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Sammanfattning 
 
Vi har i vår uppsats undersökt den svenska hedgefondmarknaden för den svenska 
småspararen. Vi har närmare studerat de riskmått som idag tillämpas i utvärderingen av 
hedgefonder, samt undersökt hur de kommuniceras och vad de faktiskt säger om risk och 
avkastning. Vår undersökning syftar till att klargöra vilka brister i kommunikationen som 
finns mellan hedgefondförvaltarna och dess mindre investerare. Vet de vad de sparar i? 
Marknaden expanderar kraftigt så vi har undersökt hur man på ett bättre sätt kan informera 
om hedgefondernas möjligheter och risker. 
 
Svaren på våra frågor har vi fått från ett antal intervjuer vi gjort med svenska 
hedgefondsförvaltare, samt finansinspektionen. Vi kom fram till att både förvaltarna och det 
reglerande organet finansinspektionen i huvudsak är nöjda med hur det idag ser ut på 
marknaden. De tycker visserligen att det finns en brist på kunskap hos småspararna, men 
också att det är deras eget ansvar att ta in den information som finns. Förvaltarnas hemsidor 
ger i de flesta fall svar på de flesta frågor en sparare kan tänkas ha. 
 
Riskmåtten är enligt förvaltarna i huvudsak till för finansinspektionens tillsyn. De är inget 
som förvaltarna själva använder sig av i sin utformning av sina aktiviteter i hedgefonden. 
Förvaltarna tror inte heller att de spelar någon roll för konsumenterna som oftast köper på past 
performance och personliga rekommendationer. Riskmåtten är ingen garanti för framtiden 
eftersom de helt bygger på historisk fakta, istället bör de användas för att bilda en 
övergripande uppfattning om hur fonden förhåller sig till risk. 
 
Ett problem på den svenska hedgefondsmarknaden är att det saknas pådrivare för en 
fungerande konkurrens. Finansinspektionen anser att marknaden i hög utsträckning kan vara 
självreglerande, men med en liten marknad som i Sverige är det naivt att tro att marknaden 
ska kunna reglera sig själv till fördel för konsumenterna. Även stora och väletablerade 
marknader som USA saknar prispress på produkten. 
Det är en marknad under snabb utveckling där antalet produkter och varianter ökar stadigt. Vi 
tror vi kommer få se de traditionella aktiefonderna närma sig derivatmarknaden och att 
hybrider av befintliga fondtyper kommer bli investeringsalternativ inom en rimlig framtid.  
 
Vi har kommit fram till att det vore lämpligt att skicka ut allmän information om hedgefonder 
till samtliga andelsägare. Det finns ett uppenbart behov hos investerarna av mer kunskap, det 
anser både finansinspektionen och förvaltarna. Det bör ligga i förvaltarnas eget intresse att ta 
initiativet till att skicka ut information till sina kunder, då det skulle höja anseendet och stärka 
förtroendet. Även Finansinspektionen skulle kunna ta en aktiv roll i informationsspridningen 
och tillse att objektiv och generell information når aktuella investerare.  
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
 

Ett relativt nytt sätt för svenska småsparare att spara är att investera i hedgefonder. 
Hedgefonder har tidigare varit öppna för alla investerare i teorin, men med insättningsnivåer 
från 500 000 kr och uppåt blir de i praktiken till endast för institutionella investerare eller 
välbeställda privatpersoner. För ett par år sedan ändrades detta då de första hedgefonderna 
utan insättningskrav startade, en del av dem kan till och med administrera ett 
månadssparande. Det här innebär stora förändringar för småspararen, som numera kan se 
hedgefonden som ett reellt investeringsalternativ i sin fondportfölj. Det finns många som talar 
för att hedgefonden har sin plats i en väldiversifierad fondportfölj, men det kräver också mer 
av den lilla spararen i termer av kunskap, intresse och tid för att förstå både möjligheterna och 
riskerna med hedgefonder. Hedgefonder är en kategori fonder som jobbar på så otaligt många 
olika sätt för att skapa avkastning. Detta är ett stort problem för den som vill investera i dem 
och saknar kunskaperna för att förstå dem. 
 
Hedgefonder är en grupp av fonder som faller under området specialfonder. Det innebär att de 
lyder under friare regler än traditionella fonder, vilket ställer högre krav på den enskilda 
förvaltarens kunskap och skicklighet. Hedgefonder använder sig av olika typer av derivat, 
blankning och annan belåning för att nå sitt mål; absolut avkastning oberoende av börsens 
utveckling. Det är just målet med absolut avkastning som gör hedgefonder unika. Man strävar 
efter en jämn och konstant positiv tillväxt av kapitalet oavsett omvärldsklimatet. Detta skiljer 
sig markant ifrån t.ex. aktiefonder som endast strävar efter att skapa bättre utveckling av 
investerat kapital än sitt respektive index dvs. den genomsnittliga utvecklingen inom den 
marknad man investerar i. 
 
Man kan dela in hedgefondernas strategier i fem grupper: marknadsneutrala hedgefonder 
(Söker upp och kapitaliserar på felprissättningar i de finansiella marknaderna),
aktie-hedgefonder (Söker upp undervärderade aktier och köper och säljer dessa inom korta 
intervall), situationsrelaterade hedgefonder (köpa aktier och obligationer som andra 
investerare undviker i företag med stor risk), globala hedgefonder (arbetar ofta aktivt med att 
ta marknadsrisk och tjänar pengar på att prognostisera åt vilket håll olika marknader ska röra 
sig) samt blanknings-hedgefonder (blankar aktier som de tror ska falla i värde). 
 
Dessa strategier är helt olika i sina sätt att skapa en positiv avkastning och har sina egna risker 
vilket gör att det är missledande att samla ihop dessa under det gemensamma namnet 
hedgefond.
 
Hedgefonder har i början av 2006 haft ett rekordstort inflöde av pengar och inflödet ökar 
stadigt. Idag finns ett 30 tal fonder öppna för småsparare, dvs. med insättningsgränser under 
100 tkr. Detta är något helt nytt som t.o.m. regeringen funderade på att stoppa 2002 genom att 
förbjuda hedgefonder med insättningsgräns under 500 tkr. Detta förslag förkastades av 
finansinspektionen och flera tunga instanser då det ansågs att spararna själva skulle få välja 
sina sätt att spara på. Om spararna bara får tillräckligt med information kommer marknaden 
sköta sig själv resonerades det. Korrelationen med relevanta index är låg eller negativ för en 
hedgefond. Detta för att den ska kan generera pengar i både upp- och nedgångar. 
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Hedgefonder är inte unika om man ser till den absoluta avkastningen. Obligationer, 
räntefonder och andra med aktiemarknaden icke korrelerande produkter är exempel på medel 
som kan används för att uppnå absolut avkastning. Att kombinera flera olika 
investeringsalternativ sprider ut riskerna vilket lämpar sig för många som kanske behöver 
pengarna inom en snar framtid.   
 
Den första svenska Hedgefonden döptes till Zenit och startades 1996 av Brummer & Partner. 
Fonden är även en av Europas äldsta hedgefonder och förvaltar i dagsläget drygt 8 Miljarder 
SEK. Idag finns det ca 70 stycken hedgefonder registrerade i Sverige. En handfull av dessa är 
tillgängliga för småsparare då de har betydligt lägre insättningsgränser än de traditionella 
hedgefonderna. Med den stabila finansiella utveckling som världen och i synnerhet Sverige 
har haft de senaste åren har alternativa investeringar blivit alltmer intressanta för alla typer av 
investerare. Detta speglas också i hedgefondernas starka utveckling under tidsperioden. 
 
Idag skrivs det allt mer i medierna om hedgefonder och dess fördelar om börsen skulle börja 
utvecklas negativt. Detta har fått fler och fler småsparare att investera i hedgefonderna men 
vet de verkligen vad de köper? För att förstå risken i en hedgefond krävs en insikt i vilka 
strategier fonden arbetar med samt hur dessa fungerar. 
 
Den svenska hedgefondsmarknaden står inför en expansion. Det är storbankernas ambition att 
fler ska köpa hedgefonder då detta är en fondtyp som kan ta ut höga avgifter tack vare att 
produkten är så komplicerad. Eftersom bankerna har sett ett tillfälle att tjäna pengar på 
hedgefonder har bankerna börjat med en alltmer omfattande marknadsföring. Det är idag 
förhållandevis få som förstår komplexiteten i hedgefonder, så det är verkligen en utmaning att 
marknadsföra dessa på ett etiskt sätt. 
 
Det verkar tydligt att det idag finns brister i kommunikationen mellan hedgefondsförvaltarna 
och deras investerare. Hedgefonder har funnits i Sverige i tio år men till dagens datum är det 
väldigt få som ens i stora drag kan beskriva hur de olika hedgefonderna fungerar.  
 
Hedgefonder kräver med andra ord sin tid att förstå och det är tveksamt om hedgefondernas 
investerare har tagit sig denna tid.  

 
1.2 Problemdiskussion 

 
Det finns idag flera olika mått för att förmedla den aktuella riskbilden till potentiella 
investerare. Traditionella fonder har i huvudsak använt sig av de klassiska statistiska måtten 
varians och standardavvikelse, men när det avser fonder som investerar i bland annat derivat 
räcker inte dessa till. Då behövs det mer avancerade mätvärden som Value at Risk och 
Downside Risk. Derivat är komplexa instrument som ger hävstångseffekter och därmed har 
avkastningskurvor som ser annorlunda ut än traditionella fonder. De friare placeringsreglerna 
ställer också högre krav på den enskilda förvaltaren. För att förvalta en hedgefond krävs stor 
skicklighet och en utmärkt kännedom om de finansiella instrumenten fonden handlar med.  
 
Finansinspektionen arbetar för närvarande med att reformera rapporteringen för specialfonder. 
En del i arbetet är att flytta fokus från innehav till riskmått. Avsikten är att dessa riskmått 
bättre än innehaven ska spegla riskerna och vara ett hjälpmedel i tillsynen av specialfonder. FI 
ligger ute med en remiss där det föreslås månatlig rapportering av riskmått, i synnerhet Value 
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at Risk. Dock är mycket lämnat öppet och upp till förvaltarna själva att föreslå ytterligare 
riskmått bäst lämpade för den aktuella fonden. De nya reglerna är också tänkta att följas upp 
med stickprovskontroller av innehaven.  
En bra metod för att kontrollera att fonderna investerar i det den förmedlar till sina 
investerare. Exempelvis bör en blankningshedgefond ha både långa och korta positioner i 
aktier. Det man skulle kunna upptäcka med ett stickprov är att denna hedgefond t.ex köpt 
valutaterminer i syfte att spekulera på valutakurs rörelser trots att detta inte är förmedlat till 
investerarna. Detta skulle då innebära att investerarna tagit en risk de kanske inte är villiga 
till. 
 
De kommande förändringarna gör det extra intressant att studera vad riskmåtten egentligen 
säger, eller rättare sagt inte säger. Fondbolagen vill ju inte gärna avslöja sina innehav med 
risk för att andra aktörer följer efter och orsakar minskade vinstmöjligheter. Det bör därför 
ligga i deras eget intresse att fokusera mer på riskmåtten, men det ställer därmed också högre 
krav på den information som riskmåtten måste förmedla. I synnerhet när marknaden i ökad 
utsträckning vänder sig mot mindre och ofta även mindre kunniga investerare. 
 
I ett scenario där hedgefonderna skulle vara tvingade att visa sina innehav kan man ifrågasätta 
hur många investerare som faktiskt skulle använda denna information till underlag för en 
eventuell investering. Det skulle kräva tid och kunskap att värdera en hedgefonds alla 
tillgångar och inte minst positionernas inbördes relationer. Det verkar inte så troligt att detta 
är något privata investerare skulle ägna sig åt. Risken är däremot stor att konkurrerande 
hedgefonder skulle lusläsa varandras innehav och därigenom stjäla ”affärshemligheter”. 
 
Många köper idag fonder genom att titta på hur fonden presterat tidigare, de köper på ”past 
performance”. Detta kan vara ödesdigert då det förflutna inte nödvändigtvis säger något om 
framtiden. 
 
Hur kan man få småsparare att förstå hedgefonder? Hur ska man sprida kunskapen om olika 
hedgefonders strategier och vem har ansvaret för att sprida informationen? Det finns många 
frågor som står obesvarade och denna uppsats ska försöka att hitta svaren. 
 
 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
Hedgefonder är en väldigt stor skara fonder med vitt skilda strategier för att skapa avkastning. 
De inbördes skillnaderna är det få som känner till och resultatet blir att alla hedgefonder dras 
över samma kam. Att ifrån denna utgångspunkt upplysa potentiella investerare om 
möjligheterna och riskerna med hedgefonder blir därför svårt. Hur kan man göra detta på 
bästa sätt? Ska man tvinga Hedgefonderna att redovisa sina innehav trots att dessa egentligen 
är former av affärshemligheter? Det kanske räcker med de riskmått som Finansinspektionen 
nu föreslagit för att ge tillräckligt med underlag för en investering? Ämnet är väldigt 
kontroversiellt och en del skulle säga att det är slumpen som avgör om en hedgefond lyckas 
ge god avkastning eller inte.  
 
 

 

 6



1.3 Syfte 
 
Uppsatsen kommer att belysa de riskmått som idag är tillämpliga på hedgefonder, samt 
undersöka hur de kommuniceras och vad de faktiskt säger om risk och avkastning. Vi vill 
klargöra vilka brister i kommunikationen som finns mellan hedgefonderna och småspararna 
som investerar i dem. Om det finns några problem vill vi försöka att hitta sätt att lösa dem på. 
 

1.4 Metod 
 
I uppsatsen skapar vi verktyg till analysen genom att grundligt reda ut vad hedgefonder är för 
något och beskriva de komplicerade kombinationer av finansiella derivat som de använder för 
att skapa avkastning. Riskmått som idag används för att informera om en hedgefonds risker 
beskrivs och förklaras. Vi undersöker även dessa riskmåtts brister för att tydliggöra 
komplexiteten i att förmedla bedömda risker med matematiska formler och siffror. 
 
Intervjuerna kommer att göras med hedgefondsförvaltare och finansinspektionen. Här är det 
intervjun med finansinspektionen som är viktigast då det är denna myndighet som ansvarar 
för översynen av de svenska hedgefonderna. Det är finansinspektionens skyldighet att se till 
att tillräcklig information ges till Sveriges småsparare innan de investerar i hedgefonder. 
 
Teorin, intervjuerna och historiken kommer sedan att användas för att diskutera framtiden och 
eventuella problem som kan uppstå. Målet är att reda ut vilka kommunikationsbrister som 
idag finns mellan marknadens olika aktörer, varför de finns och hur man kan arbeta för att få 
bort dem. Hur ska man på bästa sätt göra för att sprida kunskapen om hedgefonderna? 
 
Anledningen till att vi valt att bygga uppsatsen till stor del på intervjuer beror till största del 
på att det inte finns mycket skrivet om kommunikationen på den svenska 
hedgefondsmarknaden sedan tidigare. Det är dessutom det bästa sättet att skaffa fram färsk 
och intressant fakta om marknaden på. Vi försöker att bryta ny mark genom att låta flera av de 
största hedgefondsförvaltarna säga sitt och sedan ställa det mot deras tillsynsmyndighet 
Finansinspektionen. Detta borde kunna skapa en grund för en god diskussion och analys. 
Intervjuerna ger oss en unik möjlighet att ställa de frågor vi söker svar på direkt till de 
ansvariga. Vi kommer att ställa samma grundläggande frågor till de olika förvaltarna. 
Frågorna handlar om synen på riskmått, småspararnas kunskaper om hedgefonder, 
riskförmedling och förvaltarnas informationsansvar kontra småspararnas. Vi kommer dock att 
ställa lite olika följdfrågor beroende på svaren vi får men vi strävar efter att intervjuerna med 
förvaltarna ska vara så lika som möjligt för att på ett tydligt sätt presentera de olika 
uppfattningar som förvaltarna har. 
 
Något vi funderade över var att göra en undersökning ”på stan” om allmänhetens kunskap om 
hedgefonder. Tanken var då att dela ut ett hundratal intervjublad med frågor om hedgefonder. 
Detta skulle ge oss en inblick i hur kommunikationen fungerat ifrån förvaltarna ut till 
investerarna. Anledningen till att vi inte gjorde detta var att vi inte tyckte att det skulle vara 
för komplicerat att skaffa ett representativt snitt ur befolkningen. Vi valde att låta 
Finansinspektionen stå för allmänheten istället, de ska ju fungera som allmänhetens 
representant på den svenska finansiella marknaden.  
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2. TEORI 
 

2.1 Hedgefonder
  
1949 startade amerikanen Alfred Jones vad som allmänt anses vara den första hedgefonden. 
Tanken var att skapa en ny sorts fond där man kunde skydda (hedga) sig mot nedgångar på 
aktiemarknaden. Albert Jones hade två strategier för sin fond. För det första köpte fonden 
undervärderade aktier samtidigt som man sålde övervärderade aktier. För det andra använde 
Alfred Jones belånade medel för investeringar.  
 
Alfred Jones var först med att introducera konceptet med prestationsrelaterad ersättning. Han 
investerade även sina egna pengar i fonden på samma villkor som externa investerare vilket 
gjorde att förvaltare och investerare strävade efter samma mål; hög avkastning till låg risk 
oavsett marknadsklimat. 
 
Hedgefonderna förvaltade i begynnelsen blygsamma summor kapital, men började en kraftig 
tillväxtfas under 80- och 90-talet. Förvaltat kapital i USA idag uppgår, enligt vissa studier, till 
USD 325 miljarder (1999). I Sverige är hedgefonder en relativt ny form av förvaltning. Den 
första svenska hedgefonden heter Zenit och startades 1996 av Brummer och Partner. 
 
Ordet hedge direkt översatt till svenska betyder skydd och detta säger egentligen vad de allra 
flesta hedgefonder står för. Man vill skydda sig mot marknadsrisken och undvika förluster. 
De flesta hedgefonder har som mål att skapa en positiv absolutavkastning på det investerade 
kapitalet, alltså oavsett om aktie- och räntemarknaderna rör sig uppåt eller nedåt. Ett annat 
viktigt mål är att begränsa risken för värdefall och att metodiskt arbeta med marknadens olika 
instrument för att skapa stabil vinsttillväxt.. 
 
Gemensamt för hedgefonderna är ett avkastningsmål som är absolut, oberoende av 
marknadsriktningen, vilket skall jämföras med en traditionell fond/kapitalförvaltning som 
vanligtvis strävar efter relativ avkastning mätt mot ett jämförelseindex som exempelvis OMX.  
Hedgefonder kan använda sig av såväl långa (köpta) som korta (sålda) positioner och derivat, 
samt utnyttja belåning för att ytterligare öka avkastningen. Därutöver kännetecknas 
hedgefonderna av prestationsrelaterade avgifter stor flexibilitet i förvaltningsinriktning.  
 
Det finns ca 5000 hedgefonder i världen, varav en handfull i Sverige. Den totala 
fondförmögenheten för de globala hedgefonderna uppgår till ca 3200 miljarder SEK, dvs. 
avsevärt större än Sveriges BNP. Över hälften av dessa fonder har en fondförmögenhet 
understigande 200 miljoner SEK. 
 
Många hedgefonder är mycket förtegna om vilka investeringar fonden gör. Delvis beror detta 
på den strikta amerikanska lagstiftningen som begränsar fondernas informationsspridning. En 
annan orsak är att fonderna vill kunna genomföra sina affärer utan att andra aktörer får insyn i 
deras strategier 
 De flesta hedgefonder är endast öppna för insättningar och uttag vid vissa tidpunkter (t.ex. 
vid månads- eller kvartalsskiften). Detta skiljer dem från traditionella fonder som i de flesta 
fall går att investera i på daglig basis. En orsak till den begränsade likviditeten i 
hedgefonderna är att de ofta arbetar med strategier och instrument där kortsiktiga in- och 
utflöden ur fonden vore svåra att parera utan att det skulle medföra ett försämrat 
förvaltningsresultat.
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2.2 Hedgefondsstrategier
 
Hedgefond kan sägas vara en förvaltningsform som varierar högst väsentligt och det finns 
i stort sett lika många olika typer som antalet hedgefonder men branschbedömare brukar dela 
in hedgefonderna i olika underkategorier. Följande fem huvudgrupper kan urskiljas:  
 
· Relative Value/Market Neutral (marknadsneutrala hedgefonder)  
· Equity Hedge (aktie-hedgefonder)  
· Event Driven (situationsrelaterade hedgefonder)  
· Global Asset Allocators (globala hedgefonder)  
· Short Selling (blanknings-hedgefonder)  
 
Relative Value/Market Neutral (marknadsneutrala hedgefonder)  
 
Förvaltarna inom denna förvaltningskategori har som affärsidé att kapitalisera på 
felprissättningar i de finansiella marknaderna. Syftet är att neutralisera marknadsrisken (den 
s.k. systematiska risken) genom att kombinera positioner i olika instrument. Exempelvis kan 
en lång position i en aktie stå mot en kort position i en annan, eller kombineras med positioner 
i icke-korrelerade sektorer eller marknader. Förvaltningsresultatet är därför inte beroende av 
huruvida aktie- och obligationsmarknaderna går upp eller ner. De förvaltare som arbetar med 
marknadsneutral förvaltning är ofta fokuserade på ett specifikt marknadssegment, t.ex. aktier, 
obligationer eller konvertibler.  
 
Equity Hedge (aktie-hedgefonder)  
 
Förvaltarna i denna kategori investerar fondens medel i aktier som de tror ska gå upp mer än 
aktiemarknadens genomsnitt och kombinerar ofta investeringarna med att sälja/blanka aktier 
som de anser vara övervärderade. Den här typen av fond har oftast en lång nettoexponering 
mot aktiemarknaden och använder sig i mindre utsträckning av derivat som optioner och 
terminer. 
 
Event Driven (situationsrelaterade hedgefonder)  
 
Dessa förvaltare fokuserar på situationer då företag blir föremål för omstruktureringar. 
Situationen kan utlösas av ett bud på bolaget. Det kan också gälla motsatsen, nämligen att 
bolaget annonserar att det har ekonomiska problem där lösningen kan vara en rekonstruktion 
eller en konkurs. Ofta gäller det för förvaltaren att hitta intressanta case andra missar och köpa 
aktier och obligationer billigt.  
 
Global Asset Allocators (globala hedgefonder)  
 
Det är de globala hedgefondförvaltarna som oftast omnämns i media. Flera av de allra största 
hedgefonderna finns inom denna kategori. När tidningarna skriver om att hedgefonder 
spekulerar mot ett lands valuta är det de globala hedgefonderna som åsyftas. De globala 
hedgefonderna har det största artilleriet till sitt förfogande, dvs. extremt mycket pengar, och 
investerar i såväl aktier, obligationer, valutor som råvaror. De använder sig av belåning och 
utnyttjar derivatmarknaderna aktivt. Många av de hedgefondkategorier vi tidigare redogjort 
för försöker neutralisera sin marknadsrisk genom att balansera köpta och sålda positioner. De 
globala hedgefonderna arbetar däremot ofta aktivt med att ta marknadsrisk och försöker att 
tjäna pengar på att prognostisera åt vilket håll olika marknader ska röra sig.  
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Short Selling (blanknings-hedgefonder)  
 
Många av de förvaltningsinriktningar som beskrivs ovan arbetar med att sälja/blanka aktier 
som integrerad del i förvaltningskonceptet (t.ex. marknadsneutrala aktieförvaltare och aktie-
hedgefonder). De förvaltare som arbetar inom förvaltningskategorin Short Selling har dock 
alltid en negativ marknadsexponering och många av dem har överhuvudtaget aldrig några 
köpta aktier i portföljen. Förvaltarna inom denna kategori försöker identifiera övervärderade 
aktier. De lånar sedan de aktuella aktierna av en förmedlare och säljer aktierna på marknaden 
(det kallas att man blankar aktier). Om förvaltaren får rätt i sin analys och aktiekursen sjunker, 
kan han senare köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris på marknaden och därefter lämna 
tillbaka aktierna till den som lånat ut dem. Kursnedgången för aktien utgör förvaltarens vinst. 
Denna förvaltningsstrategi går naturligtvis som bäst i ett klimat med sjunkande börskurser.   
 
 
 

2.3 Risk och avkastning 
 
 

Att investera i aktier och fonder medför alltid en osäkerhet om den framtida avkastningen. 
Värdeförändringen kan bli stor, liten eller utebli. Denna osäkerhet om framtida utveckling 
benämns i finansiella sammanhang som risk.  
Sambandet mellan risk och avkastning kan enklast förstås på så sätt att den som är beredd att 
riskera något förväntas bli kompenserad. Det anses att investeringar med högre risk skall ge 
högre avkastning som kompensation för risken man tagit. Investeringar i aktier medför ett 
risktagande och därför anses det också att aktiemarknaden ska kompensera investeraren 
genom att ge denne en avkastning som, över tiden, motsvarar risken. Risk kostar och en 
fungerande finansiell marknad prissätter instrument med hänsyn till denna kostnad. Med hjälp 
av olika värden, mått och siffror på historisk utveckling kan vi beräkna en teoretisk betalning 
för risken och göra finansmarknadens instrument jämförbara. I en perfekt marknad ska det 
teoretiska värdet på risken överrensstämma med det faktiska, men så är inte alltid fallet. 
Verkligheten är mer komplex än så och hänsyn måste även tas till exempelvis psykologisk 
påverkan. I oroliga tider blir börsen mer reaktiv och investerarna mer nervösa vilket höjer 
riskpremierna, naturligt nog vill man ha mer betalt för sitt risktagande när omständigheterna 
är osäkra. Möjligheten att tjäna pengar i aktiemarknaden bygger på att investerarna får betalt 
för sina riskexponeringar. Samtidigt kan dock en och samma placering medföra olika risk för 
olika investerare, eftersom parametrar som placeringshorisont och valutasituation fortfarande 
kan skilja sig åt.  
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2.4 Riskmått 
 

Det finns ingen metod som exakt kan förutse en akties avkastning eller en aktiefonds 
utveckling, då det går utanför människans horisont att kunna se in i framtiden. Med hjälp av 
historiska data och statistiska samband kan dock sannolikheten för olika utvecklingsalternativ 
skattas. Dessa sannolikheter brukar benämnas som riskmått.  
Det finns ett antal riskmått som används i samband med att en fond ska upplysa utomstående 
om riskerna i dess verksamhet. Nedan benämns några av de riskmått som en majoritet av de 
svenska fondförvaltarna själva använder på sina hemsidor. Dessa riskmått används utav flera 
olika fonder och hedgefonder i hela världen och kan sägas vara allmänt accepterade. 
 
2.4.1 Standardavvikelse 
 
Inom finansiell ekonomi är variationerna kring det förväntade värdet, dvs. variansen, ett 
intressant spridningsmått eftersom det mäter hur stor risk man löper att utfallet inte ska bli det 
tänkta. Måttet definieras som summan av de kvadrerade avvikelserna från det förväntade 
värdet med hänsyn till dess sannolikhet (vid lika sannolikhet behöver detta ej ta någon hänsyn 
till) och betecknas med den grekiska bokstaven sigma i kvadrat.  
Antagandet om normalfördelning leder dock till ett initialt problem som man stöter på vid 
beräkningen. Ungefär lika många avvikelser ligger ovanför som under det, så summan av alla 
avvikelser blir alltså noll och alltså inte ett användbart värde. Detta och även problemet med 
negativa värden kringgås genom att kvadrera alla avvikelser innan summeringen. Därefter 
divideras summorna med antalet observationer och variansen erhålls. I formeln nedan 
dividerar vi med n-1, vilket beror på att avvikelsen i praktiken inte är från faktiskt medelvärde 
utan från skattat medelvärde. Motivet bakom att dividera med n-1 istället för n är att variansen 
då ger en bättre skattning av den genomsnittliga avvikelsen i populationen eftersom kvadraten 
på alla avvikelserna alltid blir mindre i ett stickprov än i en hel population. Vid större 
stickprov blir dock skillnaden mellan de olika försumbar.  
Varians är dock ett kvadratiskt mått och för att kunna tolka dess storlek korrekt krävs en 
omvandling till ett hanterbart mått. Det görs genom att dra kvadratroten ur variansen, vilket 
ger oss det enklare måttet standardavvikelse. Se formel 1 nedan. Det benämns med sigma och 
är ett spridningsmått uttryckt i procent eller kronor av den ursprungliga enheten.  
Standardavvikelsen anger med andra ord hur mycket fördelningen avviker från medelvärdet, 
ju högre värde desto större spridning. Man bör dock notera att standardavvikelsen inte är den 
genomsnittliga avvikelsen utan ett mått på den. Eftersom standardavvikelse innehåller en 
kvadrering blir spridningen känslig för extremvärden, så kallade outliers, framförallt höga 
sådana.  
 

 
x = Enskilt mätvärde 
n = Antal individer i stickprovet 

Formel 1 - standardavvikelsen i ett stickprov
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Standardavvikelse är ett vanligt mått för att mäta risk i portföljer och på fonder. Även 
hedgefonder använder sig av det. Måttet skall dock alltid ställas i relation till vilken förväntad 
avkastning placeringen har, ju högre risk man tar desto högre bör den förväntade 
avkastningen vara. I fondsammanhang visas standaravvikelsen ofta i termer av svängningar 
under de senaste 36 månaderna.  
Teoretiskt sett säger standardavvikelsen, om man antar att fondens avkastning är 
normalfördelad och väljer den historiska standardavvikelsen som prognos för framtida risk, 
att fondens avkastning med 68 procents sannolikhet kommer att hamna inom intervallet 
medelavkastningen plus/minus en standardavvikelse. Med 5 procents sannolikhet kommer 
fonden att avvika från sin medelavkastning med mer än plus eller minus två 
standardavvikelser. Om standardavvikelsen är 20 och förväntad avkastning är 10 % per år, så 
kommer den faktiska avkastningen nästa år att hamna mellan +30 och -10 med 68 % 
sannolikhet. 5 procent av åren kommer avkastningen att vara över +50 eller under -30. 
Standardavvikelsen är ett brett, men inte tillräckligt mått för att mäta risk, i synnerhet inte när 
det gäller hedgefonder. Standardavvikelsen som mått blir otillräckligt när det kommer till 
derivat som optioner och blankning (handel med lånade aktier) eftersom den inte tar hänsyn 
till de ökade risker som icke-linjära instrument medför. Vid optionsaffärer exempelvis, prisar 
standaravvikelse inte in risken i att en förhållandevis liten investering i optioner får stora 
effekter i och med hävstången, varje kontrakt har i regel 100 underliggande aktier.      
 
   
 
2.4.2 Value at risk 
 
Value at risk är ett relativt nytt riskmått och enkelt uttryckt är det ett summerat statistiskt mått 
på hur stor den möjliga portföljförlusten är. Närmare bestämt är det ett mått på förluster som 
beror på ”normala” marknadsförändringar. Större förluster än det Value at Risk man fått fram 
inträffar endast med en liten sannolikhet.   
 
Den summa som riskeras kalkyleras vanligtvis med en sannolikhet på 1, 2,5, eller 5 procent 
och under tidsperioder på 10 dagar eller en månad.  Dock lämnas dessa variabler till 
beräknaren att välja utifrån de specifika siffrorna olika företag ställs inför.  
 
Trots att det är ett nytt riskmått med många fördelar är det långt ifrån ett komplett riskmått, 
utan snarare ytterligare ett verktyg för en riskanalytiker.  
 
Det finns tre olika sätt att beräkna Value at risk; historisk simulering, analytisk metod eller 
Monte Carlo simulering. Oavsett vilken metod man väljer att använda är det första och 
grundläggande steget att identifiera de relevanta marknadsfaktorerna. Med andra ord innebär 
det att söka reda på de priser och kurser som påverkar portföljvärdet och försöka begränsa 
dessa till ett hanterbart antal. Det är i nästa steg som den analytiska metoden sticker ut, 
marknadsfaktorerna görs om till enklare, standardiserade instrument i en process som kallas 
”risk mapping”. Det innebär att man associerar varje standardiserad position med en 
marknadsfaktor och får på så sätt fram en standardiserad portfölj som motsvarar den verkliga. 
Det är på den standardiserade portföljen som man sedan beräknar Value at risk.  
Historisk simulering innebär vad namnet antyder att man tar den aktuella portföljen och 
ställer den mot hypotetiska historiska värden, dvs. man kalkylerar historiska förändringar för 
de senaste 100 dagarna och kombinerar sedan dessa siffror med nuvarande marknadsfaktorer 
för att få fram de hypotetiska marknadsfaktorerna.  
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Monte Carlo Simulering är snarlik den historiska simuleringen, men den mest framträdande 
skillnaden är att man väljer en statistisk distribution som man antar speglar förändringar i 
marknadsfaktorerna på ett adekvat sätt istället för att använda sig av historiska värden.   
 
Den mest frekvent använda modellen är den analytiska, men det finns fördelar med alla tre. 
Det blir i slutändan upp till riskanalytikern att avgöra vilka dimensioner som är viktigast och 
därmed vilken modell som passar bäst.    
Den historiska simuleringen är unik i och med sitt direkta beroende av historisk data, faran är 
att mätperioden på de senaste 100 eller 200 dagarna inte är typisk för marknaden. Då kan 
någon av de andra två metoderna vara bättre alternativ, men vid valet av en statistisk 
distribution begränsar man också antalet möjliga utfall. Den analytiska och Monte Carlo 
metoderna delar ett potentiellt problem; att den valda distributionen inte speglar den verkliga 
distributionen av marknadsfaktorerna tillräckligt bra. Den mänskliga faktorn kan bli ett 
problem vid Monte Carlo simulering, då den lämnar upp till användaren att välja statistisk 
distribution fritt. Detta kan leda till att en mindre lämpad distribution väljs. 
På grund av ovanstående problem kan kvaliteten på ett Value at risk – mått endast utvärderas 
genom att jämföra relativt stora Value at risksummor mot faktiska förändringar i 
portföljvärde.  
 
 
2.4.3 Sharpekvot 
 
Sharpekvoten är ett mått på en kapitalförvaltnings riskjusterade avkastning. Måttet beräknas 
som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som 
standardavvikelse. Sharpekvoten beräknas genom att dividera den genomsnittliga 
avkastningen utöver det riskfria alternativet med standardavvikelsen i portföljen. Därmed 
erhåller man ett standardiserat mått på hur stor avkastning man får per enhet risk. En hög 
Sharpekvot är ett tecken på en god relation mellan avkastning och risk.  
 

 

 

 
Där,  
Fi = Fondens avkastning under månaden i 
Ti = Riskfri avkastning under månaden i  
 
Vid beräkning av Sharpekvoten utgår man ifrån att den förväntade avkastningen är linjärt 
beroende av standardavvikelsen. 
 
 
2.4.4 Betavärde 
 
Beta är ytterligare ett riskmått som anger hur känslig fondens avkastning är i förhållande till 
avkastningen på jämförelseindex. Om beta beräknas till 0,83 betyder det att fondens 
avkastning förväntas sjunka med 8,3 procent när relevant index sjunkit med 10 procent, givet 
att den riskfria räntan är konstant.  

 13



Det kan även förklaras som elasticitet, vid en procents ränteförändring förändras fondens 
avkastning som Betavärdet indikerar. Ett beta högre än 1 innebär att investeringen är mer 
känslig för yttre faktorer än vad jämförelseindex är och vice versa. 
 
En professionell bedömare kan bilda sig en uppfattning om en förvaltares profil och förmåga 
genom analys av riskmått och uppnådda förvaltningsresultat. Vid all jämförelse av riskmått 
för olika fonder är det viktigt att beräkningarna är gjorda utifrån samma förutsättningar 
avseende tidsperiod, antal observationer och jämförelseindex.  

 

Där,  

i = beta hos fonden i  
Covij = kovarians mellan i (fonden) och j (index), se ovan 

j
2 = varians hos index  

 
2.4.5 Downside risk 
 
Downside risk är även det ett spridningsmått, men för en placerings negativa avkastning. 
Måttet visar hur stor risk det är att en tillgång kommer att minska i värde, och med hur 
mycket. Beräkningen av downside risk för en tidsserie X1…….Xn, liknar beräkningen för 
standardavvikelse, men med två förändringar. Dels är den genomsnittliga avkastningen i 
formeln för standardavvikelse utbytt mot räntan (exempelvis den riskfria), dels tas endast 
hänsyn till de negativa avkastningarna.  
 
 
2.4.6 Tracking error 
 
För att få en uppfattning om en fonds avkastningsvariation relativt sitt jämförelseindex är 
tracking error ett användbart mått. Ett tracking error på 3 betyder att fonden, med 67 procents 
sannolikhet eller inom två standardavvikelser, förväntas ha en årsavkastning som avviker 
maximalt 3 procentenheter upp eller ned från avkastningen på jämförelseindex. Ju högre 
värde på tracking error desto mindre följsamhet med jämförelseindex.  
 
2.4.7 Koncentrationsmått 
 
Detta mått räknas fram genom att beräkna de olika innehavens procentuella värde av den 
totala portföljens värde. Exempelvis om en portfölj består av 5st aktier med priset 1 kr/styck 
och 1 valutatermin med priset 5 kr så skulle koncentrationsmåttet säga att portföljen bestod 
utav 50% aktier och 50% valuta terminer. Måttet ska ge en snabb bild om vad det är fonden 
idkar för handel och hur pass diversifierade dess risker är.  
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 2.5 Bristerna med riskmått 
 
Riskmåttens uppgift är att på ett enkelt sätt upplysa om en fonds specifika risk. För 
hedgefonder som handlar med flera olika sorters finansiella instrument blir det svårt att hitta 
riskmått som på ett bra och konsekvent sätt upplyser om risken. Finansinspektionen har därför 
med sin nya remiss föreslagit att riskmåtten ska specialanpassas till respektive hedgefond så 
att risken på bästa möjliga sätt ska förmedlas. 
 
Alla hedgefonder redovisar idag riskmåttet standardavvikelse. Måttet är allmänt accepterat 
och lättförstått men på FI: s hemsida står det: ”Standardavvikelse är ett historiskt mått och 
ingen garanti för framtida risknivå” Med andra ord så säger den bara vilken risk fonden har 
haft men inget om vad den framtida risken kommer att bli vilket egentligen var det man ville 
ha information om. I hedgefonder är standardavvikelse ännu mer förrädiskt då en väldigt stor 
risk ligger i den enskilda förvaltarens agerande på den finansiella marknaden. I affärer där 
man blankar sina positioner och använder sig av olika hävstångseffekter kan ett misstag vara 
förödande och kosta väldigt mycket pengar. Vilket riskmått informerar småspararen om denna 
risk? 
 
Det alla riskmått har gemensamt är att de förklarar vad som hänt historiskt men garanterar 
inget om framtiden. Det är lätt att lita för mycket på riskmåtten särskilt om man har bristande 
kunskap inom området vilket man nästan bör utgå ifrån att många småsparare har. Å andra 
sidan utgår alla våra prognosmetoder på att historien upprepar sig, vilket gör riskmåtten till 
användbara instrument för en analytiker. 
 
Redovisning av portföljkoncentration kan medföra en stor nackdel för fonder med lång 
placeringshorisont. En publicering av positionerna leder till att det i princip blir allmänt känt 
hur fonden gör mindre förändringar av större innehav. Detta ligger naturligtvis inte i 
andelsägarnas intresse då andra fonder kan kopiera fondens strategi och 
arbitragemöjligheterna täpps igen då felprissättningen upptäcks av andra. 
 

 
2.6 Innehavsrapportering 

 
För att fullt ut kunna ta ställning till en hedgefond måste man kunna studera innehaven och 
marknaderna som investeras i noggrant. Endast med denna information kan man på ett bra 
sätt ta ställning till vad man tror om hedgefondens framtida utveckling. Med komplett 
information om en hedgefonds innehav kan man dag för dag värdera en hedgefond till dess 
exakta marknadsvärde och därmed ha kontroll på kapitalet. I en hedgefond kan det dock ske 
plötsliga förändringar då större positioner i hävstånginstrument stängs. Exempelvis blankade 
aktier eller optionsaffärer kan ge stora utslag i riskexponeringen och fondens innehavsprofil 
kan vara helt annorlunda från en dag till en annan. Innehavsrapportering blir därmed mindre 
intressant eftersom det så snabbt kan bli inaktuellt. Följaktligen har Finansinspektionen också 
valt att endast göra stickprov på innehaven och inte begära in dem kontinuerligt.    
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2.7 Problem kring fondval 
 
Söka sanningar genom fakta 
 
Att konstant fatta bra finansiella beslut är snarare en konst än en vetenskap. Dagens 
information för alternativa investeringar är långt från perfekt, lyckade hedgefonds 
investeringar kräver insikt, efterforskning och uppmärksamhet på de minsta detaljerna.  
 
Det finns två stycken profilsökningar när man väljer förvaltare för alternativa investeringar: 
Den kvantitativa, att analysera förvaltarens tidigare resultat, och den kvalitativa, analysen av 
förvaltarens egenskaper och marknaden som han agerat på. Båda sorterna är lika viktiga och 
de kompletterar varandra.  
 
Många fonder, framför allt de som erbjuds på framgångsrika marknader, kommer med fina 
och välskriva presentationspaket och attraktiva ”track records” och kvantitativ information för 
att stödja informationen att en investering är nästa stora guldgruva. Det går dock inte att köpa 
in sig i ”past performance”, tidigare prestationer gör inte denna investering till en given 
vinnare i framtiden. Statistik kan även ljuga och man måste alltid granska den kvantitativa 
informationen. Att skapa god avkastning i en extremt uppåtgående marknad kräver inte en 
skicklig förvaltare och marknaden kan lika gärna var uttömd och på väg mot kraftiga 
nedgångar. Likväl har troligtvis en duktig förvaltare identifierat och investerat i samma 
marknad, men med skillnaden att han eller hon omallokerar sina positioner när värderingarna 
börjar bli osunda.   
Månadsredovisad Track record för avkastning ger bara en liten del av förvaltarens historia, 
även om informationen kan användas av investerare exempelvis för att se om en 
högavkastande fond levererar kontinuerligt goda resultat eller om den påverkas av yttre 
faktorer. Man kan även följa upp enskilda investeringars eller förvaltares effekter och i bästa 
fall se varningstecken i tid och hinna agera därefter.   
 
 
Problem med track record 
 
När man studerar en fonds track record bör man alltid ha i åtanken att det är past performance 
man läser och att det inte behöver säga något om hur framtiden ser ut. Informationen Past 
performance ger är just historia och inget annat, den säger oss egentligen ingenting vad 
förvaltaren kan eller gör i framtiden. Men vad är track record? Andelsvärdet i en hedgefond 
bestäms av värdet på de underliggande tillgångarna. Detta räknar man ut genom att ta värdet 
av fondens kapital plus öppna positioner, så länge det inte är skulder. Fonden värde refereras 
till som NAV-kurs, hur stor Net Asset Value (NAV) är. En investerares avkastning från en 
hedgefond är detsamma som ändringen av värdet på hedgefondens aktier, eller fondens NAV. 
En hedgefonds track record är helt enkelt en historisk presentation av fondens tidigare 
värdeförändring under en viss tid. Så innan man använder sig av track records för att värdera 
en hedgefond bör man vara medveten om vad det verkligen innebär och vilka brister som 
finns.  
 
 
Historisk avkastning – Är det relevant? 
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Många fonder presenterar sig som ”Pro forma” avkastande -teoretisk avkastning som fonden 
historiskt sett kunde ha gjort med en viss metodik, förvaltare eller värdepapperskomposition. 
Pro Forma påståenden används ofta av: 

• Fond i Fond, där track record av nuvarande förvaltare kombineras enligt någon slags 
viktning bestämd av fonds promotor, oftast med 20/20 efterklokhet. 

• Nya hedgefonder, där förvaltarna litar på tidigare track record på investmentbanker 
eller fonder för att illustrera sina investeringsskickligheter. 

 
Eftersom de inte blivit bestyrkta av verkliga marknadshändelser, kan inte pro forma track 
records anses som relevant information när man utvärderar förvaltaren och fonden man 
ska investera i. 
 
 
Konsekvensproblemet 
 
Traditionellt kan man säga att ju längre vi får avkastning från en förvaltare, desto bättre 
och mer precis blir vår utvärdering av denna förvaltare. Egentligen är detta en tvivelaktigt 
påstående. Finansiella marknader ändras ständigt och ibland med en väldig fart. När man 
tittar på track record längre än fem år tillbaka i tiden, bör man anta att teknikerna 
förvaltaren använder för att generera avkastning har ändrats. Detta behöver inte vara något 
negativt, en förvaltare som kan ändras i takt med marknaderna och fortsätter prestera 
avkastning är beundransvärd. Men ändrade investeringar och tekniker för att förvalta 
kapitalet över åren gör det väldigt svårt att jämföra de olika åren. Det kan vara 
missvisande då man inte länge jämför äpplen med äpplen.  
 
 
Kostnader 
 
I Sverige beräknas en fonds NAV-kurs efter att den justerats för förvaltningskostnader. I 
vissa fall tillkommer det kostnader för insättning eller uttag ur fonden. Sådana kostnader 
bör tas med i beräkningen av tidigare utveckling. På så sätt säkerställs att datan är 
konsekvent och meningsfull vid jämförelse av andra fonders track record. 
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3 EMPIRI 
 

3.1 Sammanställning utav intervjuerna 
 

För att fördjupa oss vidare har vi valt att intervjua några representanter från branschen. För att 
få småspararnas perspektiv intervjuade vi Oscar Ode på Finansinspektionen, vars uppgift är 
att agera som representant för och beskyddare av investerarnas intressen. Gustav Wallin på 
SEB fonder fick stå för storbankernas syn på hedgefondmarknaden. Brummer & Partner var 
först på marknaden och är idag största aktör vilket ger dem ett gediget ”track record” och gör 
dem till ett intressant intervjuobjekt, Robert Lindblom på Brummers egna försäkringsbolag 
Alfa Beta ställde upp med ett möte. Slutligen intervjuade vi även Gustaf Sjögren på Catella 
Fonder, ett nyare bolag som hittat sin nisch mot småsparare. Deras fonder hr inga 
insättningsgränser och de handlas dessutom dagligen. Våra fyra intervjuobjekt är valda med 
utgångspunkten att försöka hitta representanter med olika infallsvinklar på våra 
frågeställningar.  
 
Hur länge har det funnits alternativ för mindre investerare? 
 
Brummer & Partner var först på den svenska marknaden och startade sin först fond Zenit 
1995. SEB har haft hedgefonder i egen regi sedan 1999 och Catella startade sin första 
hedgefond 2004.   
 
Hur marknadsförs respektive hedgefond?  
 
Samtliga fonder marknadsförs på bolagens egna hemsidor och SEB har ju som storbank 
möjligheten att sälja genom sina lokala bankkontor och rådgivare. På Brummer & Partner 
använder man sig enbart av försäljning från det egna bolaget och försöker i möjligaste mån få 
till personliga möten med alla investerare. Det centrala är alltså att sträva efter att minska 
avstånden mellan förvaltare, distributör och kund. Bolaget vill vara övertygat om att deras 
produkter säljs av kunniga rådgivare och ser bland annat utbildnings- och 
kvalitetssäkringsproblem i att släppa försäljningen för långt bort. Ett Fondbolag kan dock 
aldrig neka en kund att köpa en produkt, inte ens om den är direkt felaktigt för kundens 
specifika behov och preferenser. Robert tycker kanske inte att hedgefonder i dagsläget bör 
säljas via kanaler som bankkontor och internetmäklare av just den anledningen att 
kunskapsnivån ofta är för låg.  
Catella Fonder har en annan variant där de använder sig enbart av externa 
distributionskanaler. Där ser man inga problem alls med att inte ha försäljningen nära knuten 
till förvaltningen. 
  
När det började komma hedgefonder med insättningsgränser under 100 tkr satte sig 
regeringen först emot det med anledning av svårigheterna med riskinformation. 
Finansinspektionen och andra instanser fick dock fonderna godkända, ser du några 
problem med att ha mindre investerare?  
 
Robert på Brummer ser vissa problem i den lägre kunskaps- och intresse nivå som ofta 
utmärker den kundgruppen. De upplever svårigheter att få kunder att faktiskt ta del av det 
material som tillhandahålls. Gustafs fond på Catella är speciellt inriktad på just mindre 
investerare och han upplever inte några problem, även om han ibland ser vissa problem i 
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intressenivån hos kunderna. Framförallt ser han att mindre kunder har ett ökat behov av 
information.  
Oscar Ode på Finansinspektionen anser att Regeringens förslag endast berodde på okunnighet 
och att deras förslag var ogrundat och med rätta tillbakadraget. Gustav Wallin på SEB håller 
helt med Finansinspektionen iden här frågan, han anser inte att någon bör uteslutas utan 
istället ska bolagen satsa på gedigen och relevant information.   
 
Hur tycker du att man bör informera eventuella köpare av Hedgefonder om fondernas 
risker, upplägg och möjligheter? Vad tycker du är viktigt? 
 
Gustav Wallins åsikt är att det är viktigt att belysa förvaltarens syn på hedgefonden, 
marknaden och dess utvecklingsmöjligheter. SEB presenterar varje månad ett avsnitt med 
förvaltarens egna ord så att kunder ska lära känna idén och tankarna bakom. Det är viktigt att 
kunderna får tillräckligt med information och att målet kommuniceras.  
När det gäller informationen till konsumenterna är Finansinspektionens syn att de primära 
uppgifterna för hedgefonderna är att upplysa konsumenterna om risker och strategier. Varje 
månad så kompletterar FI sin hemsida med aktuella riskmått och diverse information.  
 
Tycker du att något saknas i sättet man informerar på, hur stor roll spelar massmedias 
rapportering?  
 
Mycket riktigt får vi medhåll från alla intervjuade avseende massmedias snedvridna bild. 
Samtliga beklagar också den begränsade kunskap som de upplever hos sina mindre kunder. I 
dagsläget har ett fondbolag en juridisk skyldighet att ta emot alla kunder som vill investera, 
men Robert Lindblom på Brummer & Partner skulle gärna se att de kunde säga nej till kunder 
som har felaktiga förväntningar och vill köpa en produkt som inte passar deras specifika 
preferenser. På så sätt skulle dålig publicitet kunna undvikas och fondbolagen skulle vara 
säkra på att deras produkter används på rätt sätt.  
Gustaf Sjögren beskriver medias inverkan på allmänhetens bild av hedgefonder som stor, 
tyvärr blir den lite missvisande, men han ser ändå en viss förbättring och ökad bredd i 
nyhetsrapporteringen.  
 
  
Vad kan man göra för att förbättra informationen?  
 
Ett problem som Robert identifierat är avståndet mellan förvaltare, distributör och kund. 
Kommunikationen däremellan blir då oerhört viktig och informationen måste öka. Besvikna 
kunder har nästan alltid haft förväntningar som inte överrensstämt med produkten, ofta har de 
skapats genom media och inte korrigerats av distributörer som kanske inte kan tillräckligt. 
Slutsatsen blir alltså att informationen hela tiden måste förbättras och anpassas efter kund och 
behov.   
 
Hur definierar/mäter du risk? 
 
Svaren har på den här frågan inte skiljt sig nämnvärt, de har alla definierat både upp- och 
nedsidan av begreppet. Alltså risken att förlora pengar i kombination med möjligheten att 
tjäna pengar.   
 
Risk är ju ett högst subjektivt mått, jmf termometern, vilka problem ser du i 
kommunikationen till mindre sparare?  
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Vilken möjlighet har den vanlige spararen att förstå risker och möjligheter? 
Generellt sett tycker de tillfrågade att möjligheterna finns där, men de återkommer till 
problemet att man inte kan säkerställa i vilken utsträckning kunderna faktiskt tar del av 
materialet. Samtliga medgav dock att just riskmåtten kan vara komplicerade att förstå för 
någon som inte sedan tidigare är insatt i ämnet. De intervjuade var också överens om att 
gemene man troligtvis ser risk som något negativt, det vill säga att de har en ensidig bild av 
begreppet.  
 
Riskmåtten, är de relevanta för hedgefonder? Hur stabila är måtten? Vad säger de dig 
om fonden? Vad tror du det säger småspararen? 
 
För en liten investerare anser Gustaf på Catella att riskmåtten inte säger särskilt mycket. För 
större investerare säger de desto mer, men i allmänhet ser han dem som relativt trubbiga. 
 
Gustav Wallin ser en begränsning hos riskmåtten då de endast är baserat på historiska 
mätningar. Därför är det i hedgefondsammanhang extremt viktigt att komplettera dem med 
förvaltarens egen analys. Riskmått är enkla att mäta på ”vanliga” fonder, men när man även 
kan använda sig av korta positioner blir det ett helt annat spektrum av parametrar att ta hänsyn 
till. Korta sidan är komplex!  
 
Vilket av de olika riskmåtten tycker du ger bäst information?  
 
Sharpekvoten och volatiliteten tycker Gustaf på Catella ofta ligger i fokus. Value at Risk 
anser han vara ett bra mått, men kommer enligt hans mening ibland lite i skymundan.   
 
Ger dagens riskmått en korrekt bild av en hedgefond, och speglar de risken på ett 
relevant sätt?  
 
Finansinspektionen tycks inte alltför oroade, utan ser sina regleringar som tillräckliga. 
Riskmåtten ska redovisas varje månad, samt avkastningen för fonden. Det finns fasta regler 
för hur man ska beräkna riskmåtten så det inte blir några så kallade ”manipulerade siffror”.  
Hedgefonder är en svår produkt, då de innefattar allt från det vanligaste alternativet, så kallad 
lång-kort position, till de betydligt mer komplicerade derivatstrategierna. Det är upp till var 
och en av fonderna att informera om hur de arbetar och vilka risker de väljer. 
Oscar Ode förklarar att varje fond kan välja ett par riskmått att redovisa, exempelvis 
standardavvikelse. I en lång-kort hedgefond säger standardavvikelse troligen mer än i ett mer 
komplicerad hedgefond, där standardavvikelse inte är lika relevant.  
 
Inte heller SEB ser några större problem. Visst kan en Sharpekvot enkelt maximeras om det är 
det enda målet, men enligt FI: s remiss ska riskmåtten vara hjälpmedel och komplement. 
Gustav tycker att Finansinspektionen har en öppen hållning och att det är positivt att låta 
marknaden få lite frihet att reglera själva. Fondbolagen kan ha med egna mått, vilket också 
ger öppenheten att presentera sin fond ur bästa möjliga vinkel.  
 
Förvaltaren får en större roll i en hedgefonds risktagande jmf med en vanlig fond. Hur 
pass väl tycker du att det kommuniceras ut till investerare? Kan sånt mätas, kan det 
standardiseras på något sätt?  
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Den här frågan var ny för de vi intervjuade. Från Brummer får vi inget direkt svar, då 
frågeställningen är ny och komplex. Han framhåller dock att det är något som är centralt i 
riskkommunikation.  
 
Har du läst FI: s senaste remiss angående de nya reglerna för rapportering av innehav 
och riskmått för hedgefonder?  
 
Samtliga hade läst remissen och var insatta i ämnet.  
 
Är det vettigt av FI att endast begära riskmått?  
 
Finansinspektionens krav har Catellas förvaltare inga större invändningar mot, de siffror som 
remissen efterfrågar tar ju bolaget fram ändå. Gustaf ser det snarare som en kontroll på de 
mindre, nyare hedgefondförvaltarna, har kontroll på allt de ska.  
Finansinspektionen säger att riskmåtten inte ska medföra en merkostnad för fondbolagen, men 
att det inte är mer än rätt att kräva dessa mest elementära riskmått för så pass komplicerade 
produkter. Om det är rimligt att ha samma riskmått för olika typer av hedgestrategier är 
däremot svårt att säga, men man måste börja någonstans. Det finns ca 200st specialfonder i 
Sverige, av dem är ca 25 % hedgefonder. Dessa specialfonderna kan skilja sig i allt från max 
andel av 10 % i ett visst papper i fonder till de mest avancerade derivaten. Dvs. de flesta av 
specialfonderna är inte hedgefonder och därför fyller riskmåtten en bra funktion. Det är inte 
rimligt att utveckla en ny typ av riskdefinition för dessa få fonderna. Det skulle vara för 
kostsamt, hedgefonderna utgör ändå enbart en mindre del av hela branschen. 
 
 
Hur tycker du att FI sköter sitt uppdrag? 
 
Transparensen och insynen i svenska hedgefonder ser Robert Lindblom som något positivt, en 
kund ska veta vad han/hon köper, med undantag för ren innehavsrapportering som kan ställa 
till problem och därmed inte vara optimalt för kunden. Där tycker han att FI gjort det bra som 
lyssnat på marknaden (som fortfarande är ung!). Riskmåtten är en bra bas, men man bör vara 
försiktig då de kan manipuleras på många olika sätt. Det kan även finnas systembegränsningar 
för mindre och nystartade hedgefonder. Oavsett vad betonar Robert vikten av att skilja på 
olika typer av risker och förvaltning 
 
 
Finns det något som talar emot en marknadsexpansion? Hedgefonder har ju haft en 
explosionsartad utveckling, kan trender som sjunkande volatilitet på marknader spela 
in i den fortsatta utvecklingen?  
 
 
Robert Lindblom ser inte en mättning av marknaden och inte heller en avmattning på grund 
av minskande volatilitet som något överhängande hot, men dock faktorer att ta med i 
beräkningen.     
 
 
Hur tror du att framtiden ser ut för hedgefonderna?  
 
Utvecklingen på hedgefondmarknaden tror Robert kommer bli en ökad diversifiering och 
breddning med nya typer av produkter och även hybrider mellan hedgefonder och vanliga 
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fonder. Hedgefonder kommer absolut att vara ett intressant alternativ för småsparare så 
småningom, men branschen är fortfarande ny och har mycket kvar. 
 
Framtiden för hedgefonderna är svår att förutspå, tycker Gustaf Sjögren på Catella. Han tror 
på en fortsatt ökning, men också till viss del en breddning. Han ser även att det finns mycket 
utrymme kvar för branschen att växa, mycket influenser kan också tas från den anglosaxiska 
världen där utvecklingen ligger lite före. Catella har i dagsläget ett vilande tillstånd för en ny 
hedgefond, men vet i dagsläget inte riktigt hur en sådan ska se ut. Det kommer hur som helst 
inte att bli en ny lågriskfond, men däremot troligtvis med samma strategi –long/short hedge. 
Anledningen bakom strategivalet är bland annat att bolaget är inriktat på Norden, en marknad 
som är för liten för en uttalad arbitragestrategi. Gustaf betonar vikten av att kunna sin 
marknad och vill inte expandera till nya marknader utan ordentlig kunskapsbas. Syntetiska 
hedgefonder ser han inte inom en snar framtid, det viktigaste är inte avgifterna utan att kunna 
ge en stabil tillväxt. På den amerikanska marknaden kan man se att någon prispress på 
avgifter inte har satt in trots marknadens storlek och ålder. I USA är fonder generellt sett 
dyrare, Sverige är jämfört med de flesta andra länder fonder billiga.  
 
Gustav Wallin tror att framtiden går mot fler olika alternativ och lägre insättningsgränser. Han 
vill ha ut mer information till kund och framförallt få ut budskapet vad en hedgefond 
verkligen är och hur den ska användas. Man måste få en förståelse för de olika alternativen, i 
dagsläget finns det ca 33 identifierade förvaltningsstrategier. De kan inte dras över en kam! 
Det kommer att finnas möjligheter på många sätt, ett exempel kan vara försäkringsbolag som 
vill hedga sig mot epidemier. Då kommer det att finnas hedgefonder som spekulerar på den 
marknaden som då bildas.  
Det finns en viss risk för mättnad, men troligtvis kommer marknaden att vara i ständig rörelse 
och hitta nya vägar. Felprissättningar kan ju inte finnas i all oändlighet.  
 
Framtiden för hedgefonderna är enligt Oscar Ode oviss, hur många hedgefonder som får plats 
på en liten marknad som den nordiska är svårt att säga, men vi är nog inte i närheten av någon 
mättnad. Vid en mättnad av marknaden är hybrider inte helt otänkbart. Det är en mycket 
innovativ bransch och de kommer ständigt komma nya produkter.  
 
Investerar du själv i hedgefonder? Vilket mål tycker du att en investerare i en 
hedgefond ska ha? Vad har du själv för mål?  
 
Visst gör de alla det, förvaltarna betonar viken av att leva som de lär för att kunna sälja sin 
produkt på ett trovärdigt och moraliskt sätt. Andelen hedgefonder i portföljen skiljde sig dock 
åt. Både Gustaf Sjögren och Robert Lindblom hade relativt hög andel hedgefonder, givetvis 
sina egna, i sina portföljer och hade samma strategi som de rekommenderar sina kunder. 
Gustav Wallin på SEB såg riskerna på börsen som alltför stora och strävade själv efter att ha 
100 % hedgefonder i sin portfölj.   
Oscar Ode är den som hr blygsammast andel i sin portfölj, 15-20 % består v hedgefonder.  
 
Har du ställt dig själv de här frågorna tidigare, eller var några nya? 
 
De flesta frågorna hade Oscar Ode fått tidigare och hunnit tänka igenom, dock inte huruvida 
man kan neka köpare och hedgefonderna själva får välja sina kunder. Detta nämndes i 
propositionen, men han minns inte varför det avslogs. 
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3.2 Tabellsammanställning av intervjuerna 
 

Fråga SEB Alfa Beta Catella 

Hur länge har ni haft 
alternativ för mindre 
sparare? 

1999 1995 Brummer & 
Partner, fonden 
Zenit 

2004 
 

Hur marknadsförs 
fonderna? 

Via hemsida, samt 
lokala bankkontor 

Via hemsida, samt 
personliga kontakter 

Via hemsida, samt 
externa 
distributionskanaler 

Problem med mindre 
sparare? 

Nej, inga direkta Ja, missuppfattare 
oftare produkten än 
större investerare 

Nej, inga direkta 

Hur kan man bäst 
informera om 
hedgefonders risker? 

Informera om 
förvaltaren 

Förvaltaren 
tillsammans med 
riskmått 

Förvaltaren 
tillsammans med 
riskmått 

Har massmedia stor 
påverkan på 
hedgefonders rykte? 

Ja, oftast fel bild Ja, oftast fel bild Ja, oftast fel bild 

Vad gör man för att 
förbättra 
informationen? 

Bättre information 
mellan förvaltare 
och sparare 

Bättre information 
mellan förvaltare 
och sparare, 
undvika 
mellanhänder 

Bättre information 
mellan förvaltare 
och sparare 

Hur definierar du risk? Risken att förlora 
pengar i 
kombination med 
att tjäna pengar 

Risken att förlora 
pengar i 
kombination med 
att tjäna pengar 

Risken att förlora 
pengar i 
kombination med 
att tjäna pengar 

Problem med 
kommunikation av risk 
till småsparare? 

Riskmåtten i sig 
säger inte mycket 
för en småsparare 

Riskmått är ett bra 
sätt att skaffa sig en 
övergripande bild, 
men säger inte så 
mycket 

Riskmått är inte det 
bästa sätt att 
informera om risk. 

Riskmått, är det ett bra 
sätt att bedöma risken i 
en hedgefond? 

Nej, de är baserade 
på historik och 
säger inte allt för 
mycket, viktigt att 
förvaltarens egna 
analys tas med. 

Riskmått är ett bra 
sätt att skaffa sig en 
bild om fonden, 
men säger var och 
en för sig inte så 
mycket för en 
småsparare 

För små investerare 
säger riskmåtten 
inte mycket. För 
större investerare 
säger de desto mer, 
även om de är 
trubbiga instrument. 

Viktigaste riskmåttet? En mix av de olika En mix av de olika Sharpkvot och 
volatiliteten 

Har ni läst FI’s remis? Ja Ja Ja 
Är det vettigt av FI att 
enbart begära 
riskmått? 

Bra med någon 
slags kontroll. 

Svår fråga, men 
troligen inte.  

Bra att redovisa 
dem. Finns inte så 
många andra sätt att 
förmedla risken 

Hur sköter FI sitt 
uppdrag? 

Bra Bra Bra 
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Mättning av 
hedgefondsmarknaden? 

Ja, svenska 
marknaden år så 
liten, så troligen 

Nej Nej, det ser inte ut 
så för stunden 

Hur ser framtiden ut 
för hedgefonder? 

Svårt att säga, 
branschen har goda 
möjligheter att växa 
och bli både bredare 
o få in fler olika 
produkter.. 

Breddning av 
nuvarande 
produkter, samt 
många nya 
produkter. Oändligt 
med investerings 
möjligheter 

Ser spännande ut, 
Catella ska 
dessutom starta en 
ny hedgefond inom 
en snar frmatid 

Investerar du själv i 
hedgefonder? 

Ja Ja Ja 
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4. ANALYS 
 
Hedgefonder är ett komplicerat begrepp. Att man har samlat så många olika 
investeringsstrategier under ett gemensamt namn kan uppfattas som missledande. Det är 
tydligt att både förvaltarna vi intervjuat och finansinspektionen tycker detsamma. Frågan kan 
därför bli varför man inte försöker dela upp begreppet hedgefond i undergrupper för att på det 
sättet bättre beskriva verkligheten. Idag är det ofta svårt att enbart på namnet utröna vilken 
eller vilka strategier en viss hedgefond ägnar sig åt. Vi har t.ex namn som Catella hedge, 
Banco hedge, Zenit, Cicero hedge, Brummer helios och så vidare. Jämför detta med 
aktiefonder som i sina namn ofta förmedlar tydligt vilket land som investeras i och vilken typ 
av aktier som köps in. Några exempel är SEB Latinamerikafond, SGAM Equity Japan Small 
Cap, Credit Suisse Equity Japan Mega, Credit Suisse Equity (Lux) Small cap.  
 
På de flesta av förvaltarnas hemsidor kan man få rikligt med information om de olika 
hedgefonderna. Den är ofta välskriven och beskriver komplexiteten i hedgefonder på ett bra 
sätt. Riskmåtten presenteras tydligt och i bästa fall ges även en kortare presentation av 
förvaltaren bakom fonden. Problemet med den här typen av information är att man aktivt 
måste söka sig till den.  
Förvaltarna i våra intervjuer är rörande eniga om att det hos den stora massan råder förvirring 
kring vad hedgefonder är och hur de fungerar. Problematiken ligger bland annat i vem som 
bär ansvaret för att investeraren ska få den information som behövs för att göra ett bra 
investeringsbeslut.  
 
För den stora investeraren som är van vid att placera sitt kapital är det självklart att fatta 
beslut byggt på saklig fakta och sund ekonomisk teori. Denne investerare tar hand om sig 
själv och har ofta en tydlig strategi i vilka kriterier som ska uppfyllas, dessutom har han eller 
hon troligtvis expertkunskap till sitt förfogande. Problemet uppstår när den genomsnittlige 
svensken ska spara för sin egen eller kanske sina barns framtid. Hur ska han eller hon veta hur 
pengarna placeras bäst? I många fall är dessa personer helt i handen på sina ekonomiska 
rådgivare hos sina respektive storbanker. Idag finns det även en växande skara som investerar 
hos nätmäklare som Avanza, E-trade m.fl. Hos dessa mäklare kan man fritt köpa hedgefonder 
utan rådgivning eller kundprofilering, vilket lämnar kunden än mer utsatt och utlämnad till 
den egna förmågan. I dagsläget har nätmäklarna ingen skyldighet att utbilda sina kunder eller 
tillhandahålla någon form av rådgivning för att underlätta investeringsval.  
 
Det är lätt för förvaltarna av hedgefonder att säga att informationen om deras produkter finns 
tillgänglig för alla som söker den, men när förvaltarna själva tycker att många av deras 
investerare inte vet tillräckligt om hedgefonderna kanske det är dags att pröva något nytt? 
Exempelvis skulle alla som köper en hedgefond via en nätmäklare kunna få 
informationsbroschyrer hemskickade till sig efter köpet. Förslagsvis i formen av ett 
välkomstbrev där förvaltaren förklarar för den nya andelsägaren hur hedgefonden fungerar 
och hur strategin för att skapa avkastning ser ut, samt lite riskupplysning. Framförallt borde 
vikten av att inte investera alla sina besparingar i en hedgefond framhållas, utan 
rekommendera en diversifiering av kundens portfölj. 
 
Riskmått som förmedlare av framtida risker är inget som någon intervjuad förvaltare 
rekommenderat. De bygger ju på historiska fakta och ger antagligen mest vägledning till en 
insatt kund som kan sätta dem i relation till marknaden och bilda sig en helhetsbild. Något bra 
alternativ att förmedla risk på kan dock ingen av dem ge. De förespråkar alla en 
väldiversifierad portfölj vilket ju är ett klassiskt sätt att hålla nere riskerna. När man skrapar 
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lite på ytan är riskmåtten till stor del till för att förmedla trygghet och stabilitet i 
organisationen till kunderna. Det kan visst ett värde i att kunna bilda sig en uppfattning för en 
fond med hjälp av siffror och diagram, men det kräver sin kunskap för att inte bli bländad av 
riskmåttens stjärnglans. Egentligen säger de inte så mycket mer än att det förvaltande bolaget 
har en tillräckligt stor och kunnig organisation för att kunna producera siffror på vad de har 
gjort. Vilket i sig har ett värde, framförallt för Finansinspektionen som vill veta att de 
förvaltande firmorna har allt på plats. Men hur man än vrider och vänder på siffrorna säger de 
inte så mycket mer än så.   
 
Den största risken i en hedgefond ligger på förvaltarens sida. Då en förvaltare inte enbart ska 
leverera ett alfa, marknadsavkastning, utan även betaavkastning ökar komplexiteten. Den 
korta sidan av förvaltningen, dvs möjligheten att blanka aktier, adderar ett helt nytt spektrum 
av parametrar som måste tas hänsyn till. 
En felbedömning kan leda till stora förluster så vikten av en duktig och erfaren förvaltare är 
fundamentalt för en bra fond. Inte minst de ansenliga summor som betalas för en erkänt 
duktig förvaltare vittnar om den stora vikten som kan ligga på enskilda personer. 
Finansinspektionens kontroller är därför till stor del till för att se till att de nya och okända 
aktörerna har allt på plats för att skydda investerarna. 
 
Ett bra exempel på hur noga de stora fondbolagen letar upp förvaltare fick vi i intervjun med 
Gustav Walin. Han berättade om hur förvaltare tas in utifrån. Urvalsproceduren består bland 
annat av ett frågeformulär på över 100 sidor som tar upp allt från erfarenhet, personlighet, 
civilstånd, fokus etc. I USA hyr man till och med privatdetektiver för att noggrant kartlägga 
personligheterna hos blivande förvaltare. De ingående undersökningarna är till för att 
upptäcka minsta spår av bristande fokus eller avvikande psykologiska beteenden, samt 
undanröja alla tvivel om den potentielle förvaltarens goda uppsåt.    
 
I fallet där en småsparare köper en hedgefond via ett personligt möte med en ekonomisk 
rådgivare på t.ex. en bank måste man utgå ifrån att småspararen fått nödvändig information 
för att fatta ett väl avvägt beslut. Detta är ett krav i den licens som idag alla certifierade 
ekonomiska rådgivare har. Branschen tycks ha en relativt god förmåga att i de flesta fall 
reglera sig själv. Systemet är till stor del uppbyggt så att alla ska kontrollera varandra för att 
hålla sina egna ryggar fria.  
 
Media har idag en stor påverkan på dagens investerare. De uppdaterar dagligen om det senaste 
inom ekonomi och finans. Ett problem som framkom i intervjuerna var att media snedvrider 
investerarnas bild av hedgefonderna. Pressen framhåller ofta extremerna av 
hedgefondmarknaden, vilket skapar en snedvriden bild av produkten. Extremerna går ifrån 
hedgefondjättar som kraschat och skapat enorma problem för dess investerare till guldfonder 
som följt med i den senaste börsyran och ökat sina investerares kapital med flera hundra 
procent. Det skapar orimliga krav och förväntningar på hedgefonderna och vi tycker det är 
något förvaltarna, men framförallt finansinspektionen bör arbeta mer aktivt för att motverka. 
 
Finansinspektionen förefaller vara på samma linje som branschen i många frågor och tycks 
inte vilja införa fler eller strängare regleringar. Det gick lite emot de tankar vi tidigare haft om 
Finansinspektionens roll, istället fick de beröm av flera förvaltare för sin öppenhet för 
branschens naturliga regleringar. När de första hedgefonderna med insättningsgränser under 
100 000 lanserades hade regeringen på förslag att förbjuda lägre gränser med syfte att skydda 
mindre investerare. Alla de intervjuade var överrens om att det grundade sig i en okunnighet 
hos upphovsmännen bakom förslaget. Staten ska skydda sina medborgare mot potentiella 
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faror och det man inte känner till uppfattas ofta som skrämmande. Kanske ligger det något 
typiskt svenskt bakom detta förmyndarliknande tankesätt, att lagstifta bort enskilda 
människors rätt att ta egna beslut om sina investeringar. Den tydligaste slutsatsen att dra här 
blev hur fel det kan bli när kompetensen hos makthavarna brister, kanske ska man kräva 
samma nivå på utbildning och uppdaterade licenser bland politiker som Finansinspektionen 
kräver av sina medlemmar? Förslaget stoppades också tidigt av Finansinspektionen i sällskap 
med några andra tunga instanser.  
 
Oskar Ode på finansinspektionen var inte alls den motpol till förvaltarna som vi förväntade 
oss. Oskar föreföll ganska nöjd med dagens situation på den svenska hedgefondsmarknaden. 
Inte ens de hårt kritiserade avgifterna hade Oskar någon åsikt om, utan han ser marknaden 
som självreglerande i stor utsträckning. Det råder onekligen en väldigt god stämning mellan 
finansinspektionen och de förvaltare som den övervakar. Man kan uttrycka viss tveksamhet 
mot hur pass positiv den goda stämningen är för utvecklingen i branschen. Kanske behövs det 
en hårdare finansinspektion? Exempelvis skulle kraven på information till investerarna kunna 
vara tydligare och framförallt uttryckts i tidigare skeden. Oskar Ode nämnde dock att hans 
inspektion inte ägnar alltför mycket tid åt hedgefonderna, de utgör en för liten del av helheten. 
Vi anser dock att hedgefonder trots branschens begränsade storlek inte bör åsidosättas på 
grund av sin komplexa natur. Hedgefondmarknaden är förvisso fortfarande liten, men den är 
stadigt växande och spelar en större roll för finansmarknadens aktörer än vad branschen är 
liten. För att ligga på framkant bör Finansinspektionen enligt vår mening ägna hedgefonderna 
en ansenligare del av uppmärksamheten.  
 
Våra frågor om hur framtiden kommer att se ut för branschen är de som orsakat mest 
huvudbry. Oscar Ode på FI hade inga närmare gissningar, men han ser en stor påhittighet hos 
marknaden och ingen avmattning väntas på den fronten. Mer intressanta svar fick vi istället 
från förvaltarna, i synnerhet Brummer hade många idéer om framtiden. Utvecklingen på 
hedgefondmarknaden tror Robert Lindblom kommer att bli en ökad diversifiering och 
breddning med nya typer av produkter, men även hybrider mellan hedgefonder och vanliga 
fonder. Någon mättning av marknaden och inte heller en avmattning på grund av minskande 
volatilitet ser han inte som något överhängande hot, men dock faktorer att ta med i 
beräkningen. Hedgefonder kommer absolut att vara ett intressant alternativ för småsparare så 
småningom, men branschen är fortfarande ny och har mycket kvar. Ett uttalande som alla våra 
intervjuade förvaltare höll med om. 
 
Ett bra alternativ till att köpa en enskild hedgefond kan vara att köpa en fond i fond produkt. 
Detta innebär att man köper in sig i en fond som har till uppgift att i sin tur köpa in sig i detta 
fall en hedgefond. På detta sätt kan man eliminera de enskilda hedgefondsförvaltares egna 
risker. Problemet med detta är att avgifterna på dessa produkter är väldigt hög då man måste 
betala flera förvaltares arvoden. 

 
5. SLUTSATS 

 
Det råder viss förvirring bland småspararna kring vad en hedgefond är och hur den fungerar. 
Risken med denna oklarhet är att investerare känner sig lurade då deras förväntningar inte 
överrensstämmer med fondens investeringsmål och avkastningsfilosofi. Ett sätt att förebygga 
detta är att förvaltaren tar på sig ett större ansvar för att informationen når fram till alla 
inblandade. Finansinspektionen skulle också kunna göra sitt för att den generella 
uppfattningen om hedgefonder blir mer verklighetsnära och realistisk. Vi tycker inte det vore 
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fel att distribuera information om alla olika investeringsalternativ till den bredare massan och 
skapa lite uppmärksamhet kring ämnet som man skulle kunna kalla investeringskunskap. Vi 
anser att gemene man kan för lite om finansmarknaderna och olika sparandeformer. 
Finansinspektionen skulle som objektivt organ kunna ta ansvar för att vidga det svenska 
folkets perspektiv och ge fler förutsättningarna att ta eget ansvar. Även media har förstås 
mycket att bidra med avseende allmänhetens syn på och kunskap om alternativa investeringar. 
Man skulle önska att de tog ett större ansvar i att skapa en rättvisande bild av branschen, men 
vilken ekonomiskt sinnad reporter som helst skriver förstås hellre om extremfallen som 
skapar mer intresse. Tendensen går dock mot det positiva med fler och mer kunniga reportrar 
som strävar efter att uppnå viss status inom segmentet ekonomiskribenter. Då blir inte 
skräckhistorier och undantag de mest intressanta nyheterna. Förhoppningsvis kommer 
branschen för hedgefonder och andra alternativa investeringar öka sin press på 
professionalism inom journalistkåren. Tillräckligt för att bli en påverkande kraft som tar 
medias rapportering ännu ett steg närmare verkligheten.     
 
Ett sätt att optimera sin hedgefondsplacering är att investera i en fond i fondprodukt. I en 
sådan har man diversifierat bort enskilda förvaltares risk att göra en felbedömning. Det är ett 
bra alternativ för den som saknar tid och erfarenhet till att själv sätta ihop en egen 
hedgefondportfölj.  
 
Vi har funnit att ett stort problem på den svenska hedgefondsmarknaden är att det saknas 
pådrivare för en fungerande konkurrens. Finansinspektionen anser att marknaden i hög 
utsträckning kan vara självreglerande, men med en liten marknad som i Sverige är det naivt 
att tro att marknaden ska kunna reglera sig själv till fördel för konsumenterna.  
Å andra sidan kan man vända sig mot USA där markanden för hedgefonder är betydligt större 
och äldre. Prisbilden där har inte ändrats nämnvärt och det har inte skett någon betydande 
prispress på produkterna. Därför kan vi troligtvis inte förvänta oss några större 
prissänkningar.  
 
Att generera en betaavkastning är betydligt dyrare än att skapa marknadsavkastning som en 
vanlig aktiefond strävar efter. Det kan dock uppstå problem i goda tider då börsen ger 
ordentligt med avkastning. Att starta en hedgefond med rådande avgiftsmodell och investera 
kapitalet genom att ta långa positioner på marknaden som alla andra fonder blir då väldigt 
lukrativt. Det är den tendensen vi sett den senaste tiden då vi har varit i en högkonjunktur och 
sett många nya hedgefonder starta. Man genererar bra avkastning till sina investerare, som 
förstås är nöjda så länge allt går bra, men investerar på billigast möjliga sätt. Den utlovade 
hedgningen mot marknadsrisken existerar dock inte längre som utlovat och vad som händer 
med dessa fonder i kärvare tider har vi inte sett ännu. Återigen är vi tillbaka på förvaltarens 
kompetens och erfarenhet. En duktig förvaltare tar motsatta positioner innan nedgången börjar 
och kan på så sätt vidhålla absolutavkastning, men brister han eller hon i kunskap kommer 
hedgefonden att vara ett lika dåligt alternativ som vilken annan aktiefond, dock betydligt mer 
kostsam för en investerare.       
 
En möjlig utveckling av branschen skulle vara en utökning av de befintliga aktiefondernas 
befogenheter. De skulle exempelvis få mandat att handla med optioner för att kunna ge en 
ökad hävstång på avkastningen. De skulle dock inte vara fullvärdiga hedgefonder eftersom 
mandaten slutar vid optioner. Vi anser inte att terminer och blankning med mera är lämpliga 
instrument för vanliga aktiefonder att handla med. Den typen av affärer har en stor potentiell 
nedsida och förvaltare bör ha specialkunskaper på området för att använda sig av dem 
framgångsrikt, något man inte kan räkna med att en aktiefondförvaltare har. En aktiefond med 
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utökade mandat skulle bli en hybridform och skulle kunna vara ett mycket lyckat alternativ 
för en investerare, då fonden kan utnyttja både alfa- och betaavkastning för att uppnå bästa 
möjliga avkastning i alla typer av börsklimat. Vid börsuppgång agerar fonden som vanlig 
aktiefond, men vid nedgångar och volatilitet kan den även använda sig av derivaten för att 
minska korrelationen med index och kunna uppnå absolutavkastning. Ju större produktmixen 
på finansmarknaden blir, ju svårare blir finansinspektionens uppgift. De står inför stora 
utmaningar om marknaden fortsätter utvecklas i samma takt som den gjort hittills.     
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