland annat detta utvärderingsmått kan vi besvara 

hur avkastningen påverkas i förhållande till risk.9

 

För att uppnå god utdelning finns det fem huvudstrategier vid förvaltning av hedgefonder, 

den mest förekommande är lång/kort aktiehedge. Vi menar att det är intressant att studera 

om strategival har betydelse för fondens avkastning och risk.  

 

Fler intressanta fenomen att studera är fondernas avkastning i förhållande till 

standardavvikelse samt jämföra fondernas totala avkastning mot index. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera hedgefonder som varit tillgängliga på den svenska 

marknaden sedan första januari 2003, om deras strategival har en avgörande betydelse för 

fondens faktiska historiska utdelning och risknivå.  

 

  

                                                 
7 Oxenstierna, 2005. Kap 5, sid.13 
8 Anderlind m.fl., 2003. Sid. 72 
9 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf Läst: 2006-04-19 
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2 Metod 
Vi har utgått från problemformuleringen och de avgränsningar vi haft då vi valt 

metodansats. Detta presentar vi i metodavsnittet samt redogör för hur datainsamlingen 

genomförts och bearbetats därtill våra källors tillförlitlighet.  

 

2.1 Val av metodansats 10

Den vanligaste metoden för att samla in kvantitativ data görs genom enkätundersökningar 

men också genom data från olika dokument. Kvantitativ data brukar även kallas hård data, 

som består av variabler på olika nivåer. Dessa variabler lämpar sig för olika beräkningar 

och statistiska analyser. En styrka med metoden är att den ofta utförs på ett stort urval och 

kan därför anses representera hela populationen. Kvantitativa undersökningar är ofta 

strukturerade och standardiserade vilket underlättar vid sammanställning av data, detta kan 

även ses som en negativ aspekt då förutbestämda frågor inte är flexibla. Människor 

uppfattar och tolkar frågor olika, för att få ett korrekt svar krävs att en dialog förs. Annan 

kritik som ges till metoden är att man begränsar sig till att studera det som forskaren anser 

är viktigt för undersökningen, risken är då att forskaren förbiser viktig information. 

 

Den kvalitativa metoden har ett syfte att få djupare förståelse för forskningsområdet och 

fokuserar därför sin undersökning på ett fåtal studieobjekt. Kvalitativ data kallas även mjuk 

data, denna består av kortare eller längre texter mer lämpade för en tolkningsprocess som 

ska ge innebörd åt det studerade fenomenet.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden är flexiblare på så sätt att strukturen på intervjun kan 

ändras under dess gång. Informationen som framkommer vid en intervju eller en 

deltagande observation omarbetas så att man får fram meningsinnehållet i insamlad data. 

 

Ett tredje alternativ är så kallad metodtriangulering som innebär att forskaren använder 

olika tekniker för att samla in data. En fördel med denna metod är att man kan testa om 

kvantitativa och kvalitativa ansatser leder till någorlunda likartade slutsatser, om så är fallet 

stärks tilliten till resultaten. 

 

                                                 
10 Johannessen och Tufte. 2003. Sid. 35f, 67ff, 77ff 
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Vår uppsats utgår från en kvantitativ ansats då vi baserar studien på numerisk data i form 

av total avkastning, standardavvikelse samt sharpekvoten under ett tidsintervall på 3 år. För 

att undersökningens syfte ska kunna uppfyllas kommer vi genom insamlad data jämföra 

värdena för olika fonder och således kunna dra slutsatser om förvaltningsstrategierna har 

någon betydelse för fondens avkastning och risknivå. Vidare vill vi se om det finns något 

samband mellan hög avkastning och hög standardavvikelse samt hög risk och hög 

sharpekvot.  

 

Det finns olika metoder för att samla in data. Att först samla information och sedan forma 

en teori kallas för en induktiv ansats. Detta angreppssätt är vanligast inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Det andra alternativet är en så kallad deduktiv ansats 

då utgångspunkten är redan existerande teorier, som används för att sedan undersöka om 

det stämmer med verkligheten. Denna metod är mer vanlig inom den naturvetenskapliga 

forskningen.  

 

Vi arbetar utifrån en deduktiv ansats då vi utgår från befintliga teorier som behandlar 

förvaltningsstrategier, risk, riskmått samt avgifter. Data kommer att räknas fram i form av 

värden på total avkastning, standardavvikelse och sharpekvoten för att studera om teorierna 

håller.   

 

2.2 Urval  
Det finns olika kategorier av urval, icke sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. Icke 

sannolikhetsurval innebär att de enheter som ingår i urvalet inte valts ut slumpmässigt det 

vill säga chansen att enheten blir utvald kan inte förutses.11

 

Sannolikhetsurval innebär att urvalet till undersökningen görs slumpmässigt. Ett 

slumpmässigt urval utförs på antagandet att man får ett urval som kan representera ett 

tvärsnitt av hela populationen, då gäller att de valda enheterna är tillräckligt många.12  

 

Slumpmässiga urval kan göras på flera sätt, till exempel systematiskt som innebär att 

forskaren väljer exempelvis var tionde fond. Stratifierat urval innebär att varje enhet som 

                                                 
11 Denscome. 2000. Sid. 19ff 
12 Ibid. Sid. 19ff 
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slumpmässigt väljs ur populationen, har samma möjlighet att bli utvald i förhållande till 

dess andel av den totala populationen. Flerstegsurval, är den kategori som vi använt oss av i 

uppsatsen. Det innebär att man gör urval från ett tidigare urval.  

 

Då vi gjorde vårt urval sökte vi hedgefonder på privata affärer13 och morningstars14 

hemsidor. Vi valde först ut 40 stycken hedgefonder som finns tillgängliga på den svenska 

marknaden. Därefter sökte vi fram de fonder som funnits tillgängliga minst sedan första 

januari 2003, resterande fonder blev 11 stycken som vi samlade in nödvändig information 

om för vår undersökning.15  

 

För placeringar i aktier och högriskfonder bör man ha en tidshorisont på minst tre men 

gärna fem år. Vi har på grund av begränsad tillgänglighet valt hedgefonder som varit 

verksamma på marknaden i minst tre år.  

 

Ett visst urvalsfel förekommer alltid om det finns avvikelser mellan det gjorda urvalet och 

populationen. Det är större risk för urvalsfel vid små urval och felet minskar ju större 

urvalet är.16  

 

I vår undersökning har vi ett urval som motsvarar drygt en tiondel av populationen. Som vi 

nämnt tidigare ingår hedgefonder under kategorin övriga fonder där det idag finns 82 

stycken.  

 

För vår undersökning har vi valt att använda oss av riskmåtten standardavvikelse och 

sharpekvot. Valet har vi gjort för att dessa mått är vanligt förekommande vid studier av 

fondernas risk. Sharpekvoten tittar vi på för att se vilken fond som är mest lönsam då risken 

ökar med en enhet samt för att se hur skicklig förvaltaren är. Vi har även valt att använda 

avkastning inklusive de enskilda fondernas avgifter, detta för att vi vill se mervärdet fonden 

kan leverera till sina andelsägare.  

 

 
                                                 
13 http://www.privataaffarer.se 
14 http://www.morningstar.se 
15 Denscome. 2000. Sid. 19ff 
16 Johannessen och Tufte. 2003. Sid. 138 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
Vid studier förekommer det två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Med 

primärdata menas data som samlats in för första gången och som ska användas till den 

aktuella studien. De metoder som finns tillgängliga för insamling av primärdata är 

exempelvis egen sammanställning av data, enkätundersökningar, intervjuer och 

experiment.17

 

De primärdata vi har använt oss av är framräknade utifrån fondernas månadsrapporter och 

visar avkastningen i procent som vi sedan använt för framräkning av total avkastning, 

standardavvikelse samt sharpekvot för perioden.  

 

Sekundärdata är fakta som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang 

och med ett annat syfte än vårat.18  

 

De sekundära data som studien baseras på är litteratur, Internet samt artiklar från 

dagstidningar. Litteraturen vi studerat har behandlat ämnen som förvaltningsstrategier, risk, 

riskmått samt avgifter.  

 

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Datas tillförlitlighet kallas i forskningssammanhang för reliabilitet. Reliabiliteten rör vilken 

data som samlats in för undersökningen, hur den bearbetas och används. Det finns olika 

sätt att testa datas reliabilitet, exempelvis genom att upprepa samma undersökning på 

samma grupp men vid ett senare tillfälle, även kallat ”test- retest- reliabilitet”. ”Inter- rater- 

reliabilitet” är då flera forskare undersöker samma fenomen samtidigt. Om samma resultat 

ges för de olika undersökningarna säger man att de har hög reliabilitet.19

 

När det gäller reliabiliteten i vår undersökning har vi fått fondernas månadsavkastning från 

deras månadsrapporter. Vi anser att dessa data är tillförlitlig då de kommer direkt från 

fondernas offentliga utgivanden. Utifrån månadsavkastningen har vi själva räknat fram 

värdena för undersökningsperiodens totala avkastning, standardavvikelse samt sharpekvot. 

                                                 
17 Björklund, Paulsson. 2003. sid. 67ff 
18 Ibid. sid. 67ff 
19 Johannessen och Tufte. 2003. Sid. 28f 
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Avkastningen för de olika hedgefonderna är framräknade på samma grunder, således med 

avgifter. Att finansinspektionen kontrollerar de svenska fonderna anser vi stärker 

tillförlitligheten. 

 

Med validitet menas att det vi mäter är relevant för den företeelse som undersöks.20 Data vi 

använt i undersökningen är relevanta då det avser förändringar i avkastning och risk under 

den tidsperiod undersökningen avser. De riskmått vi använt anser vi vara betydande för vår 

undersökning då de visar om det finns något samband mellan risk och avkastning. 

 

Vidare innebär generaliserbarhet att resultatet från en undersökning ska kunna överföras till 

andra likartade undersökningar.21 För att kunna generalisera krävs ett stort urval. Vår 

undersökning är begränsad till att endast omfatta ett färre antal hedgefonder. Hur 

representativa de utvalda undersökningsfonderna är för övriga fonder på den svenska 

marknaden är väsentligt för huruvida generalisering kan göras. För att se hur representativa 

våra fonder är mot dem som finns tillgängliga på svenska marknaden har vi valt att jämföra 

dem mot index. Vårt indexvärde visar totalt sett hur hedgefonder som är tillgängliga på den 

svenska marknaden utvecklats under perioden. Vi menar att vårt urval utgör en 

förhållandevis god representation av hedgefonder på svenska marknaden bör därför kunna 

generaliseras.  

 

2.5 Källkritik 
Torsten Thurén anger olika kriterier att använda vid källkritisk granskning; äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Med äkthet menas att källan som används ska 

spegla verkligheten som den är. Med tidssambandet menas tiden mellan händelsens 

inträffande och dokumentation. Tiden är avgörande för källans tillförlitlighet, ju längre tid 

det har gått desto mindre tillförlitlig blir källan. Det tredje kriteriumet oberoende, innebär 

att källan inte ska vara direkt avskriven från en annan källa. Således minskar också källans 

tillförlitlig om det finns någon misstanke om att källan försöker förvränga verkligheten 

genom sina personliga åsikter.22

 
                                                 
20 Johannessen och Tufte. 2003. Sid. 47 
21 Ibid. Sid. 260 
22 Thurén. 2005. Sid. 13 
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Då all data är insamlad från fondernas månadsrapporter utgår vi från att materialet är äkta 

eftersom det rör sig om sammanställningar av offentlig information. Vi anser även att 

avkastningen är fritt från tendenser då värdena är uträknade på samma grunder, således 

med förvaltnings- och prestationsbaserade avgifter. Genom att ingående data i vår 

undersökning bygger på observationer från verkligheten är oberoendekriteriet uppfyllt.  
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3 Teori 
För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att ta hjälp av olika teorier som 

behandlar förvaltningsstrategier, olika typer av risk, riskmått och avgifter. Teorierna 

kommer att presenteras i detta kapitel.  

 

3.1 Förvaltningsstrategier 
Den stora utmaningen för alla hedgefondförvaltare är att fonden de förvaltar ska ge positiv 

avkastning och inte vara beroende av marknadsutvecklingen. För att förvaltarna ska lyckas 

med detta finns det en mängd olika strategier. Strategierna som används kan delas in i tre 

grupper, marknadsberoende, marknadsoberoende och opportuniska. Alla hedgestrategier 

skiljer sig väldigt mycket åt. Här nedan kommer de mest förekommande strategierna att 

belysas som används inom hedgeförvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
 Källa: Anderlind m.fl.2003. sid. 35 

 

3.1.1 Marknadsberoende strategier 23

Marknadsberoende hedgestrategi innebär att strategin direkt påverkas av marknadens 

rörelse. Dessa strategier uppnår avkastning genom att göra värdebedömningar av aktier 

eller obligationer för att sedan ställa värderingsanalysen i relation till hur marknaden 

värderar dessa instrument. Har förvaltaren gjort en korrekt bedömning uppnås positiv 

avkastning. 

 

                                                 
23 Anderlind m.fl. 2003. Sid. 35, 37ff, 46f, 49f 
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Lång/kort aktiehedge är den mest förekommande hedgestrategin som förvaltarna använder 

sig utav för att åstadkomma absolut avkastning, den används i 55 % av alla hedgefonder i 

världen. Strategin innebär att förvaltaren handlar i aktier med fokusering på att samtidigt 

utvärdera bolagsvärden, för att sedan bedöma betydelsen av värderingen i relation till 

marknadens bedömning av bolagets värde. I de aktier som är under- eller över- värderade 

enligt förvaltaren tar fonden långa (köper) respektive korta (blankar) positioner inom.  

 

Användningen av korta aktier är mer riskfyllt än långa. Anledningen till detta historisk sett 

är att en aktie oftare stiger i värde än faller. En annan orsak är att förlustpotentialen är 

högre vid en kort placering än en lång, eftersom det inte finns något tak på hur mycket en 

aktie kan stiga i värde. Historiskt sett är denna strategi den mest aggressiva, den 

kännetecknas av hög avkastning till följd av stora kursrörelser jämfört med andra strategier 

inom hedgeförvaltning. 

 

Lång/kort räntehedge används inte i lika stor utsträckning som lång/kort – aktiehedge, 

denna strategi används i ungefär sex procent av världens hedgefonder. Fokuseringen i 

denna strategi är främst att utvärdera kreditrisken i underliggande företag, för att sedan 

bedöma värdet av värderingen i förhållande till marknadens syn på företagens kreditrisk. 

Förvaltaren använder sig även som i strategin ovan av lång/kort placering för fonden, här i 

företagens obligationer som är under- eller över- värderade. Strategin ses som något mindre 

aggressiv än för lång/kort –aktiehedge, vilket även här beror på att fonden påverkas av 

marknadens upp och nedgång. 

 

Taktiska terminsstrategier används utav de hedgefonder som investerar i derivatinstrument 

som optioner och terminskontrakt (vid ett visst datum i framtiden till ett visst pris köpa 

eller sälja en underliggande vara). Taktiska terminsstrategier försöker åstadkomma positiv 

avkastning genom aktiv handel i dessa terminer. Denna strategi används i åtta procent av 

världens hedgefonder. För att förutspå pristrender inom olika terminsmarknader använder 

sig förvaltarna av olika tekniska analyser och matematiska modeller. Strategin har visat en 

lägre riskjusterad avkastning och samvariation än för övriga hedgefonder, vilket har 

medfört att denna strategi har fungerat väl när andra hedgefonder har haft svårigheter. 

Förvaltarens mål är att kunna urskilja när en trend är på väg att upphöra för att hinna dra 

tillbaka sin exponering för fonden. Med denna strategi kan fonden minska i värde och 
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investeraren förlora pengar om inte marknaden påvisar någon tydlig trend eller är 

stillastående. 

 

3.1.2 Marknadsoberoende hedgestrategier 24

Marknadsoberoende hedgestrategier innebär att strategin inte direkt påverkas av 

marknadens utveckling. Genom att dra nytta av obalanser i prissättningarna mellan två eller 

flera relaterade aktier eller obligationer uppnår dessa strategier avkastning. Genom att i den 

relativa prissättningen mellan instrument fokusera på obalanserna, uppnår man önskad 

avkastning när prisrelationerna återgår till det normala. 

 

Aktiearbitrage används i en fjärdedel av världens hedgefonder. Definitionen på denna 

strategi är att helt utan risk kunna utvinna avkastning. Absolut avkastning uppnås då 

obalanser i prissättning mellan två eller flera relaterade aktieinstrument utnyttjas. Dessa 

obalanser kan uppstå genom en oväntad förändring när en stor post i en aktie köps eller 

säljs. Då en sådan situation uppstår påverkar detta kursrörelsen även om bolagets väsentliga 

värde är oförändrat.  

 

Räntearbitrage används inte i så många hedgefonder. Strategin används i ungefär fyra 

procent av världens hedgefonder, men i avsevärt större utsträckning om man ser till mängd 

förvaltat kapital. På grund av strategins komplexitet krävs en större 

förvaltningsorganisation som har möjlighet att förvalta den stora mängden kapital. Denna 

strategi utnyttjar också obalanser i prissättningen, inriktar sig på räntebärande papper, 

stadsobligationer och hypoteksobligationer. Prisobalanserna i obligationerna är oftast 

väldigt små vilket beror på att dessa typer av obligationer är väldigt likvida. Detta medför 

hög grad av belåning och därmed hög värdefallsrisk, speciellt då marknaden utsätts för 

makroekonomiska krissituationer. Räntearbitragestrategin har historiskt sett haft den mest 

stabila avkastningen och lågt riskutnyttjande. 

 

 

                                                 
24 Anderlind m.fl. 2003. Sid. 36, 51f, 56f 
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3.1.3 Opportuniska hedgestrategier 25

Opportuniska hedgestrategier är blandstrategier som exempelvis multistrategi. Det är 

vanligt att förvaltaren använder både marknadsberoende och marknadsoberoende, eller en 

kombination av andra placeringsalternativ för att uppnå avkastning. Vilket alternativ som 

förvaltaren väljer att använda beror på vad som är bäst under rådande marknadsläge. 

 

3.2 Vad är risk och hur mäts det? 
Att investera i fonder innebär alltid en viss risk. Beroende på om investeraren sparar i 

aktier eller i räntebärande papper tar placeraren olika hög risk. Om fonden har hög risk 

varierar värdet på fonden mycket mellan olika år. Har fonden lägre risk rör sig värdet på 

fonden inte lika kraftigt. Risk och möjligheter hänger ihop vid placering i fonder. Risk kan 

både vara positivt och negativt. En högre risk ökar möjligheten att erhålla en bättre 

avkastning på sina investeringar men kan också betyda att investeraren löper större risk att 

förlora en del eller hela beloppet som investerats. Ett bra sätt att minimera risken är att 

spara regelbundet både i bättre och sämre tider. 

 

Det finns olika sätt att mäta risk på. Oftast definieras risk som ett mått som visar 

svängningarna i värde, det vill säga volatiliteten. Nedan presenteras olika typer av risk och 

riskmått.  

 

3.2.1 Olika typer av risk26

Marknadsrisk: Vid en investering i aktier eller fonder finns det en marknadsrisk, vilket 

innebär att hela aktiemarknaden kan sjunka i värde på grund av konjunkturnedgång, 

världshändelser, tillgång på kapital eller liknande.  

 

Branschrisk: En nedgång i en viss bransch kan ha betydande konsekvenser om placeringar 

endast har gjorts i en bransch. 

 

                                                 
25 Anderlind m.fl. 2003. Sid. 36  
26  http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf Läst: 2006-04-19 
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Företagsrisk: Risk som beror på ett specifikt företags förutsättningar. Denna typ av risk går 

att minimera genom att placera i flera olika aktier istället för bara någon enstaka, kallas 

även för diversifiering. 

 

Ränterisk: En räntesänkning påverkar börsen positivt och vise versa vid en räntehöjning. 

 

Inflationsrisk: Inflation innebär att värdet på pengar sjunker i värde. Inflation gör så att 

varor blir dyrare vilket innebär att placeraren får mindre varor för pengarna idag än när de 

placerades. 

 

Valutarisk: Om investeringar har gjorts i utländska värdepapper innebär det att värdet i 

svenska kronor kan påverkas när växelkursen förändras. En global fond som investerar 

över hela världen och då även i olika valutor påverkas inte av valutasvängningar i enskilda 

valutor och påverkar då inte fondens värde i lika stor utsträckning. Fondbolagen kan 

valutasäkra sina placeringar vid placering i utländsk valuta, vilket innebär olika 

skyddsåtgärder, vars syfte är att eliminera risken som beror på kurssvängningar i den 

utländska valutan. Detta görs genom att de använder sig utav olika typer av derivat såsom 

valutaterminer som garanterar framtida köp/försäljning i fonden till en viss valutakurs, som 

även kallas för ”hedga”. 

 

3.2.2 Standardavvikelse  

Standardavvikelse är det vanligaste måttet som används för att mäta risken. Måttet kan 

definieras på följande sätt ”riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker 

under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde”. Standardavvikelsen mäts 

oftast inom ett intervall på de senaste 2-3 åren. Standardavvikelsen kan indikera hur hög 

grad av diversifiering en fond har, då en väl diversifierad fond har en lägre 

standardavvikelse. En högre standardavvikelse påvisar att fondens kurssvängningar har 

varit höga.27 Förvaltaren strävar efter att hitta fonder med låg korrelation mot 

börsutvecklingen för att på så sätt minska risken. Standardavvikelsen bör inte ligga på mer 

än 6-7 % på årsbasis.28

 
                                                 
27  http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf Läst: 2006-04-19 
28  Skingsley, Cecilia Dags titta närmare på hedgefonderna. Dagens Industri 2006-02-25  
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3.2.3 Sharpekvot 29

Sharpekvot är ett riskjusterat avkastningsmått med avseende på dess risk som anges på 

årsbasis. Kvoten räknas fram genom fondens totala avkastning för perioden minus den 

riskfria räntan dividerat med fondens standardavvikelse. Kvotens resultat visar hur mycket 

extra avkastning som erhålls per extra enhet risk. En hög sharpekvot indikerar att fonden 

gett en bättre avkastning i förhållande till dess risk. Måttet kan användas för att mäta 

förvaltarens skicklighet genom att fondens sharpekvot jämförs med konkurrenterna eller 

jämförelseindexets sharpekvot. 

 

3.3 Avgifter 30

Avgiftsstrukturen för hedgefonder skiljer sig från traditionella fonder. Vid traditionella 

fonder tas det ut ett lika stort procentuellt förvaltningsarvode oavsett om fonden har haft en 

upp- eller en nedgång. Förvaltare för traditionella fonder får således en ersättning även om 

fondens värde har minskat eller fondens värdeutveckling inte överträffar jämförelseindex.  

 

Vid hedgefondförvaltning tar förvaltaren ut en fast årlig förvaltningsavgift, som oftast är 

lägre än för traditionell förvaltning. Anledningen till att hedgefondförvaltare tar en lägre 

fast avgift är för att de även tar ut en prestationsbaserad avgift, dock bara om fonden stiger 

i värde. Vissa förvaltare tar ut denna avgift så fort fonden visar ett positivt resultat andra tar 

inte ut den förrän den når över en given tröskel vilket exempelvis skulle kunna vara den 

riskfria räntan. 

 

                                                 
29  http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf Läst: 2006-04-19 
30 Anderlind m.fl. 2003. Sid. 32f 
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4 Empiri 
I empiriavsnittet presenterar vi i en samlingstabell data för de olika hedgefonderna som 

ingått i undersökningen. Därefter kommer jämförelsetabeller att göras utifrån 

samlingstabellen. En kortfattad beskrivning av datamaterialet kommer att ske efter 

tabellerna.   

 

4.1 Undersökningsfonderna – Statistisk data 
De fonder som vi funnit för vår undersökning är Brummer & Partners Avenir, -Futuris,       

-Helios, -Lynx, -Manticore, -Nektar, -Zenit, samt Banco hedge, Tanglin, Key Europe sek 

och Key hedge sek. Dessa fonder är genom flerstegsurval framtagna för vår undersökning, 

de har alla funnits på svenska marknaden minst sedan år 2003.  

 

Tabell 1: Samlingstabell för undersökningsfonderna 

   Banco   Key Key      
Fond: Avenir Hedge Futuris Helios Europe Hedge Lynx Manticore Nektar Tanglin Zenit 

Strategi Multi Multi L/K * Multi L/K Multi Taktisk L/K Multi Multi L/K 

Avkastning 3år% 29,61 4,04 33,15 28,78 18,94 18,62 66,29 22,46 20,11 28,18 8,46 

Standardavvik. 3år% 13,26 7,26 12,54 7,86 8,76 5,46 21,24 7,86 10,32 7,32 12,18 

Sharpekvot 3år 1,71 -0, 41 2,09 2,77 1,36 2,13 2,79 1,97 1,27 2,89 0,12 

Förvalningsavg.årlig % 1,00 1,10 1,00 0,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 

Res.baserad avg (max) 20,00 20,00 20,00 0,00 5,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Minsta startbelopp 100’ (eur) 4 ’ 100’ (eur) 100 ’ 250 ’ 250 ’ 500 ’ 500 ’ 500 ’ 500 ’ 500 ’ 

Minsta nyinsättning valfritt 0,3 ’ 10 ’ (eur) 20 ’ 0,00 0,00 100 ’ 100 ’ 100 ’ 100 ’ 100 ’ 
Källa: Egen bearbetning av data från de enskilda fondernas hemsidor 

 

 

I tabellen finns de värden som vi menar påverkar fondernas resultat i olika bemärkelser. 

Dessa värden kommer sedan att användas för att göra jämförelser mellan fonderna. Vi kan 

också se att våra undersökningsfonder har gett positiv avkastning totalt sett för hela 

perioden 2003-2005.  

 

 
* L/K står för Lång/Kort aktiehedge 
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Som vi ser är fondernas startbelopp, minsta insättning och avgifter mycket höga. I vårt fall 

är avgifterna medräknade i avkastningen. De flesta av våra undersökningsfonder har ett 

startbelopp på minst en halv miljon kronor. Det finns även de som har både högre 

respektive lägre startbelopp, exempelvis har Futuris 100 000 EUR som minsta insättning, 

medan Banco hedge har 4 000 SEK. 

 

I tabellen kan vi utläsa att vårt urval endast representerar tre olika typer av strategier, 

multistrategi, lång/kort aktiehedge samt taktisk terminsstrategi. De nämnda tillhör gruppen 

marknadsberoende strategier. I vårt urval är multistrategi den mest förekommande, därefter 

lång/kort aktiehedge och endast en fond i urvalet använder sig av taktisk terminsstrategi.  

 

Tanglin och Lynx är de som har högst sharpekvot och är också bland de fonder som 

levererat bäst avkastning. Banco hedge och Zenit är två fonder med negativ respektive låg 

sharpekvot. Dessa fonder är de som gett sämst utdelning.  

 
Tabell 2: Fondernas totala avkastning i förhållande till strategi, för perioden 2003-2005  

Fond:  Avkastning 3år %  Strategi 
 Lynx 66,29  Taktisk terminsstrategi
 Futuris 33,15  Lång/kort aktiehedge 
 Avenir 29,61  Multistrategi 
 Helios 28,78  Multistrategi 
 Tanglin 28,18  Multistrategi 
 Manticore 22,46  Lång/kort aktiehedge 
 Nektar 20,11  Multistrategi 
 Key Europe sek 18,94  Lång/kort aktiehedge 
 Key hedge sek 18,62  Multistrategi 
 Zenit 8,46  Lång/kort aktiehedge 
 Banco hedge 4,04  Multistrategi 
 Medelvärde för alla 25,33   
 SIX Index  28,00 31   
 

I ovanstående tabell kan vi se att Lynx är den hedgefond som gett bäst utdelning under 

perioden 2003-2005. Lynx är också den enda fond i vårt urval som endast använder sig av 

taktisk terminsstrategi. Två fonder med samma förvaltningsstrategi är Avenir och Banco 

hedge, i tabellen kan vi utläsa att Avenir har avsevärt högre avkastning än Banco hedge. Av 

våra elva undersökningsfonder är det fem fonder som lyckats bättre än index.  

 
                                                 
31 Matilainen, Harry. AB Nyhetsbyrån Direkt. 060602 
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Om vi jämför Futuris med Zenit, som båda använder sig av lång/kort aktiehedge kan vi se 

att avkastningen skiljer sig markant. Lynx avkastning är avsevärt högre än för de övriga 

fonderna. Således är det svårt att avgöra om denna är representativ för alla fonder med 

taktisk terminsstrategi då vi endast fått en enda i vårt urval och inte kan göra någon 

jämförelse.* 
 

 

* Vi har valt att inte undersöka hur fondernas avgifter påverkar utdelningen. Detta på grund av att i vårat fall 

är förvaltningsavgift samt prestationsbaserad avgift medräknade i den totala avkastningen. Vi har dock valt 

att bortse från fondernas in- och utträdesavgifter detta på grund av att alla fonder inte har dessa avgifter vilket 

kan leda till ett snedvridet resultat.  

 

 

Tabell 3: Fondernas risk i förhållande till strategi, för perioden 2003-2005 

Fond:  Standardavvikelse % 3år  Strategi 
Lynx 21,24  Taktisk terminsstrategi 
Avenir 13,26  Multistrategi 
Futuris 12,54  Lång/kort aktiehedge 
Zenit 12,18  Lång/kort aktiehedge 
Nektar 10,32  Multistrategi 
Key Europe sek 8,76  Lång/kort aktiehedge 
Helios 7,86  Multistrategi 
Manticore 7,86  Lång/kort aktiehedge 
Tanglin 7,32  Multistrategi 
Banco hedge 7,26  Multistrategi 
Key hedge sek 5,46  Multistrategi 
Medelvärde för alla 10,37   
 

I tabellen ovan kan vi utläsa att Lynx är den fond som har högst risk 21,24 %. Avenir som 

har näst högst risk och ligger över medel för urvalet, använder sig av multistrategi vilket 

även Key hedge gör, som har lägst risk.  

 

På årsbasis bör standardavvikelsen inte vara mer än 6-7 %, vilket innebär under vår 

treårsperiod bör den inte överstiga 10-12 %.* Vi har i vårt urval ett flertal fonder som 

ligger inom intervallet eller över.  

 

 

*För att få standardavvikelsen för treårsperioden multipliceras 6-7% med √3 = ca 10-12%  
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Tabell 4: Risk i förhållande till avkastning, för perioden 2003-2005 

Fond:  Standardavvikelse % 3år  Avkastning % 3år 
Lynx 21,24 66,29 
Avenir 13,26 29,61 
Futuris 12,54 33,15 
Zenit 12,18 8,46 
Nektar 10,32 20,11 
Key Europe sek 8,76 18,94 
Helios 7,86 28,78 
Manticore 7,86 22,46 
Tanglin 7,32 28,18 
Banco hedge 7,26 4,04 
Key hedge sek 5,46 18,62 
Medelvärde för alla 10,37 25,33 
 

Ovanstående tabell visar att Lynx är den fond med högst risk och högst avkastning. Helios 

och Manticore har samma risk medan avkastningen ligger kring medel för urvalet. Risken 

för Futuris och Zenit är likvärdig och relativt hög, dock skiljer sig avkastningen för de båda 

kraftigt.  

 

I tabellen kan även utläsas att de tre fonder med högst risk också har gett högst utdelning.   

 
Tabell 5: Fondernas risk i förhållande till fondernas sharpekvot för perioden 2003-2005 

Fond:  Standardavvikelse % 3år  Sharpekvot 3år 
Lynx 21,24 2,79 
Avenir 13,26 1,71 
Futuris 12,54 2,09 
Zenit 12,18 0,12 
Nektar 10,32 1,27 
Key Europe sek 8,76 1,36 
Helios 7,86 2,77 
Manticore 7,86 1,97 
Tanglin 7,32 2,89 
Banco hedge 7,26 -0,41 
Key hedge sek 5,46 2,13 
Medelvärde för alla 10,37  1,70 
 

I tabellen ovan kan det utläsas att Lynx är den fond med högst risk, men även en utav de 

fonder som ger högst utdelning då risken höjs med en extra enhet. Key hedge är den fond 

med allra lägst risk ändå har den högre riskjusterad avkastning än andra i urvalet med högre 

risk. 
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Banco hedge har en negativ sharpekvot, vilket innebär att den har gett sämre avkastning än 

riskfria räntan. På grund av att vi har en fond med negativ sharpekvot sänker det 

genomsnittsvärdet för alla fonder. 

 

Tabell 6: Genomsnittsvärden för de olika strategierna 

Strategi:  Avkastning % Standardavvikelse % Sharpekvot  
Lång/kort aktiehedge (4 fonder) 20,75 10,34 1,39 
Taktisk terminsstrategi (1 fond) 66,29 21,24 2,79 
Multistrategi (6 fonder) 21,56 8,58 1,73 
 
 
I tabellen ovan har vi för varje strategi summerat värdena för fonderna, sammanställt och 

räknat ut genomsnittet. Taktisk terminsstrategi har både högst avkastning, risk och 

riskjusterad avkastning i vårt fall. Det är endast en enda fond i vårt urval som använder sig 

av denna strategi. Lång/kort aktiehedge är i genomsnitt den strategi som gett sämst 

utdelning och har högre risk än multistrategin som gett bättre avkastning och även bättre 

riskjusterad avkastning.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från empirin och koppla resultaten till 

teorierna. Inledningsvis kommer vi att presentera analys av tabellerna därefter 

utvärderingsmåtten. 

 

5.1 Utvärdering av statistisk data 

5.1.1 Analys av tabell 1, samlingstabell  

Som vi såg i samlingstabellen representerade ingen av fonderna i urvalet en ren 

marknadsoberoende strategi. Vi fick endast en fond med taktisk terminsstrategi som är en 

marknadsberoende strategi och är enligt teorin inte vanligt förekommande, utfallet beror 

troligtvis på slumpen. Enligt teorin är lång/kort aktiehedge den mest förekommande 

strategin för de fonder som endast använder sig av en förvaltningsstrategi. Många fonder 

använder sig av fler än en strategi därför har vi i vårt urval fått flest fonder med 

multistrategi.  

 

Vi har nämnt tidigare att hedgefonder har höga insatser därför har vi frågat oss om de kan 

sägas vara tillgängliga för alla. De flesta fonderna riktar sig till företag och kapitalstarka 

personer med anledning av de höga startbeloppen. I urvalet finns emellertid en fond, Banco 

hedge, som har en lägre insats, vilket medför att fler placerare kan investera i fonden och är 

därav mer tillgänglig.   

 

När vi studerat samlingstabellen kunde vi se ett samband mellan avkastning och 

sharpekvot. Hög sharpekvot pekar på en duktig förvaltare vilket i sig bör leda till hög 

avkastning. Vi kunde se att detta mönster följdes då de fonder med hög sharpekvot var de 

fonder som levererat högst avkastning. Omvänt gäller för de fonder som hade låg 

sharpekvot, det var dessa som levererat sämst avkastning.  
 

Då det gäller avgifter tar traditionella fonder ut avgifter oavsett fondens utveckling medan 

hedgefonder tar ut avgiften först efter att fonden presterat positiv avkastning. Vi anser 

därför att hedgefondförvaltare bör vara mer motiverade till att åstadkomma positiv och hög 

avkastning.  
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5.1.2 Analys av tabell 2 och 3, avkastning och standardavvikelse i förhållande till 

strategi  

I tabell två kunde vi se att det var den fond med taktisk terminsstrategi som gett mest 

utdelning under undersökningsperioden. Anledningen till att denna strategi har lett till 

högst avkastning kan vara att strategin har större spridning i sina investeringar, samt att 

marknaden har visat en stabil trend som är ett kriterium för att strategin skulle lyckas bra. 

Detta leder till att om en viss bransch går dåligt får inte detta betydande konsekvenser för 

fonden. Taktiska terminsstrategin fokuserar sina investeringar på optioner och 

terminskontrakt som är relativt säkra investeringar, vilket också kan påverka resultatet.  

 

Medelvärdet för avkastningen av våra undersökningsfonder var 25,33 %. Lynx värde är 

avsevärt högre än för de andra fonderna, vilket medför ett högre medelvärde. Mer än 

hälften av våra undersökningsfonder hamnar under medelvärdet.  

 

Två fonder som använder sig av multistrategi är Avenir och Banco hedge. Avenir hade en 

total avkastning på 29,61 % medan Banco hedge endast haft en avkastning på 4,04 %. 

Skillnaden kan bero på hur erfaren förvaltaren är. Banco hedge har minsta startbelopp på   

4 000 SEK och för Avenir är det 100 000 EUR. Vi menar att förvaltare som handlar med 

större belopp bör ha mer erfarenhet och kunskap än de som handlar med mindre belopp.  

 

I tabell tre valde vi att studera om det är möjligt att utläsa om hög risk har något samband 

med val av strategi. I vår undersökning kunde vi inte urskilja detta då spridningen var stor 

bland strategierna vid olika risknivåer.  

  

För multistrategi finns det ännu en orsak till spridningen i risk och avkastning, det kan vara 

att den ena fonden möjligen har högre samvariation i företag, branscher och valutor. 

Samma resonemang gäller även för fonderna som använder sig av lång/kort aktiestrategi.  

  

Anledningen till att hedgefonders risk på årsbasis inte bör vara mer än 6-7 %, vilket 

innebär 10-12 % under vår treårsperiod, kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara 

insatsbeloppen. Vid en investering på 100 000 EUR vill investeraren inte ta lika hög risk 

som vi investering på 4 000 SEK.  
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5.1.3 Analys av tabell 4 och 5, avkastning i förhållande till risk 

 

Diagram 1: Fondernas  totala avkastning i förhållande till risk, för perioden 2003-2005. 
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I diagrammet kan vi se att Futuris och Zenit har så när som samma risk men däremot skiljer 

avkastningen. Vi kunde också se att Helios och Manticore hade samma risk och nästintill 

samma avkastning. Lynx har både högst avkastning och risk. 

 

Diagram 2: Fondernas risk i förhållande till riskjusterad avkastning, för perioden 2003-
2005. 
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I diagrammet ovan kan det utläsas att Lynx har högst risk men Tanglin har högst riskjusterad 

avkastning. Key hedge är den fond med allra lägst risk ändå har den högre riskjusterad 

avkastning än andra i urvalet med högre risk. 
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Förklaringen till det ovannämnda och att en fond i urvalet har negativ sharpekvot, kan vara 

5.1.5 Analys av tabell 6, genomsnittsvärden för de olika tabellerna 
I vårt urval var det taktisk terminsstrategi som visade sig ge bäst avkastning, ha högst risk 

samt högst riskjusterad avkastning. Därför kan vi säga att utifrån vårt urval är denna 

strategi mest fördelaktig ur avkastningssynpunkt.  

 

Av de två strategier som fler fonder använde sig av kan vi se att det är minst lönsamt med 

lång/kort aktiehedge, som är den mest förekommande enligt teorin. Den hade sämst 

avkastning, högre risk samt lägre riskjusterad avkastning. Orsaken till detta kan vara att 

multistrategin inte bara använder sig av en strategi utan flera för att uppnå positiv 

avkastning.  

 

Taktisk terminsstrategi och lång/kort aktiehedge är de som gått bäst respektive sämst under 

perioden. Om marknaden hade sett annorlunda ut hade resultatet kanske blivit ett annat, det 

kunde ha varit omvända förhållanden, att lång/kort aktiehedge hade passat bättre än den 

taktiska terminsstrategin. Multistrategi sprider sina risker mellan marknadsberoende och 

marknadsoberoende strategier, vilket gör att de fonder som använder sig av blandstrategier 

oftast inte är de fonder som gett bäst eller sämst utdelning. Anledningen till det kan bero på 

att de fonderna är mer diversifierade.  

 

I urvalet var det fyra av elva fonder som använde sig av lång/kort aktiehedge som är en 

marknadsberoende strategi. Sannolikheten att vi i vårt urval skulle få några fonder som 

använder sig av lång/kort aktiehedge var stor då strategin används i 55 % av världens 

fonder. 

 

hur väl diversifierade fonderna är och hur skicklig förvaltaren är. Under vår 

undersökningsperiod har börsen haft bra utveckling. God marknadsutveckling innebär att 

de fonder med högre risk bör leverera högre avkastning och riskjusterad avkastning. I vårt 

fall följer diagram ett detta mönster, de tre fonder med högst risk har gett bäst avkastning. 

Vi menar att detta är ett krav för att en fond med hög risk ska vara intressant att investera i. 

I diagram två följde fonderna inte ovanstående mönster. Om två fonder har samma risk 

men olika riskjusterad avkastning, menar vi att det är intressantare att investera i den fond 

med högst riskjusterad avkastning. 
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6 Slutsatser  
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om undersökningsfondernas strategival har 

haft en avgörande betydelse för fondernas faktiska totala utdelning och risknivå. 

nkt bäst att investera i ur vår urvalsgrupp. Det bör noteras att under vår 

tudieperiod har marknadsutvecklingen varit god och vi kan inte dra några slutsatser om 

tering görs i en hedgefond eftersom de har så höga 

sattsbelopp och avgifter. 

oten visar hur skicklig förvaltaren är, då hög sharpekvot också ger en hög 

vkastning. Vi kunde dock inte se något samband mellan risk och sharpekvot. 

 genomsnittsvärden i tabell sex kunde vi urskilja vilken strategi som 

. Värdena 

r den taktiska terminsstrategin, som gått bäst, går inte att generalisera då den var ensam i 

 

Våra fonder har under studieperioden totalt sett gett positiv avkastning efter avdrag för 

avgifterna. Därför menar vi att det är av intresse att investera i hedgefonder. Den fond som 

har gått bäst ur avkastningssynpunkt är Lynx. Om hänsyn tas till att risknivån inte bör ligga 

på mer än 10 – 12 % var Helios och Tanglin de två fonder som både ur total avkastning och 

ur risksynpu

s

hur väl de lyckas med positiv avkastning i sämre tider.  

 

Lynx är den fond i urvalet som är ensam om att använda taktisk terminsstrategi och har gett 

bäst avkastning under studieperiodens marknadsförhållanden. Fonden är också den som har 

högst risk, skulle marknaden vända kan det hända att strategin passar mindre bra och på 

grund av sin höga risk vara bland de fonderna som gått sämst. Vi förmodar att investeraren 

funderar en extra gång innan en inves

in

  

Efter vår undersökning kan vi se att det finns samband mellan hög risk och hög avkastning, 

de flesta följde detta mönster men med vissa undantag. Fler samband som kan utläsas är att 

sharpekv

a

 

Då vi sammanställde

gått bäst respektive sämst. Vi menar att strategival bör ha en avgörande betydelse för 

fondens avkastning och risk, vi har dock ej funnit belägg för detta i denna studie

fö

urvalet. För multistrategi och lång/kort aktiehedge var resultaten så spridda i både risk och 

avkastning att vi inte kunde se ett mönster. 
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Efter en så lång tid med stark uppgång på börsen, bör man fundera över alternativa 

investeringsformer för att sprida riskerna. Hedgefonder kan vara ett bra komplement då de 

ar som mål att alltid ge positiv avkastning oavsett hur marknaden går. Som vi sett så har h

alla fonder i vårt urval gett positiv avkastning och fem av elva fonder har lyckats bättre än 

index. 
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7 Kritisk granskning 
Efter en undersökning bör man alltid titta i backspegeln för att se om något kunnat 

genomföras på ett bättre sätt för framtida analysers skull. Vi har därför valt att lägga till 

rubriken kritisk granskning för att just kritiskt titta på vår genomförda undersökning. 

 

Det finns vissa svagheter med vårt fondurval. Vi har endast valt att behandla hedgefonder 

som är tillgängliga på den svenska marknaden, vilket representerar en bråkdel av dem som 

finns på världsmarknaden. Vårt krav var att fonderna skulle ha varit aktiva under tre år, 

mellan åren 2003-2005. På grund av att hedgefonder är en relativt ny investeringsform på 

den svenska marknaden faller en stor del fonder bort, vi ansåg dock att tiden var en rimlig 

sparperiod. 

 

Då vi valde ut fonder blev spridningen på strategier inte så stor, vi fick endast en fond som 

använde sig av taktisk terminsstrategi. Denna fond hade dessutom det högsta värdet på 

avkastning och risk. En enda fond ger inte tillräckligt med stöd för att kunna dra slutsatser 

om att denna strategi är bäst. Vilket kan leda till att våra slutsatser kring detta inte riktigt 

representerar verkligheten. 

 

Gällande riskmåtten visar både standardavvikelsen och sharpekvoten historiska värden. Det 

finns både för- och nackdelar med historiska värden. Fördelarna är att det är bra med 

information om tidigare och verkliga händelser som är objektiva och då värdena redan är 

fastställda går de ej att manipulera. Båda våra riskmått är vanligt förekommande och är 

relativt lätta att räkna fram. Nackdelar med historiska mått är att det inte är lämpligt att 

använda dem för framtida bedömningar av risk och avkastning och då heller inte som 

beslutsunderlag för framtida investeringar. 
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8 Diskussion   
Vår undersökning sträcker sig under perioden 2003-2005, hur det sett ut innan dess är för 

oss okänt. Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att studera 

hedgefondförvaltning under sämre marknadsförhållanden än för vår undersökningsperiod. I 

sämre tider skulle det vara intressant att se hur bra fonderna lyckas undvika nedgångar för 

att leverera positiv avkastning. Andra intressanta fenomen att studera är vad som egentligen 

bestämmer hur en fond lyckas, samt undersöka hur man kan koppla resultatet till 

förvaltningen när man inte vet hur förvaltningen ser ut.      

 

För att kunna använda vår forskningsfråga angående om strategival har betydelse för 

fondens avkastning och risk som beslutsunderlag vid en investering menar vi att det krävs 

en mer omfattande undersökning. Den bör innehålla fler fonder och eventuellt en bredare 

marknad, inte bara fonder som är tillgängliga på den svenska marknaden. Varför vi menar 

att fonderna inte bara bör vara tillgängliga på den svenska marknaden är att många av dessa 

fonder är relativt nystartade.  

 

Vid en eventuell investering är det intressant att jämföra hedgefonder mot traditionella 

fonder över en längre tidscykel, med både bättre och sämre marknadsförhållanden. Detta 

för att se hur de har lyckats när det gäller avkastning, risk och avgifter. 
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Bilaga 1, Månadsdata för avkastning   
   
 
    SSVX 90 Avenir Banco Futuris  Helios 

Key 
europe. 

Key 
hedge  Lynx Manticore Nektar Tanglin Zenit 

Observ. 
År & 
mån Riskfri rta Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.% Avkastn.%

1 03-jan 0,0365 0,0065 -0,0106 0,0062 0,0059 -0,0050 0,0085 0,0299 0,0063 0,0141 0,0018 -0,0017

2 03-feb 0,0361 -0,0074 -0,0031 0,0043 0,0117 -0,0037 0,0010 0,0399 0,0064 0,0302 0,0021 0,0082

3 03-mar 0,0340 0,0003 0,0069 0,0244 -0,0007 0,0014 0,0053 -0,0452 -0,0042 -0,0042 0,0246 0,0003

4 03-apr 0,0342 -0,0008 0,0198 -0,0280 -0,0077 0,0079 0,0076 0,0418 -0,0131 0,0009 0,0027 -0,0414

5 03-maj 0,0326 0,0063 0,0047 0,0022 -0,0208 0,0082 0,0149 0,1051 0,0059 0,0212 0,0245 -0,0179

6 03-jun 0,0280 0,0022 0,0027 0,0118 0,0150 0,0035 0,0045 0,0325 0,0215 0,0064 0,0079 0,0122

7 03-jul 0,0697 0,0045 -0,0215 0,0112 -0,0065 0,0061 0,0045 -0,0532 0,0051 0,0131 0,0087 -0,0138

8 03-aug 0,0270 0,0132 -0,0039 0,0203 0,0093 0,0039 0,0008 0,0041 0,0285 -0,0082 0,0044 0,0002

9 03-sep 0,0707 0,0012 0,0066 0,0038 0,0221 -0,0025 0,0143 0,0645 0,0163 0,0306 0,0070 0,0130

10 03-okt 0,0729 0,0141 0,0065 0,0134 0,0082 0,0068 0,0114 0,0429 0,0161 -0,0347 0,0065 -0,0081

11 03-nov 0,0727 0,0047 -0,0151 0,0035 0,0053 0,0007 0,0059 0,0114 0,0027 -0,0184 0,0018 0,0092

12 03-dec 0,0269 -0,0011 0,0003 0,0228 0,0204 0,0089 0,0055 0,0369 0,0140 0,0353 0,0081 0,0126

13 04-jan 0,0260 0,0160 0,0034 0,0277 0,0161 0,0226 0,0104 0,0119 0,0267 -0,0030 0,0249 0,0165

14 04-feb 0,0246 0,0065 -0,0220 -0,0066 0,0050 0,0237 0,0104 0,0469 0,0190 -0,0191 -0,0280 -0,0165

15 04-mar 0,0266 -0,0043 0,0022 -0,0302 -0,0080 -0,0089 -0,0037 -0,0169 -0,0038 0,0122 0,0276 -0,0028

16 04-apr 0,0202 -0,0020 0,0079 0,0082 -0,0109 0,0014 0,0011 -0,0205 0,0022 -0,0109 0,0246 -0,0202

17 04-maj 0,0200 0,0046 -0,0041 -0,0144 -0,0039 -0,0124 -0,0123 0,0083 -0,0212 0,0013 0,0232 -0,0089

18 04-jun 0,0198 0,0056 0,0127 0,0308 0,0048 0,0040 0,0031 -0,0220 -0,0059 0,0054 0,0106 0,0102

19 04-jul 0,0199 -0,0060 -0,0046 -0,0117 -0,0046 -0,0076 -0,0039 -0,0335 -0,0079 -0,0191 0,0111 -0,0055

20 04-aug 0,0202 0,0031 -0,0114 0,0100 0,0074 -0,0039 -0,0033 0,0212 -0,0031 0,0043 0,0122 0,0019

21 04-sep 0,0200 -0,0054 -0,0090 0,0207 0,0004 0,0089 0,0028 -0,0060 -0,0103 -0,0020 0,0079 -0,0112

22 04-okt 0,0199 -0,0112 -0,0110 -0,0350 0,0124 -0,0089 -0,0010 0,0732 0,0092 -0,0018 -0,0067 -0,0064

23 04-nov 0,0199 0,0164 0,0140 0,0470 0,0364 0,0119 0,0195 0,0645 -0,0018 0,0283 0,0156 0,0105

24 04-dec 0,0199 0,0244 0,0090 0,0204 0,0171 0,0188 0,0117 0,0109 0,0049 0,0058 0,0143 0,0179

25 05-jan 0,0197 0,0334 -0,0050 0,0145 0,0070 0,0141 -0,0022 -0,0418 0,0146 0,0000 -0,0164 0,0182

26 05-feb 0,0197 0,0293 0,0020 0,0050 0,0127 0,0153 0,0100 0,0161 0,0163 0,0257 0,0045 0,0215

27 05-mar 0,0197 0,0011 0,0020 0,0016 -0,0006 -0,0080 -0,0048 -0,0210 0,0042 0,0041 -0,0044 -0,0181

28 05-apr 0,0199 -0,0064 0,0080 0,0322 0,0153 -0,0203 -0,0195 -0,0120 -0,0080 0,0318 -0,0034 0,0042

29 05-maj 0,0190 0,0247 0,0020 -0,0247 0,0161 -0,0001 0,0052 0,0560 0,0075 -0,0034 -0,0080 -0,0168

30 05-jun 0,0165 0,0239 0,0120 0,0126 0,0326 0,0236 0,0094 0,0358 0,0074 -0,0007 -0,0113 0,0428

31 05-jul 0,0148 0,0318 0,0210 0,0136 0,0052 0,0207 0,0211 -0,0135 0,0253 0,0086 0,0180 0,0364

32 05-aug 0,0148 0,0153 -0,0120 0,0103 0,0022 0,0179 0,0089 -0,0160 -0,0009 -0,0013 0,0052 -0,0037

33 05-sep 0,0147 0,0387 0,0130 0,0401 0,0234 0,0217 0,0120 0,0153 0,0213 0,0256 0,0138 0,0433

34 05-okt 0,0149 -0,0611 -0,0020 -0,0199 -0,0242 -0,0433 -0,0154 0,0196 -0,0130 -0,0268 0,0052 -0,0464

35 05-nov 0,0151 0,0172 0,0160 0,0575 0,0199 0,0169 0,0119 0,0448 0,0112 0,0147 0,0032 0,0303

36 05-dec 0,0169 0,0264 0,0360 -0,0104 0,0128 0,0330 0,0170 -0,0144 0,0063 0,0229 0,0079 0,0185

Summa   1,0042 0,2657 0,0734 0,2952 0,2568 0,1773 0,1726 0,5175 0,2057 0,1889 0,2517 0,0885

Källa: Data är insamlad från de enskilda fondernas hemsidor och månadsrapporter        
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Bilaga 2, Uträkning total avkastning 
 
 
Total avkastning för perioden 2003-2005.  
 
 
Avenir  = [(1+0,0065)*(1-0,0074)*…*(1+0,0264) -1] = 0,2961 = 29,61 % 
 
Banco hedge = [(1-0,0106)*(1-0,0031)*...*(1+0,036) -1] = 0,0404 = 4,04 % 
 
Futuris = [(1+0,0062)*(1+0,0043)*…*(1-0,0104) -1] = 0,3315 = 33,15 % 
 
Helios = [(1+0,0059)*(1+0,0117)*...*(1+0,0128) -1] = 0,2878 = 28,78 % 

Key Europe = [(1-0,005)*(1-0,0037)*…*(1+0,033) -1] = 0,1894 = 18,94 % 
 
Key hedge = [(1+0,0085)*(1+0,001)*...*(1+0,017) -1] = 0,1862 = 18,62 % 
 
Lynx = [(1+0,0299)*(1+0,0399)*...*(1-0,0144) -1] = 0,6629 = 66,29 % 
 
Manticore = [(1+0,0063)*(1+0,0064)*...*(1+0,0063) -1] = 0,2246 = 22,46 % 
 
Nektar = [(1+0,0141)*(1+0,0302)*...*(1+0,0229) -1] = 0,2011 = 20,11 % 
 
Tanglin = [(1+0,0018)*(1+0,0021)*...*(1+0,0079) -1] = 0,2818 = 28,18 % 
 
Zenit = [(1-0,0017)*(1+0,0082)*...*(1+0,0185) -1] = 0,0846 = 8,46 % 
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Bilaga 3, Uträkning av standardavvikelse 
 
 
Genomsnittlig månadsavkastning =  Σ av fondens månadsvärden 
                                     antal tidsperioder 
 
Vi har räknat fram standardavvikelsen per månad, för att räkna om för hela treårsperioden 
multiplicerar vi standardavvikelsen med  √ 36 (36 månader). 
 
 
 
Standardavvikelse =    Σ (fondens avkastning för period t – genomsnittlig avkastn.)      ½
                    
                                                                   (antal tidsperioder -1) 

 
 
Avenir                                                                
Standardavvikelse =   (          (0,0065-0,0074)2 +(-0,0074-0,0074)2 +…+(0,0264-0,0074)               )½    = 0,0221= 2,21% (månadsbasis)          
                                                    
                               (36-1) 
 
0,0221* √ 36 = 0,1326 = 13,26 % (perioden 2003-2005) 
 
Banco hedge 
Standardavvikelse =   (          (-0,0106-0,0020)2 +(-0,0031-0,0020)2 +…+(0,0360-0,0020)2             )½    = 0,0121 = 1,21%(månadsbasis)              
                                                    

                        (36-1) 
 
0,0121* √ 36 = 0,0726 = 7,26 % (perioden 2003-2005) 
 
Futuris 
Standardavvikelse =   (         (0,0062-0,0082)2 +(0,0043-0,0082)2 +…+(-0,0104-0,0082)2              )½     = 0,0209 = 2,09%(månadsbasis) 
                                                     

                            (36-1) 
 
0,0209* √ 36 = 0,1254 = 12,54% (perioden 2003-2005) 
 
Helios 
Standardavvikelse =    (          (0,0059-0,0071)2 +(0,0117-0,0071)2 +…+(0,0128-0,0071)2              )½    = 0,0131 = 1,31%(månadsbasis) 
                                                    

                           (36-1) 
 
0,0131* √ 36 = 0,0786 = 7,86 % (perioden 2003-2005) 
 
 
 
Key Europe  
Standardavvikelse =   (          (-0,0050-0,0049)2 +(-0,0037-0,0049)2 +…+(0,0330-0,0049)2          )½     = 0,0146 = 1,46%(månadsbasis) 
                                                    

                            (36-1) 
 
0,0146* √ 36 = 0,0876 = 8,76 %  (perioden 2003-2005) 
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Key hedge 
Standardavvikelse = (          (0,0085-0,0048)2 +(0,0010-0,0048)2 +…+(0,0170-0,0048)2                        )½     = 0,0091 = 0,91%(månadsbasis) 
                                                    

                          (36-1) 
 
0,0091* √ 36 = 0,0546= 5,46 % (perioden 2003-2005) 

 
Lynx  
Standardavvikelse = (          (0,0299-0,0144)2 +(0,0399-0,0144)2 +…+(-0,0144-0,0144)2                    )½     = 0,0354= 3,54%(månadsbasis) 
                                                    

                      (36-1) 
 
0,0354* √ 36 = 0,2124 = 21,24 % (perioden 2003-2005) 

 
Manticore 
Standardavvikelse = (          (0,0063-0,0057)2 +(0,0064-0,0057)2 +…+(0,0063-0,0057)2                 )½     = 0,0131 = 1,31%(månadsbasis) 
                                                    

                       (36-1) 
 
0,0131* √ 36 = 0,0786 = 7,86 % (perioden 2003-2005) 
 
Nektar  
Standardavvikelse = (           (0,0141-0,0052)2 +(0,0302-0,0052)2 +…+(0,0229-0,0052)2                )½     = 0,0172 = 1,72%(månadsbasis) 
                                                    

                        (36-1) 
 
0,0172* √ 36 = 0,1032 = 10,32 % (perioden 2003-2005) 
 
 
Tanglin 
Standardavvikelse = (           (0,0018-0,0070)2 +(0,0021-0,0070)2 +…+(0,0079-0,0070)2              )½     =0,0122 = 1,22%(månadsbasis) 
                                                    

                          (36-1) 
 
0,0122* √ 36 = 0,0732 = 7,32 % (perioden 2003-2005) 
 
 
Zenit 
Standardavvikelse =  (           (-0,0017-0,0025)2 +(0,0082-0,0025)2 +…+(0,0185-0,0025)2           )½      = 0,0203 = 2,03%(månadsbasis) 
                                                    

                         (36-1) 
 
0,0203* √ 36 = 0,1218 = 12,18 % (perioden 2003-2005) 
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Bilaga 4, Uträkning sharpekvot 
 

ÅR SSVX 3M 
2003 0,0303 
2004 0,0211 
2005 0,0171 

 
För att få räntan för hela perioden (2003-2005) räknar vi exponentiellt: 
 
[ (1+0,0303)*(1+0,0211)*(1+0,0171) -1 ] = 0,0700 = 7,00% 
 
 
Avenir     Lynx 

(0,
     

6629-0,0700)  = 2,79 

    0,2124
Manticore  
 (0
    

,2246-0,0700)  = 1,97 

     0,0786 

(0,2961-0,0700)  = 1,71 
    0,1326 
 
Banco hedge 
(0,0404-0,0700)   = -0,41  
   
   0,0726  
 
Futuris 
 (0,3315-0,0700)   = 2,09 
 
    0,1254 
 
Helios  
(0,2878-0,0700)  = 2,77 
 
    0,0786 
 
Key Europe 
(0,1894-0,0700)    = 1,36 
 
     0,0876 
 
Key hedge 
(0,1862-0,0700)   = 2,13 
    

Nektar  
(0,2011-0,0700) = 1,27 
 

    0,1032

Tanglin  
(0,2818-0,0700)  = 2,89 
 

      0,0732 

Zenit  
(0,0846-0,0700) =  0,12 
 

      0,1218 

    0,0546 
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Bilaga 5, SIX Index 
 
Bastidpunkt för indexserien var 001229, efter omräkning är nu bastidpunkten 021230. 

 

2002-12-30 121,65 100,00 

2003-01-31 122,63 100,81 

2003-02-28 123,57 101,58 

2003-03-31 123,45 101,00 

2003-04-30 123,51 101,53 

2003-05-30 125,44 103,12 

2003-06-30 127,13 105,00 

2003-07-31 127,15 105,00 

2003-08-29 127,12 104,00 

2003-09-30 128,81 106,00 

2003-10-31 128,73 106,00 

2003-11-28 129,33 106,00 

2003-12-30 130,97 108,00 

2004-01-30 133,01 109,00 

2004-02-27 133,78 110,00 

2004-03-31 134,07 110,00 

2004-04-30 134,21 110,00 

2004-05-28 133,79 110,00 

2004-06-30 134,74 111,00 

2004-07-30 134,65 111,00 

2004-08-31 134,97 111,00 

2004-09-30 135,89 112,00 

2004-10-29 136,40 112,00 

2004-11-30 139,22 114,00 

2004-12-30 140,47 115,00 

2005-01-31 141,86 117,00 

2005-02-28 143,01 118,00 

2005-03-31 143,29 118,00 

2005-04-29 143,70 118,00 

2005-05-31 145,20 119,00 

2005-06-30 148,17 122,00 

2005-07-29 149,72 123,00 

2005-08-31 149,71 123,00 

2005-09-30 151,93 125,00 

2005-10-31 150,74 124,00 

2005-11-30 152,90 126,00 

2005-12-30 155,43 128,00 

 
Källa: AB Nyhetsbyrån direkt, Harry Matilainen 
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