
 

 

 

 

 

   

Författare:   Handledare: 

   Per Fahlén  Björn Berggren 

Fredrik Timell   

 Stockholm 2012  

 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete (15 hp) inom 

och    Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 

Centrum för Bank och Finans  Nr 131 

Absolut avkastning på den nordiska hedgefondmarknaden 

- En realitet eller önsketänkande? 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Sammanfattning  
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Hedgefonder har de senaste åren växt i allt större grad och fått en mer betydelsefull plats inom det 

finansiella systemet. Dessa specialfonder skiljer sig från traditionella fonder på en rad olika plan, men 

framförallt har man friare legala placeringsmöjligheter. Dessa friare placeringsregler gör att man kan 

använda sig av korta positioner på marknaden och därmed framkommer möjligheten att vara 

marknadsneutrala. 

Genom marknadsneutralitetsmöjligheten bildades begreppet absolut avkastning där de olika 

fonderna i sin marknadsföring proklamerade att målet är att varje år leverera stabila 

avkastningssiffror som inte blir påverkade av marknaden. Denna uppsats ämnar till att undersöka 

detta genom att titta på avkastningstal för nordiska hedgefondsstrategier över en period som löper 

över fem år under den senaste finanskrisen. Detta i form av en kvantitativ undersökning, och 

kvalitativ tolkning av existerade forskning inom området. 

Resultatet av arbetet visar att ingen av hedgefondstrategierna lyckades med att leverera absolut 

avkastning över den nämnda perioden.  
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Abstract  

  

  Title: Absolute returns in the Nordic hedge fund market 

- A reality, or merely wishful thinking? 

Authors Per Fahlén & Fredrik Timell 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
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Keywords Finance, hedge fund, absolute returns, hedge fund strategies 

   

Hedge funds’ importance within the financial system has during the most recent years increased 

dramatically. These special funds are unique instruments that differ from traditional mutual funds in 

a variety of ways, however especially in how they expect returns. Due to the fact that hedge funds 

are able to hold short positions they possess the possibility to become market neutral investment 

vehicles. 

Because of this possibility to sustain positions neutral to market fluctuations, the concept of absolute 

returns became a unique selling point for hedge fund managers and promises of stable returns 

unchallenged by market conditions was assured. This research paper aims to examine the theory of 

absolute returns in hedge funds by examining hedge funds from the Nordic region during the last 

years of economic turmoil that has occurred by  analyzing the results from their strategies, partially 

by quantitative measurements as well as qualitative.    

The results show that none of hedge fund strategies managed to deliver absolute returns over the 

chosen period.  

 

 

 



 

4 

 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 6 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 7 

1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 7 

2. Teori ..................................................................................................................................................... 8 

2.1 Effektiva marknadshypotesen ....................................................................................................... 8 

2.2 Problematik med effektiva marknadshypotesen ........................................................................ 10 

2.3 Portföljteori ................................................................................................................................. 11 

2.4 Tidigare studier ............................................................................................................................ 11 

3. Metod ................................................................................................................................................ 13 

3.1 Använd metodik och förklaringar ................................................................................................ 13 

3.1.1 Litteratur ............................................................................................................................... 13 

3.1.2 Intervjuer .............................................................................................................................. 13 

3.1.3 Stickprovsundersökning ....................................................................................................... 14 

3.1.4 Kvantitativ analys ................................................................................................................. 14 

3.1.5 Metodproblem ..................................................................................................................... 15 

3.2 Använda finansekonomiska kvoter och variabler ....................................................................... 16 

3.2.1 Standardavvikelse ................................................................................................................. 16 

3.2.2 Beta ....................................................................................................................................... 16 

3.2.3 Sharpekvot ............................................................................................................................ 17 

3.2.4 CAPM .................................................................................................................................... 18 

3.2.5 Alfa ........................................................................................................................................ 19 

4. Empirisk studie .................................................................................................................................. 20 

4.1 En smal definition av begreppet hedgefond ............................................................................... 20 

4.2 Hedgefondernas historia ............................................................................................................. 20 



 

5 

 

4.3 Hur är hedgefonderna konstruerade och vad är deras mål ........................................................ 23 

4.4 Svenska hedgefonders förmåga att leverera absolut avkastning ............................................... 25 

4.5 Kvantitativ undersökning............................................................................................................. 27 

4.5.1 Hedgefondstrategier ............................................................................................................ 27 

4.5.2 Equities ................................................................................................................................. 27 

4.5.3 Managed futures CTA (Commodity Trading Advisors) ......................................................... 27 

4.5.4 Fixed Income ........................................................................................................................ 28 

4.5.5 Multistrategy ........................................................................................................................ 28 

4.5.6 Fund of funds ........................................................................................................................ 29 

4.5.7 Beskrivning av data och mätperiod ...................................................................................... 29 

5. Resultat av kvantitativ undersökning ................................................................................................ 31 

5.1 Mätperiodens resultat ................................................................................................................. 31 

5.2 Mätresultat per år ....................................................................................................................... 33 

5.2.1 2007 ...................................................................................................................................... 33 

5.2.2 2008 ...................................................................................................................................... 35 

5.2.3 2009 ...................................................................................................................................... 37 

5.2.4 2010 ...................................................................................................................................... 39 

5.2.5 2011 ...................................................................................................................................... 41 

6. Analys ................................................................................................................................................ 43 

7. Källförteckning ................................................................................................................................... 46 

Artiklar och publikationer: ................................................................................................................ 46 

Litteratur: .......................................................................................................................................... 47 

Elektroniska källor: ............................................................................................................................ 47 

Bilaga……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 

 

 

 



 

6 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finansiella klimatet har hårdnat de senaste åren. Subprimekrisens intåg beredde väg för 

skuldkrisen och många av ekonomierna runt om i Europa står idag inför tuffa utmaningar. Den 

ekonomiska nedgången kan förklaras och analyseras utifrån flera olika perspektiv och med många 

olika bakgrundsorsaker som ledde fram till den punkten världen befinner sig vid idag, men ofta söks 

syndabockar för kollapser av denna storlek då det stora perspektivet kan vara svårt att begripa. Ett 

exempel på detta är hedgefonder, ett finansiellt instrument som fått utstå massiv kritik i krisernas 

fotspår. Hedgefondernas utveckling hade i takt med resten av ekonomin innan kriserna vuxit 

lavinartat, både omsättningsmässigt och intäktsmässigt. Från att för 60 år sedan endast utgjort en 

minimal del av finansmarknaden har dessa speciella fonder idag utvecklats till en 

mångmiljardindustri. Den nordiska marknaden för fenomenet har utvecklats i samma takt som resten 

av världen och omsätter idag enorma summor. När världen upptäckte att det finansiella systemet var 

skörare än vad man räknat med riktades genast uppmärksamheten mot dessa mystikfyllda fonder 

med förvaltare som kunde både tjäna och förlora miljarder över en natt. 

 

Under finanskriserna som avlöst varandra de senaste åren har grundvalarna i väst skakats rejält, då 

det finansiella systemet i mångt och mycket är ryggraden i den västerländska civilisationen. 

Hedgefonderna, som är ett barn av sin tid, är riskfyllda instrument som trots sin strävan efter 

kontinuitet i avkastningen kan uppvisa extrem volatilitet i osäkra tider.  

 

Förvaltarna av hedgefonder har olika strategimöjligheter för att maximera avkastningen, men en 

aktiv förvaltning behöver inte alltid leda till goda resultat. Vissa strategiska val, speciellt när 

marknaden uppvisar en negativ trend kan komma att bli avgörande för fondens överlevnad. 

Hedgefonderna var i mångt och mycket utanför folkets lupp under högkonjunkturen, men nu när 

vinden onkeligen har vänt, hur mycket av hedgefondernas enorma avkastningar under 

uppgångsperioden kan krediteras till förvaltarnas skicklighet? Gick bara hedgefonderna bara i linje 

med marknadens framgångar eller är de ett instrument som klarar av att uppvisa positiv avkastning i 

ekonomiskt ansträngda tider som de är konstruerade för? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats ämnar till att undersöka begreppet absolut avkastning genom att undersöka nordiska 

hedgefonders avkastningsnivåer under de senaste årens ekonomiska turbulens. Genom att 
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undersöka hedgefondsstrategiernas avkastningsnivåer syftar undersökningen till att reda ut 

påståendet att hedgefonder uppvisar positiv avkastning oavsett vad marknaden presterar. Detta 

genomförs genom en kvantitativ studie dels en kvalitativ. Begreppet absolut avkastning kommer att 

avhandlas och diskuteras samtidigt som detta kommer att kopplas till de olika strategierna som 

hedgefonderna kan välja att utnyttja sig utav. Den centrala frågeställningen blir således ifall absolut 

avkastning är ett realistiskt mål för någon av hedgefondstrategierna under ekonomiskt turbulenta 

tider, då teorin kring absoluta avkastning i allt större grad sätts på prov. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet begränsas till att huvudsakligen beröra nordiska hedgefonder. Den främsta 

anledningen till detta är svårigheten att få fullgod och jämförlig information från internationella 

hedgefonder samt att den nordiska marknaden ter sig mer intressant ur författarnas perspektiv.  

 

Då hedgefondsstrategierna inte enbart kan jämföras med varandra kommer dessa i analysen att 

jämföras mot ett ledande index (SIX Return) för att få en jämförlig referenspunkt. I analysen kommer 

dessutom de fem främsta hedgefondstrategierna att ställas mot varandra för att undersöka olika 

skillnader mellan dessa. De existerar i praktiken lika många strategier som det existerar hedgefonder, 

men dessa kan delas in i de fem huvudstrategier vi valt att avgränsa oss till. 

1.4 Disposition 

Dispositionen på uppsatsen följer kursen där teorin i ämnet först presenteras för att sätta ramverket 

för studien, analysen samt diskussionen. Teorin ligger till grund för arbetet och baseras på 

vedertagna ekonomiska modeller. För att höja legitimiteten med studien redovisas dessutom 

problematiken med teorin. Inom teorin beskrivs också tidigare studier gjorda i ämnet. Metodiken 

som har använts avhandlas sedan där beskrivningar av hur, vad och varför vissa moment har 

genomförts. Mer ingående i detta avsnitt redovisas den data som den kvantitativa studien består av, 

hur den har tagits fram och sedermera hur den har analyserats. På detta följer den empiriska delen 

av uppsatsen där först begrepp och allmän historik behandlas för att sedan följas av en 

stickprovsundersökning av den svenska hedgefondmarknaden för att undersöka huruvida absolut 

avkastning har uppnåtts överhuvudtaget av någon fond. Slutligen avslutas den empiriska 

undersökningen av den kvantitativa studien av hedgefondernas strategier och deras avkastning. De 

avslutande avsnitten av arbetet behandlar resultaten av den kvalitativa och den kvantitativa studien 

för att slutligen avslutas med en analys av de båda.    
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2. Teori 

Till grund för arbetet och de slutsatser som sedermera skall dras ligger erkänd finansekonomisk teori 

som redovisas nedan. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen beskriver marknadens vilja att skapa jämnvikt och dess förmåga 

att göra korrekta bedömningar av priset på en investering. Teorin tar sitt avstamp i slutsatsen att 

aktuella priser på en finansmarknad bestäms av förväntningarna på den underliggande tillgången, då 

all information är tillgänglig, som leder till att priset når jämnvikt.  Avkastningen på en investering 

bestäms efter följande modell:  

 

Där 

 = avkastningen 

  = priset vid avyttringen 

 = priset vid köp 

 = Utdelningar under perioden 

Den variabel som inte är känd vid köptillfället i ekvationen ovan är vad priset på den underliggande 

tillgången i slutet av perioden kommer att vara, det vill säga . Därför är den variabeln således 

också kopplad till avkastningen. Den förväntade avkastningen, , kan skrivas med ekvationen: 

 

Den effektiva marknadshypotesen anser förväntningarna på priset vara likställt med den optimala 

framtidsutsikten för tillgången, fastställt av all tillgänglig information. Således är framtidsutsikten för 

priset inte baserad på perfekt information utan snarare baserad på den bästa informationen som 

finns tillgänglig. Därmed blir den förväntade avkastningen, , likställd med den förväntade 

avkastningen baserad på den bästa möjliga informationen: . Det förväntade priset är dock knutet 
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till det verkliga priset enligt den effektiva marknadshypotesen då arbitragemöjligheterna som 

uppstår snabbt jämnas ut av investerare på marknaden som upptäcker diskrepanserna.  

 

Enligt dessa formler och beskrivelser skall alltså marknaden själv utjämna priserna till den når 

jämnvikt enligt följande princip: 

 tills  

Principen förklarar att om ett pris understiger det förväntade värdet kommer priset oundvikligen att 

stiga tills det når en balans där jämnvikt skapas, detsamma gäller givetvis i det motsatta fallet där ett 

pris överstiger det förväntade värdet kommer det efter viss tid att sjunka tills jämnvikt råder. Således 

kommer alla arbitragemöjligheter att raderas ut av spelare som är tillräckligt duktiga för att upptäcka 

möjligheterna, baserat på den information som finns tillgänglig. Alla på marknaden behöver dock inte 

ha tagit del av informationen utan det räcker att ett fåtal har gjort det för att arbitragemöjligheterna 

skall bli eliminerade.1  

Flertalet studier har gjorts för att bevisa denna hypotes samtidigt som flertalet studier också har visat 

på tydliga anomalier inom teorin. Ett av de ledande argumenten för hypotesens riktighet är att 

flertalet studier pekar på att förvaltare över tid inte presterar bättre än marknaden, som bland annat 

Jensen bevisade redan 1968.2 Studier stöpta i samma anda beskriver dessutom att förvaltare som 

slog index under ett år, inte hade större chanser att upprepa bedriften nästa räkenskapsår, vilket gav 

ytterligare vatten på kvarnen för effektiva marknadsteorin. Aktiemarknadens volatilitet och 

oberäknelighet talar också för att teorin stämmer, då den effektiva marknadshypotesen 

argumenterar för att alla framtida priser på aktier bör vara oförutsägbara. Teknisk analys på 

aktiekurser är ett relativt nutida fenomen där förvaltaren istället för att undersöka den 

underliggande tillgången baserar sina investeringsbeslut på data och tidigare trender. Enligt 

förespråkare för tekniken går det att dra slutsatser av tidigare kursvärden för att förutspå kommande 

kursändringar. Studier visar att förvaltare som använder sig av denna teknik inte heller lyckas slå 

                                                           

1
 Mishkin & Eakins, 2009 

2
 Jensen, 1968 
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index över tid.3 Dessa argument talar för att den effektiva marknadshypotesen gör sig gällande, men 

det finns anomalier som talar för motsatsen.  Studier visar till exempel på att det observerats en 

övergripande prisökning på aktiemarknaden i månadsskiftet mellan december och januari varje år. 

Förklaringar till fenomenet beskrivs med anledningen att privata investerare av skatteskäl väljer att 

avyttra tillgångar innan det nya året inträder på grund av skatteskäl.4 Då detta observerats kan det 

framhållas att marknaden i viss mån är förutsägbar vilket den effektiva marknadshypotesen hävdar 

att den inte är. Vidare existerar annan forskning som påpekar brister i teorin där bevis som att 

marknaden kan överreagera på nyheter och att om ett bolag uppvisat dåliga avkastningssiffror idag 

tenderar att uppvisa höga avkastningssiffror i framtiden.5  

2.2 Problematik med effektiva marknadshypotesen 

Som nämnts tidigare är effektiva marknadshypotesen som så många andra teorier inte fullt 

vattentät. Empiriskt har det visats att det finns en rad fall där teorin inte håller. Ett av de tidigaste 

exemplen på att teorin inte alltid håller visades genom småbolags-effekten. Ett flertal empiriska 

studier har visat att småbolag haft onormalt höga avkastningar över längre perioder även då den 

högre risknivån tagits i beräknande6. Vilket talar emot teorin. Forskning har även visat att marknaden 

och aktiekurser tenderar att överreagera på nyheter, för att sedan långsamt korrigera den felaktiga 

prissättningen7. Detta talar emot teorin eftersom investerare då kan köpa en aktie direkt efter att 

bolaget presenterat ett dåligt resultat, som fått aktiekursen att rasa, för att sedan sälja aktien ett par 

månader senare då kursen återhämtats. Överlag anpassar sig marknaden snabbt till nyheter och 

därigenom håller teorin på den här punkten. Däremot har forskning visat att marknaden haft svårt 

att anpassas till vinstvarningar. Hade teorin hållit här hade aktiekursen direkt justerats, istället visar 

studier att aktiekursen generellt fortsätter att stiga om vinsten varit över förväntan, eller falla om 

vinsten varit under förväntan8. Slutligen grundar sig den effektiva marknadshypotesen i teorin att det 

existerar en perfekt marknad där all information finns tillgänglig för alla och det är problematiskt att 

                                                           

3
 Alexander, 1961 

4
 Keim, 1986 

5
 Mishkin & Eakins, 2009 

6
 Reinganum, 1983 

7
 De Bondt & Thaler, 1987 

8
 Fama, 1998 
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argumentera för att så skulle vara fallet inom någon marknad då det alltid kommer att råda viss 

informationsasymmetri oavsett åtgärder som görs för att motverka detta. 

2.3 Portföljteori 

Vid 1950-talets början redogjorde den kommande nobelpristagaren Harry Markowitz för den 

moderna portföljteorin (MPT). 9 Teorin grundar sig i hypotesen om den starka korrelationen som 

existerar mellan avkastningen på en portfölj, bestående av finansiella instrument, och dess variation i 

portföljen. Markowitz hävdar att vissa grupper av investeringar inom snarlika områden, till exempel 

branscher eller geografiska områden, påverkar varandra och därmed den totala risken för portföljen. 

Skulle en investerare inneha en portfölj med olika tillgångar inom endast en bransch är det troligt att 

om marknaden för den branschen uppvisar en negativ trend eller utsätts för en chock kommer med 

all sannolikhet de flesta av papperna att falla i kurs. Markowitz pekade på att det var samvariansen 

mellan investeringarna som var av störst vikt istället för mängden. Den ultimata diversifieringen av 

en portfölj måste således enligt MPT ta förhållandet mellan investeringarna i beaktning.    

2.4 Tidigare studier 

Det finns flertalet studier bedrivna där terminologin absolut avkastning inom hedgefonder behandlas 

vid undersökningar gjorda på andra data än den vald för denna uppsats. Den första studien som 

utkom i ämnet skrevs av Fung och publicerades så sent som 1997 där sambanden mellan 

hedgefonders investeringsstrategier och deras avkastning undersöktes och konklusionen var att olika 

avkastningssiffror för de olika strategierna kunde bemärkas.10  Senare undersökte Liang 

hedgefondernas avkastning under en viss period och fann att deras korrelation med marknadens 

uppgångar och nedgångar, över en specifikt mätt period, var låg och därmed ett gott komplement i 

en diversifierad investeringsportfölj.11 Ytterligare studier i ämnet utfördes av Ackerman, McEnally & 

Ravenscraft, en studie där hedgefonders avkastning analyserades efter att marknadsrisken räknats 

bort med hjälp av Sharpe-kvoten som kommer förklaras ytterligare i denna uppsats. Ackerman, 

McEnally & Ravenscraft nådde slutsatsen att hedgefonder inte överträffar marknaden kontinuerligt.12 

Vidare utkom en studie av Naik, Ramadorai & Strömqvist där den riskjusterade avkastningen för ett 

                                                           

9
Markowitz, 1952 

 
10

 Fung &Hsieh, 1997 

11 Liang, 1998 

12 Ackermann, McEnally & Ravenscraft, 1999. 
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antal hedgefonder mättes mellan 1998 och 2004 där tydliga trender märktes i att 

avkastningssiffrorna för hedgefonder skiljer sig över olika perioder samt i sin tur dessutom 

påverkades av vilken strategi förvaltaren valt.13 Slutligen påvisade Harri och Brorsen i en relativt ny 

studie från 2005 att det existerar hedgefonder där en kontinuitet i avkastningen kan spåras till 

förvaltarens skicklighet.14 De sistnämnda författarna fann genom att specialstudera ett antal fonder 

att hedgefonder som hade avkastningssiffror som överträffade marknaden hade större sannolikhet 

att överträffa marknaden i framtiden. 

  

                                                           

13 Naik, Ramadorai & Strömqvist, 2007 
 
14 Harri & Brorsen, 2004 
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3. Metod 

Inom ramen för detta examensarbete har dels en kvantitativ studie genomförts och dels en kvalitativ 

studie. Nedan redovisas metodiken som använts samt problematiken med denna. 

3.1 Använd metodik och förklaringar 

3.1.1 Litteratur 

Större delen av de litteraturstudier som bedrivits består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

rapporter. Merparten av dessa informationskällor har varit tillgängliga på hemsidor tillhörande 

aktuella myndigheter samt vetenskapliga databaser. Källkritik av litteraturstudierna har genomförts 

under arbetes gång där säkerställning av kvalitén har åstadkommits genom försäkrandet av 

seriositeten hos de vetenskapliga tidskrifterna där rapporterna utkommit samtidigt som graden av 

professionalism hos hemsidorna där information inhämtats har granskats.  

3.1.2 Intervjuer 

De intervjuer som utförts har skett löpande under arbetets gång, med start i april 2012. De avsedda 

intervjupersonerna har på förhand kontaktats via mail eller telefon. Intervjuerna har sedan skett hos 

aktuell myndighet eller företag. Intervjupersonerna har bestått utav:  

 Maria Strömqvist 

Doktor i nationalekonomi och arbetandes hos Brummer & Partners.  

 Erik Lindholm och Per Nordkvist  

Arbetandes på fondtillsynen på finansinspektionen 

 Henrik Oh 

Arbetandes på Allmänna pensionsfondens investeringsavdelning 

Strömqvist har doktorerat i nationalekonomi med hedgefonder som huvudsakligt tema i 

doktorsavhandlingen. Detta i kombination med hennes nuvarande position som anställd på en av 

Sveriges största hedgefonder gör hennes expertkunskaper matnyttiga ur flertalet aspekter för 

uppsatsen. Lindholm och Nordkvist på Finansinspektionen intervjuades av flertalet anledningar, 

bland annat deras kunskaper kring rådande reglering av hedgefonder, men de tillför dessutom ett 

unikt perspektiv då Finansinspektionen är den enda myndighet som övervakar hedgefonderna och 

har en unik insyn i hur fonderna arbetar. Oh intervjuades för att få in investerarperspektivet inom 

hedgefonder. Som anställd på Allmänna pensionsfondens investeringsavdelning vet Oh vad som 

anses attraktivt ur investerarsynpunkt och förser arbetet med ett bredare, mer övergripande 

perspektiv. 
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3.1.3 Stickprovsundersökning 

Då absolut avkastning ville undersökas närmare på den svenska marknaden genomfördes en 

stickprovsundersökning på 44 svenska hedgefonder där avkastningstalen för var och en av dessa 

beräknades över den specifikt valda mätperioden per kvartal. De finansiella siffrorna inhämtades från 

respektive fonds egna databaser samt den finansiella databasen Morningstar.  

3.1.4 Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen har gjorts med accepterade finansekonomiska teorier utav ett bestämt 

urval hedgefonder hämtat från HEDGENORDICs databas. Databasen uppdateras kontinuerligt den 5:e 

varje månad samtidigt som datakvalitén säkerställs genom olika kontroller.15 De data som analyserats 

består av indexerade siffror baserat på olika hedgefondstrategier och utefter dessa index 

avkastningstal har en kvantitativ undersökning genomförts grundat på avkastningssiffrorna för de 

olika strategierna. Datamängden är avgränsad till att innehålla fonder med nordisk härkomst, det vill 

säga ifrån länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland samt historiska data från en fond på Island. 

Perioden där avkastningstalen analyseras sträcker sig från januari 2007 till december 2011. Denna 

period valdes på grund av det instabila finansiella klimatet som låtit råda de senaste åren. Då 

hedgefonder förklarar sig oberoende av marknadens resultat och genom tagandet av korta 

positioner ha möjligheten att överprestera i förhållande till marknaden är intressegraden högre att 

jämföra avkastningssiffrorna under ekonomisk turbulens då de absoluta avkastningsmålen då ställs 

på sin spets.  

Då hedgefonder är annorlunda i sin konstitution i jämförelse med vanliga fonder är det lönlöst att 

titta på ren avkastning för den valda perioden. Hedgefondernas höga avgifter gör de till en 

förlustaffär för investeraren ifall de skulle gå jämt avkastningsmässigt med den riskfria räntan. Därför 

används andra riskjusterade och marknadseliminerande ekonomiska räknesätt när lönsamheten skall 

beräknas för hedgefonder. De variabler som använts är standardavvikelse, alfa-värde, beta-värde, 

Sharpekvot samt CAPM-måttet. De uppräknade variablerna förklaras närmare i nästkommande 

stycke. 

För att få in resultatet av fondernas prestation i ett sammanhang har ett jämförelseindex valts i form 

av SIX Return index (SIXRX). SIXRX är ett av den svenska fondmarknadens ledande jämförelseindex 

och det består av alla bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet visar på en genomsnittlig 
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 HEDGENORDIC, <http://hedgenordic.com/?pageid=71> 
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utveckling över tid på alla bolagen inklusive deras utdelningar.16 SIXRX valdes framför andra index för 

att det ofta används vid jämförelser av fonders prestationer samt att indexet beskriver den nordiska 

marknadens upp- och nedgångar bättre än S&P500 eller FTSE. 

När beräkningar av den riskfriaräntan har kalkylerats har den korta svenska statsskuldsväxeln på 

tremånader (SSVX90) använts. Utöver dessa bägge kurser har även den tioåriga svenska 

statsobligationen (SE GVB 10Y) använts som referenspunkt. 

3.1.5 Metodproblem 

Då HEDGENORDIC inte är ett statligt organ och står utan egentliga befogenheter finns det inget tvång 

hos förvaltarna att rapportera in siffror till databasen. Samtidigt kan den inrapporterade 

informationen komma att bli subjektiv vinklad till förvaltarnas fördel då inget kontrollorgan 

dubbelkollar siffrorna. Detta kan oundvikligen leda till att endast fonder med goda resultat väljer att 

delge sina avkastningssiffror och problemet kallas inom forskarvärlden för Selection Bias. Detta går 

naturligtvis att analysera ifrån mottsatt perspektiv dessutom då hedgefonder med höga 

avkastningssiffror kan välja att inte avslöja sina resultat för att hemlighålla sina placeringsstrategier. 

De svenska hedgefondernas inrapporteringar säkerställs däremot med hjälp av finansinspektionen 

där hedgefonderna belägna i Sverige måste rapportera in vissa finansiella mått samtidigt som 

finansinspektionen med jämna mellanrum utför stickprover i hedgefonderna.17 Urvalet av de 

analyserade fonderna består till den största delen av svenska fonder. Utöver detta förligger en 

problematik kallad Survivorship Bias över hedgefonddatabaser då fonder som har gått omkull slutar 

rapportera in till databasen, och tas sedermera bort ur statistiken. Samtidigt är snittåldern för en 

hedgefond endast fyra år, och mätperioden för studien sträcker sig över ett spann på fem år vilket 

också kan försämra studiens tillförlitlighet.18 Däremot kompenserar HEDGENORDIC sina indexerade 

siffror för överlevnadsproblematiken genom att låta avkastningssiffrorna för de icke överlevande 

fonderna finnas kvar i statistiken samtidigt som historiska data kontinuerligt uppdateras.19 

Sammantaget leder detta till att studien, även fast vissa brister finns i utformningen, får anses ha en 

                                                           

16
 SIX Financial information, <http://www.six-financial-

information.com/dam/dfi/downloads/products_solutions/Nordics/SIXRX%20Produktblad%20SFI.pdf> 

17
 Lindblad, Erik. & Nordqvist Per: Anställda på Finansinspektionens fondtillsyn. Intervju 2012-04-12 

18
 Strömqvist, Maria; doktor i nationalekonomi och arbetandes hos Brummer & Partners. Intervju 2012-04-04 

19
 Hhttp://hedgenordic.com/?pageid=71 
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relativt hög reliabilitet, att mätningarna har korrekt utförts med potentialen att återupprepas av en 

tredje part.20 Eventuella fel som kan ha uppstått i beräkningarna hänvisas till författarna.  

3.2 Använda finansekonomiska kvoter och variabler 
Nedan redovisas de finansekonomiska kvoter och variabler som använts för att beräkna 

avkastningsnivåerna inom de olika hedgefondstrategierna. 

3.2.1 Standardavvikelse 

Ett vanligt mått på risk i en portfölj eller fond är standardavvikelsen. Standardavvikelsen visar risken 

inom sannolikhetsfördelningen hos fonden och kan även ses som volatiliteten hos en fond.21 Med 

detta menas inom vilket spann det troliga utfallet kommer att vara. Standardavvikelsen kan 

matematisk åskådliggöras enligt följande: 

 

Där 

 

 

 

3.2.2 Beta 

Beta är ett finansiellt nyckeltal som visar hur en portföljs avkastning korrelerar med 

finansmarknaden. Ett beta på 1 innebär att portföljen fullt ut korrelerar med marknaden. Lägre beta 

tyder på en minskad korrelation och negativa beta indikerar att portföljen har en motsatt rörelse till 

marknaden. Som exempel kan här nämnas att en hedgefond vars strategi är att gå kort i ett vanligt 

marknadsindex som OMXS30 kommer att påvisa ett negativt beta, då korrelationen mellan fonden 

och OMXS30 är motsatt. Då OMXS30 går ner kommer fonden som innehar en kort position i OMX30 

att gå upp eftersom fonden innehar ett negativt beta-värde.22 Ett numeriskt exempel kan se ut som 

                                                           

20
 Thuren, 1994 

21
 Berk & DeMarzo, 2007 

22
 Stulz, 2007 
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följande: Om hedgefonden A har ett positivt beta-värde på 1,5, vilket kan uppnås med 

hävstångseffekt och OMXS30 under 2012 går upp 15 %, kommer således fonden att gå upp med 

1,5*15 = 22,5 % under samma period. 

Beta kan matematiskt åskådliggöras enligt följande: 

 

Där 

 

 

 

3.2.3 Sharpekvot 

Det Sharpkvoten visar är avkastningen en hedgefond tjänar utöver den riskfria räntan dividerat med 

hedgefondens standardavvikelse. Sharpekvoten kan ses som ett mer riskjusterat avkastningsmått.23  

Sharpekvoten kan åskådliggöras enligt följande: 

 

Där 

 

 

 

Sharpekvoten används här för att mäta huruvida avkastningen beror på risktagandet eller om det 

beror på förvaltarens skicklighet, d.v.s. alfa. Ju högre Sharpekvot en hedgefond har tyder på en 
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skickligare förvaltning. Som exempel kan numeriskt Sharpekvoten förklaras som följer: Hedgefonden 

Q som har en faktisk avkastning på 15 %. Den riskfria räntan 1 % och fondens standardavvikelse är 10 

%. Detta medför då en Sharpekvot på (15-1)/10 = 1,4. 

3.2.4 CAPM 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en modell för att bedöma värdet på en portfölj eller ett 

värdepapper genom att förklara relationen mellan risk och förväntad avkastning hos en tillgång i 

förhållande till marknaden över en viss period. Modellen utvecklades av William Sharpe på 60-talet 

och är baserad på Markowitz moderna portföljteori som behandlades tidigare.  

Modellen bygger på tre viktiga antaganden: 

1. Investerare kan köpa och sälja värdepapper till konkurrenskraftiga marknadspriser samt låna 

och låna ut till den riskfria räntan. 

2. Investerare är enbart intresserade av att hålla effektiva portföljer, där portföljerna ger 

maximal avkastning till en given volatilitet. 

3. Investerare har i regel homogena förväntningar på volatilitet, korrelation och förväntad 

avkastning på värdepapper. 24 

CAPM i sig används i denna uppsats för att beräkna Alfa som beskrivs i nästa stycke. Nyckeltalet kan 

matematiskt åskådliggöras enligt följande: 
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3.2.5 Alfa 

Inom aktivt förvaltade fonder i allmänhet och hedgefonder i synnerhet är alfa ett oerhört betydande 

nyckeltal. Det alfa visar är en tillgångs överavkastning, med det menas den del av avkastningen som 

inte kan förklaras av marknaden.25 Ett annat sätt att beskriva alfa är att se alfa som en 

hedgefondförvaltares skicklighet. Studier från så tidigt som 1990 talet har dock ifrågasatt huruvida 

alfa alltid kan ses som ett mått på överavkastning. Många forskare har istället menat att det i många 

fall handlat om tur.26 Som ett exempel på alfa kan hedgefonden A ha en beräknad för avkastning för 

2012 på 17 % enligt CAPM. För det aktuella året uppvisar fonden istället en avkastning på 20 %. 

Således föreligger en överavkastning om 3 %. Vilket då skulle innebära att alfa är 3 % för fonden. 

Modellen presenterades av Jensen 196827 och kan åskådliggöras matematisk enligt följande: 
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 Naik & Tapley, 2007  
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 Dubil, 2011 
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 Jensen, 1968 
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4. Empirisk studie 

4.1 En smal definition av begreppet hedgefond 

Namnet hedgefond grundar sig i den engelska termen hedge, vilket inom denna semantiska kategori 

ämnar till att försöka beskriva en position som åtnjuter visst skydd. Konceptet hedgefond har idag 

förskjutits någorlunda från tidpunkten då begreppet myntades, men kärnan i hedgefondernas idé är 

fortfarande att man som förvaltare genom tagandet av olika positioner i värdepapper konceptuellt 

kan eliminera marknadsrisken. Därmed är hedgefondernas strategiska mål att alltid uppvisa positivt 

resultat, eller en absolut avkastning, även om marknaden som helhet skulle prestera dåligt.  

 

En hedgefond beskrivs bäst då den sätts in i ett sammanhang där den jämförs med andra sorters 

fonder då det framgår tydligt att hedgefonderna åtnjuter större frihet i sina placeringsalternativ i 

jämförelse vanliga aktie- och räntefonder. Skillnaderna blir framförallt tydliga när 

investeringsmöjligheterna hos de olika fonderna analyseras närmare. En aktiefond är limiterad till att 

endast investera i aktier, medan en hedgefond kan investera i både optioner och derivat som 

underliggande tillgång. Detta innebär att en aktiefond alltid kommer att vara knuten till ett 

marknadsindex då dess mål är att genom bra placeringar försöka slå tidigare nämnda index, eller 

iallafall prestera så bra som möjligt. Hedgefonder å andra sidan kan satsa på en nedgång på 

marknaden och är således inte knutna till att försöka slå index.28 Vidare är hedgefonder är inte 

reglerade i samma utsträckning som andra sorters fonder, utan innehar viss immunitet som kommer 

förklaras närmare senare i pappret. 

 

Hedgefonderna som existerar på marknaden idag kan inte kategoriseras i ett fack, då olika 

subkategorier har utvecklas i takt med att olika investeringsstrategier tagits fram. Två hedgefonder 

kan ha helt olika affärsinriktningar och inte ens likna varandra, men grundidén kring att alltid 

prestera oavsett marknadens svängningar lever kvar.  

4.2 Hedgefondernas historia 

Professor Alfred W Jones, ursprungligen från Australien men arbetandes på Columbia University, 

startade den första hedgefonden år 1949 med ett kapital om 100’000$. Jones krediteras med 

epitetet skaparen av hedgefonder på grund av flera olika anledningar. För det första var Jones en av 
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de första fondförvaltarna som investerade en stor del av sitt egna kapital i den fonden han 

förvaltade. Av de insamlade 100´000$ kom 40 % av dessa från Jones egen ficka. Detta var 

nyskapande, då fondförvaltare tidigare endast förvaltat andras tillgångar. Med detta nya system 

frambragtes större incitament från fondförvaltarens sida att lyckas eftersom eventuella vinster 

påverkade förvaltarens egna ekonomiska situation. För det andra var Jones en pionjär på det 

finanstekniska området då han introducerade blankning av aktier. Att blanka en aktie innebär att 

man som investerare säljer en aktie som man själv inte äger rättigheterna till, utan man har lånat den 

av någon annan. Affären avslutas sedan när man köper tillbaka aktien som man lånade och 

återlämnar den till dess rättmätige ägare. Således tjänar man som investerare på om aktiekursen går 

ner. Jones investerade både i aktier han ansåg undervärderade samt aktier han tyckte var 

övervärderade genom tidigare beskrivna teknik. I och med införlivandet av denna teknik hade den 

första hedgefonden kommit in på marknaden.29 Liknande investeringsstrategier hade setts redan på 

20-talet, det vill säga att det existerade investeringsstrategier där korta och långa positioner hölls i en 

och samma portfölj, men då Jones myntade begreppet “hedge fund” brukar Jones allmänt av 

forskarvärlden som den rättmätige upphovsmannen till begreppet i fråga.30 

 

Med intåget av Jones produkt spred sig hedgefonderna sakta men säkert. Med tanke på att dåtidens 

finansmarknad inte hade sett de stora tekniska landvinningarna som skulle komma att möjliggöra 

den globaliserade ekonomin vi har idag, förehöll sig hedgefonderna vara ett Amerikanskt fenomen 

långt in på 1900-talets senare hälft. Däremot kopierade många amerikaner Jones 

investeringsstrategier och oundvikligen tog sig sedermera fenomenet dessutom till Sverige då 

Brummer startade den första svenska hedgefonden Zenit år 1996.31 Omsättningsmässigt växte 

hedgefonderna stadigt efter sitt intåg i slutet av 1940-talet för att sedan avstanna i tillväxt kring de 

ekonomiska orosåren som följde av oljekrisen. Påföljande år togs krafttag inom den finansiella 

industrin som växte exponentiellt. I och med neoliberaliseringsvågen som världen såg i slutet av 80-

talet, pådriven av den engelska premiärministern Margret Thatcher och den amerikanske 

presidenten Ronald Reagan, möjliggjordes större plats för hedgefonderna. Detta då tidigare nämnda 

fonder gynnades av den avreglering som finansmarknaden vid tidpunkten erfor, för att sedermera 

kulminera omsättningsmässigt år 2006.   
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Nedan redovisas hedgefondernas utveckling mellan åren 1997 -2012 utifrån den totala omsättningen 

för marknaden. 

 

Diagram 1: Hedgefondernas omsättning över perioden 1997-2012 32 

 

Idag existerar hedgefonderna över hela världen och de ser olika ut och har olika storlek. De omsätter 

sammanlagt runt 2 biljoner dollar och har blivit en viktig del av den globala ekonomin.33 I Sverige 

uppgick det investerade kapitalet i svenska hedgefonder i mars 2012 till 36 255 000 000 kronor och 

den siffran har följt en liknande utvecklingskurva som den globala siffran som redovisades ovan.34  

Hedgefonderna har förändrats över tid och har kommit att institutionaliseras i allt större 

utsträckning. Tidigare var hedgefonder exkluderat till stora investerare med höga inträdeskrav 

medan man idag som privat investerare utan svårigheter kan använda sig utav hedgefonder i sin 

portfölj. Vidare har tendenser uppmärksammats de senaste åren som pekar på att hedgefonderna 

rör sig mot mer traditionella investeringsalternativ i sin organisationsstruktur, medan man 

fortfarande använder sig av konventionella hedgefondstrategier i sina investeringsplaceringar vilket 

                                                           

32
 Barclayshedge, 

<http://www.barclayhedge.com/research/indices/ghs/mum/HF_Money_Under_Management.html> 

33
Barclayshedge, < http://www.barclayhedge.com/research/press_releases/PR_TT_Apr_10_2012.html> 
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 Fondbolagens förening, <http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/>  
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förklaras ytterligare längre fram. 

 

4.3 Hur är hedgefonderna konstruerade och vad är deras mål 

Hedgefonder kategoriseras annorlunda i jämförelse med vanliga aktie- eller räntefonder under 

specialfonder enligt svensk lag. Detta ger hedgefonderna friare placeringsregler samt annorlunda 

legala rekvisit för hur man får investera. Lagutrymmet för investeringsfonder står skrivet i Lag 

(2004:26) om investeringsfonder där förvaltningsreglerna för specialfonderna speciellt regleras i det 

sjätte kapitlet.35 Finansinspektionen utgör kontrollorganet som arbetar för att hedgefonderna inom 

svenska gränser sköter sig. Hedgefonderna måste regelbundet rapportera in vissa nyckeltal samtidigt 

som stickprov tas med jämna mellanrum för att undvika oförutsedda kriser. Internationellt ser 

lagstiftningen annorlunda ut beroende på vilket land fonden är placerad i. Historiskt sett har 

hedgefonder inte tvingats att ge ut information i samma utsträckning som andra sorters fonder, på 

den internationella marknaden, men detta kan komma att förändras då ett EU-direktiv kan komma 

att implementeras som fråntar hedgefonderna detta informationsövertag. Direktivet ämnar till att 

lagstifta hedgefondmarknaden i en linje liknande Sveriges nuvarande, där viss information kan 

begäras av myndigheter.36   

Som beskrivits tidigare använder sig hedgefonder av blankning av aktier, vilket aktiefonder inte är 

tillåtna att göra. Samtidigt får hedgefondförvaltaren investera i derivat och andra kreditinstrument 

som är förbjudna för vanliga fonder. Detta gör att större fokus läggs på förvaltaren av hedgefonden 

än andra sorters fondförvaltare. Vanliga fonder brukar påstås vara konstruerade på ett sådant sätt 

att 80 % av fondens resultat beror på marknaden medan 20 % består av förvaltarens skicklighet. 

Inom hedgefonder talar man istället om omvända siffror där det påstås att 20 % av fondens 

avkastning kan spåras till marknadens svängningar och 80 % av resultatet baseras på förvaltarens 

skicklighet.37  Nedan följer en tabell som förtydligar skillnaderna mellan traditionella fonder och 

hedgefonder.  

 

 

                                                           

35
Notisum,<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040046.htm 
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 Lindblad, Erik. & Nordqvist Per: Anställda på Finansinspektionens fondtillsyn. Intervju 2012-04-12 
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Hedgefonder Traditionell fond 

Den primära källan till avkastning är 

förvaltningskompetens snarare än allmän 

marknadsutveckling 

Den primära källan till avkastning är 

marknadsutveckling snarare än allmän 

förvaltarkompetens 

Fri att ta korta positioner, använda 

belåning, terminer och optioner 

Enbart tillåtet att investera i den 

underliggande tillgången 

Fri att investera i flertalet olika 

tillgångsslag 

Investerar typiskt i enbart ett tillgångsslag 

Resultatbaserad avgiftsstruktur Fast avgiftsstruktur 

Hög minsta investering Låg minsta investering 

Låg korrelation med de tillgångsslag som 

fonderna investerar i  

Traditionella fonder anses ha en hög 

korrelation med de tillgångsslag som de 

investerar i 

Tabell 1. Skillnader mellan traditionella fonder och hedgefonder.
38

 

 

Hedgefondbranschen har genomgått stora förändringar sedan dess födelse.  Branschen har på 

senare år upplevt en ökad institutionalisering. Tidigare bestod hedgefonderna av enstaka förvaltare 

som på egen hand gjorde det mesta av arbetet med fonden, men i takt med utvecklingen på 

finansmarknaden där de stora investerarna allt mer har kommit att bli pensionsbolag med enorma 

tillgångar har dessa skapat en viss press på hedgefondförvaltarna. Idag liknar hedgefonderna i allt 

större grad traditionella finansiella institut och enligt Maria Strömqvist, doktor samt anställd på 

Brummer & Partners, pekar det mesta på att denna utveckling kommer att fortsätta i takt med att 

marknaden för hedgefonder mognar allt mer.  Vidare förklarar Strömqvist att avgiftsstrukturen för 

hedgefonder är markant annorlunda i jämförelse med vanliga fonder. Den resultatbaserade 

avgiftsstrukturen där förvaltaren dels tar betalt genom en fast avgiftsstruktur, men till största delen 

genom en resultatbaserad avgiftsstruktur motiveras enligt Strömqvist med att hedgefonderna 

erbjuder icketraditionella risker.39  Dessa okonventionella risker kan leda till enorma avkastningar, 
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och då en hedgefonds framgång kan förklaras genom förvaltarens skicklighet, samtidigt som 

förvaltaren också investerar eget kapital i fonden är avkastningsnivåerna berättigade.  

Även fast det allokerade kapitalet i de olika fonderna kan variera rejält betyder inte det att 

grundtanken kring absolut avkastning är annorlunda för någon av fonderna. Målet med fonden är 

alltid att gå med vinst, däremot innebär inte alltid högsta avkastning automatiskt den bästa fonden. 

Fonderna varierar i olika riskstrategier och när jämförelser mellan olika fonder sker gäller det att 

justera för marknadsrisken när resultatet analyseras samtidigt som fondens egna förväntningar på 

sitt eget resultat måste tas i beaktning. 

4.4 Svenska hedgefonders förmåga att leverera absolut avkastning 

Som ett led i uppsatsens vilja att närmare undersöka begreppet absolut avkastning analyserades 40 

svenska hedgefonders avkastningsnivåer mellan 2007 och 2011 för att upptäcka ifall några fonder 

lyckades med att leverera positiva resultat år efter år. Av detta urval var det enbart två stycken som 

lyckades uppnå absolut avkastning. 

 

Diagram 2: Utveckling Brummer Multi Strategy40 

                                                           

40
 Brummer, <http://www.brummerlife.se/Documents/Swedish/Funds/MultiStrategy/Brummer%20Multi-

Strategy/Brummer%20Multi-Strategy/2011/MonthlyReports/BMS_dec_2011_sv.pdf> 
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Diagram 3: Utveckling Excalibur41 

Nedan följer en sammanställning över respektive fonds årliga utveckling under mätperioden. 

År Brummer Multi Strategy Excalibur 

2007 9,007% 5,484% 

2008 7,815% 7,298% 

2009 11,756% 12,371% 

2010 3,519% 7,063% 

2011 2,102% 3,871% 

Tabell 2: Årlig avkastning Brummer Multi Strategy och Excalibur 

Bägge fonderna uppvisar, som nämnt tidigare, en absolut avkastning för varje enskilt år under 

mätperioden. Noterbart är att bägge fonderna under krisåret 2008 uppnår avkastningar över 7 %, när 

SIX Return under samma år har en negativ avkastning på 39,04 %. 

 

 

                                                           

41
Excalibur, <http://www.excalfond.se/Vardeutv.htm> 
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4.5 Kvantitativ undersökning 
Den kvantitativa undersökningen som genomförts har baserats på indexerade avkastningssiffror från 

databasen HEDGENORDIC efter strategi. Förklaringar till de olika strategierna följer nedan samt 

större beskrivelser av urvalet av data. 

4.5.1 Hedgefondstrategier 

Hedgefonder kan i regel byggas upp på en rad olika sätt, med ett stort antal varierande strategier. 

Dessa strategier kan i sin tur delas in i huvudstrategier, där flera hedgefonder med olika specifika 

strategier delar samma huvudstrategi. Valet av strategi beror på fondens samt förvaltarens mål. För 

att nå utsatta mål kalkyleras parametrar som risk, belåning och andra viktiga variabler innan strategin 

implementeras. 

4.5.2 Equities 

Equities är den vanligaste strategin av urvalet av fonder och den traditionella hedgefond strategin. 

Denna strategi innebär att en hedgefond både är kort och lång i aktier.42 Detta sker genom att 

fonden investerar i ett antal aktier genom att köpa dem. Efter detta byggs en hedge upp genom att 

aktierna kortas, d.v.s. fonden tar positioner för nedgångar i aktien. En kort position kan tas dels 

genom blankning, d.v.s. aktören lånar aktier och säljer dem för att sedan köpa tillbaka dem till ett 

billigare pris. Ett annat sätt att korta en aktie kan vara att ta korta optionspositioner. Genom att 

variera vikten mellan korta och långa positioner kan fonden ge en positiv avkastning både i upp- och 

nedgångar för aktien. Equity-strategin kan implementeras på olika sätt av förvaltaren där möjligheten 

att bygga en marknadsneutral portfölj är förefintlig såväl som att bygga portföljen kort eller lång, det 

vill säga att inneha en portfölj med merparten korta eller långa positioner där investeringsplanen kan 

följa ett visst omslutet geografiskt område, bransch eller en uttalad positionering mot marknaden 

som short-bias eller long-bias strategier.43  

4.5.3 Managed futures CTA (Commodity Trading Advisors) 

Managed futures & CTA:s är en taktisk trading strategi där vinsten försöker frambringas genom 

förutsägelser kring hela marknadens upp och nedgångar eller en specifik del av marknaden. Råvaru- 

och den finansiella marknaden är fokuspunkten för just Managed Futures & CTA strategin där 

förvaltaren ofta använder sig utav komplicerade, digitala analytiska system för att utföra 

beräkningar. Strategin kan förlita sig på speciella rörelsemönster på marknaden, med tendenser som 

                                                           

42
 http://www.iam.uk.com/press/lse-publications/An-Introduction-to-Hedge-Fund-Strategies.pdf 

43
 Hedge Fund Consistency Index, <http://www.hedgefund-index.com/SectorDefinitions.asp> 
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vanligtvis renderar i en uppgång eller nedgång, för att försöka hitta vinstmöjligheter.44 I jämförelse 

med Equity-strategin är denna strategi mer marknadsbunden och förlitar sig mer på förvaltarens 

skicklighet i att analysera marknaden än enstaka aktier. Managed Futures och CTA:s är den strategin 

som bör handskas bäst med eventuella nedgångar i marknadsklimatet enligt Strömqvist då strategin 

förlitar sig på trender och under eventuella nedgångar följer marknaden ofta en tydlig trend.45 

4.5.4 Fixed Income 

Fixed Income strategin bygger på att finna prisanomalier mellan olika räntebärande säkerheter.46. 

Inom Fixed Income strategin finns substrategier där förvaltaren kan tillåta sig att utnyttja flera olika 

av dessa för att skapa mervärde till hedgefonden. Exempel på dessa substrategier kan vara ”derivat 

arbitrage” där förvaltaren söker prisskillnader mellan optioner, terminer eller valutor, ”mortgage 

arbitrage” där den underliggande handlade tillgången är säkerheter ihop byggda av hopbuntade lån 

som man sedan tar ett ställningstagande till genom en lång eller kort position eller ”yield curve 

arbitrage” där förvaltare positionerar sig i en lång eller kort position efter avkastningsmått på 

exempelvis statsobligationer.47 För att exemplifiera strategin kan prisanomalierna kan finnas genom 

att undersöka två olika papper från samma utgivare med olika löptider där deras prissättning inte 

matchar varandra. Strömqvist argumenterar för att Fixed Income strategin är det strategivalet som 

bör vara sämst anpassad för en nedgång på marknaden. I kriser inom det finansiella systemet ökar 

sambandet mellan olika tillgångsslag kraftigt och det innebär att alla tillgångar rör sig åt samma håll, 

även fast korrelationen mellan dessa kan tyckas vara låg. Då Fixed Income förlitar sig på 

felprissättningar inom dessa tillgångar kommer de alltså att sjunka i värde, oavsett om de är 

undervärderade eller inte.48 

4.5.5 Multistrategy 

Multistrategin är en hybrid utav alla olika strategier där förvaltaren utnyttjar olika 

hedgefondstrategier, vilket gör att dessa fonder hamnar i en egen kategori.49I och med den moderna 

portföljteorin kan denna strategi leda till mindre riskutsatthet för fonden då utnyttjandet av flertalet 

                                                           

44
 http://www.iam.uk.com/press/lse-publications/An-Introduction-to-Hedge-Fund-Strategies.pdf 

45
 Strömqvist, Maria; doktor i nationalekonomi och arbetandes hos Brummer & Partners. Intervju 2012-04-04 

46
 http://www.hedgefund-index.com/SectorDefinitions.asp#FixedIncomeArbitrage 

47
 http://www.iam.uk.com/press/lse-publications/An-Introduction-to-Hedge-Fund-Strategies.pdf 

48
 Strömqvist, Maria; doktor i nationalekonomi och arbetandes hos Brummer & Partners. Intervju 2012-04-04 

49
 http://www.hedgefund-index.com/SectorDefinitions.asp#FixedIncomeArbitrage 
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strategier gör att positioneringen efter marknadens svängningar i teorin skall vara lättare att skydda 

sig mot då fler skyddsalternativ finns. Däremot kan aggressiva strategier istället leda till ökad 

volatilitet i fonden då flertalet aggressiva strategier inom olika marknaden kan utnyttjas. Då flertalet 

olika strategier utnyttjas är också denna strategi den som inte direkt inriktar sig på en specifik del av 

marknaden utan snarare har ett makroperspektiv.  

4.5.6 Fund of funds 

Fond-i-fond strategin liknar multistrategin, men förlitar sig istället på flertalet förvaltare. Fond-i-fond 

bygger på att den ansvarige förvaltaren investerar i andra hedgefonder och bygger upp en portfölj 

bestående av olika fonder med olika strategier. Inom denna strategi minskar marknadsrisken 

dessutom i och med diversifieringen av portföljen, men precis som inom multistrategin kan en 

aggressiv tradingstrategi leda till högre risk. Vidare är fond-i-fond strategin belagd med en dubbel 

avgiftsstruktur ur ett investerarperspektiv då den ursprunglige förvaltaren tar betalt samtidigt som 

fond-i-fond förvaltaren också tar sin beskärda del. Problematiken med strategin fortsätter med att 

det blir många förvaltare att hålla ett öga på. Kontinuitet inom fondförvaltning är eftersträvansvärt, 

men inte alltid någonting som efterlevs utav alla förvaltare. Därmed krävs det att man noga 

undersöker vilka som förvaltar hedgefonderna man väljer att investera i.   

4.5.7 Beskrivning av data och mätperiod 

En kvantitativ undersökning har genomförts där data hämtats ifrån databasen HEDGENORDIC. Denna 

databas har indexerat nordiska hedgefonder efter deras strategi och sedan visat upp avkastningstal 

för dessa. Mätperioden har avgränsats till att vara mellan januari 2007 och december 2011 på grund 

av syftet att undersöka de olika strategierna i ekonomiskt turbulenta tider då korrelationen mellan 

marknadens resultat och hedgefondernas då återspeglas som bäst efter hedgefondernas löften om 

absolut avkastning. Urvalet av fonderna sorterat efter deras olika strategier ser ut som följer: 
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Strategi Antal 

Equities 52 

Fixed Income 9 

Multistrategy 18 

Managed futures & CTA 16 

Fund of funds 24 

Tabell 3: Urvalet efter strategi 
50

 

Vidare har urvalet efter land i den nordiska regionen begränsats till 

Land Antal fonder 

Sverige 72 

Norge 21 

Danmark 13 

Finland 12 

Island 1 

Tabell 4: Urvalet efter land 
51

 

  

                                                           

50
 http://hedgenordic.com/?pageid=61&view=1 

51
 http://hedgenordic.com/?pageid=61&view=2 
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5. Resultat av kvantitativ undersökning 

All data som har hämtas om hedgefondstrategierna kommer ifrån HEDGENORDICs databas där 

strategin NHX är ett övergripande index för alla strategier. Siffrorna för den riskfria räntan och den 

10-åriga statsobligationen har hämtats från Riksbankens hemsida och slutligen har data från 

jämförelse indexet SIXR hämtats från fondbolagens förening. 

5.1 Mätperiodens resultat 
Som förklarats tidigare i denna uppsats, är den aktuella mätperioden mellan 2007-01-01 och 2011-

12-31. Anledningen till detta val har varit att kunna få ett övergripande resultat på hur de aktuella 

hedgefondstrategierna presterat under marknadens uppgång och nedgång. Detta för att kunna ställa 

det aktuella resultatet mot begreppet absolut avkastning.  

För samtliga strategier och jämförelseindex har samma startpunkt används för att få en rättvisande 

analys, vilket i det här fallet är 100.  

 

Diagram 4: Utveckling 2007-201252 

Som diagrammet visar har samtliga hedgefondindex uppvisat en positiv avkastning över hela 

mätperioden. Högst avkastning har Fixed Income med en totalavkastning om 23,71 %. Samma index 

uppvisade även den största nedgången under 2008 om -24,22 %. Med andra ord har Fixed Income 
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även uppvisat störst svängningar av hedgefondstrategierna under mätperioden. Lägst avkastning har 

Fund of Funds uppvisat med en total avkastning om 2,70 %. Som jämförelse har SIX Return Index 

under perioden backat med 0,79 %.  I en jämförelse med SSVX 90 står sig de flesta strategierna slätt. 

Endast två av strategierna, Fixed Income och Multi Strategy, lyckas slå den riskfria räntan över hela 

mätperioden. Nedan följer en sammanställning över de analyserade indexen. De viktigaste 

nyckeltalen såsom standardavvikelse, sharpekvot, beta och alfa presenteras nedan för respektive 

index mätt över hela tidsperioden. 

2007-01-01--2011-12-31 Avkastning σ Sharpekvot β α 

NHX 7,645% 10,682% -0,256 0,030 -0,480% 

Equities 5,749% 13,630% -0,339 0,024 -0,870% 

Managed Futures & CTA 9,966% 17,680% -0,023 -0,001 -0,084% 

Fixed Income 23,714% 18,441% 0,723 0,014 2,699% 

Fund of Funds 2,700% 8,572% -0,895 0,028 -1,473% 

Multi Strategy 15,433% 9,169% 0,552 0,027 1,072% 

SIX Return -0,794% 48,139% -0,232 

 

  

SSVX 90 10,374% 3,717% 

  

  

SE GVB 10Y 17,943% 1,596%       

Tabell 5: Nyckeltal 2007-2012 53 

Standardavvikelsen för hedgefondstrategierna ligger mellan 8,57 och 18,44 %. Noterbart är att Multi 

Strategy uppvisar en standardavvikelse om 9,17 % och därmed den näst lägsta standardavvikelsen, 

samtidigt som strategin uppvisar en avkastning om 15,43 % och därmed den näst högsta 

avkastningen. Multi Strategy har således till en relativt låg standardavvikelse lyckats prestera en 

avsevärt högre avkastning.  

En annan intressant aspekt ligger i strategiernas Sharpekvot. Enligt tidigare nämnd teori skall 

Sharpekvoten mäta en hedgefondförvaltares skicklighet. Positiva tal tyder på en ökad skicklighet och 

negativa på motsatsen. Med härledning av detta har således hedgefondförvaltare som arbetat 

utefter Fixed Income strategier uppvisat störst skicklighet och förvaltare som arbetat utifrån Fund of 

Funds strategin de minst skickliga.  
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Mätt över hela tidsperioden har samtliga strategier en mycket låg korrelation med marknaden, d.v.s. 

SIX Return i det här fallet. För samtliga strategier ligger beta nära noll. Vilket grafiskt åskådliggörs i 

diagrammet för perioden där ingen av strategierna har samma utvecklingsmönster som 

jämförelseindex.  

Det sista nyckeltalet som redovisas är fondernas alfa. Målsättningen för hedgefonder är att uppvisa 

ett positivt alfa och därigenom en överavkastning i relation till marknaden. De enda strategierna som 

lyckas uppvisa detta är Fixed Income och Multi Strategy, som på årsbasis uppvisar ett alfa om 2,70 

respektive 1,07 %. Det är även dessa bägge strategier som enbart lyckas uppvisa en positiv 

Sharpekvot.  

5.2 Mätresultat per år 

Då ett av våra huvudsyften med denna uppsats varit att undersöka huruvida den absolut 

avkastningen fungerar som begrepp har mätresultaten delats upp per år. För varje strategi har 

startdatumet indexerats till 100, för att därigenom kunna visa hur varje strategi utvecklas under det 

aktuella året.  

5.2.1 2007 

 

Diagram 5: Utveckling 2007.54 
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För 2007 klarar samtliga hedgefondindex att uppvisa en positiv avkastning. De flesta indexen har en 

liknande utveckling, med en årlig avkastning mellan 1,64 och 3,78 %. Den strategi som sticker ut är 

Managed Futures & CTA, vars avkastning för året är 6,58 %. Denna strategi rör sig även i relativt stor 

utsträckning i en motsatt riktning till SIX Return Index, som under året uppvisar en negativ avkastning 

om 2,60 %.  

2007 Avkastning σ Sharpekvot β α 

NHX 2,829% 3,656% -0,189 0,106 -0,029% 

Equities 1,639% 3,800% -0,502 0,112 -1,219% 

Managed Futures & CTA 6,852% 9,291% 0,870 0,015 3,994% 

Fixed Income 3,784% 3,738% 0,062 0,072 0,926% 

Fund of Funds 3,065% 4,435% -0,127 0,075 0,207% 

Multi Strategy 3,391% 2,532% -0,041 0,137 0,533% 

SIX Return -2,600% 13,201% 

  

  

SSVX 90 3,548% 

   

  

SE GVB 10Y 4,165%         

Tabell 6: Nyckeltal 200755 

Standardavvikelsen för samtliga strategier är relativt låg och ligger mellan 1,64 och3,78 %, förutom 

Managed Futures & CTA som sticker ut med 9,29 %. Jämförelseindex, SIX Return, uppvisar under året 

en avsevärt högre standardavvikelse vilket grafiskt återspeglas i de stora kursrörelser som ägt rum. 

Endast två strategier, Managed Futures & CTA och Fixed Income, lyckas uppvisa en positiv 

Sharpekvot. Korrelationen gentemot marknaden är för året högre än för hela mätperioden. Högst 

korrelation har Multi Strategy, där beta uppgår till 0,14. Lägst korrelation har Managed Futures & 

CTA, där beta uppgår till 0,02 vilket även återspeglas i den motsatta kursrörelsen till SIX Return. 

Samtliga index förutom NHX och Equties klarar även av att uppvisa ett positivt alfa, där Managed 

Futures & CTA sticker ut med en överavkastning på hela 3,99 %. Noterbart är även att det är endast 

dessa två strategier som lyckas slå SSVX 90, d.v.s. den riskfria räntan.  
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5.2.2 2008 

 

Diagram 6: Utveckling 200856 

Den globala finanskrisen nådde sin kulmen under 2008 i och med kraschen i den amerikanska banken 

Lehman Brothers den 15 september. Avkastningsmässigt återspeglades detta även i de valda 

hedgefondstrategierna. Endast Managed Futures & CTA lyckades uppvisa en positiv avkastning om 

6,78 %. Övriga strategier uppvisade en klart negativ avkastning där Fixed Income stod för den största 

minskningen om 24,22 %. Som jämförelse föll SIX Return med 39,04 % under året. I och med de 

breda nedgångarna bland hedgefondstrategierna var det bara Managed Futures & CTA som lyckades 

slå den riskfriaräntan, vars avkastning uppgick till 3,92 %. Noterbart är att den överväldigande 

majoriteten av hedgefondstrategierna inte lyckas agera som hedge gentemot det breda kursfallen, 

vilket kan ses som en ökad korrelation till marknaden. 
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2008 Avkastning σ Sharpekvot β α 

NHX -11,144% 5,899% -2,059 0,165 -9,313% 

Equities -13,980% 7,320% -2,446 0,134 -12,149% 

Managed Futures & 

CTA 6,784% 8,040% 0,391 -0,049 8,615% 

Fixed Income -24,223% 13,609% -3,845 0,067 -22,392% 

Fund of Funds -8,421% 5,323% -1,687 0,156 -6,591% 

Multi Strategy -4,156% 5,094% -1,104 0,105 -2,325% 

SIX Return -39,044% 27,971% 

  

  

SSVX 90 3,924% 

   

  

SE GVB 10Y 3,898%         

Tabell 6: Nyckeltal 200857 

För året har de kraftigare kursrörelserna överlag medfört en ökad standardavvikelse, där Fixed 

Income uppvisar den högsta standardavvikelsen om 13,61 % vilket är en markant ökning från 

föregående års 3,74 %. Endast ett index, Managed Futures & CTA, uppvisar en lägre 

standardavvikelse om 8,04 % från föregående års 9,29 %. Som jämförelse uppvisar SIX Return en 

standardavvikelse på 27,97 %. När det gäller Sharpekvoterna uppvisar endast Managed Futures & 

CTA en positiv kvot om 0,39. Övriga strategier uppvisar kraftigt minskade kvoter, där Fixed Income 

har lägst kvot om -3,85. Korrelationen gentemot marknaden ligger överlag kring 0,1, förutom för 

Managed Futures & CTA som uppvisar ett negativt beta om 0,05. Den här strategin är även den enda 

som lyckas uppvisa ett positivt alfa om 8,62 %. Övriga strategier uppvisade siffror med negativt alfa, 

där Fixed Income uppvisar lägst alfa om -22,39 %.  
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5.2.3 2009 

 

Diagram 7: Utveckling 200958 

2009 präglades av återhämtningar från föregående år. Samtliga index, förutom Managed Futures & 

CTA, uppvisar en positiv avkastning. Högst avkastning har Fixed Income som steg med 28,23 %. Lägst 

avkastning uppvisar, som tidigare nämnt, Managed Futures & CTA var avkastning är -0,60 %. 

Uppgångarna ligger klart under uppgången för SIX Return vars avkastning är på hela 52,50 %. 

Samtliga strategier, förutom tidigare nämnd Managed Futures & CTA, lyckas även slå den 

riskfriaräntan som uppgår till 0,39 % för helåret. 
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2009 Avkastning σ Sharpekvot β α 

NHX 14,947% 3,134% 3,275 0,202 6,691% 

Equities 20,477% 4,444% 4,520 0,151 12,222% 

Managed Futures & CTA -0,603% 3,226% -0,223 0,069 -8,858% 

Fixed Income 28,234% 4,545% 6,265 0,066 19,978% 

Fund of Funds 6,486% 2,242% 1,372 0,063 -1,769% 

Multi Strategy 11,582% 3,908% 2,518 0,098 3,326% 

SIX Return 52,496% 23,413% 

  

  

SSVX 90 0,390% 

   

  

SE GVB 10Y 3,251%         

Tabell 7: Nyckeltal 200959 

För helåret faller samtliga standardavvikelser tillbaka till mer modesta nivåer. Lägst hamnar Fund of 

Funds med 2,24 % och högst ligger Fixed Income med 4,55 %. Som jämförelse har SIX Return en 

standardavvikelse på 23,41 %, tack vare den kraftiga uppgången under året. Jämfört med året innan 

är förhållandena motsatta när det gäller Sharpekvoterna. Samtliga strategier uppvisar markant 

positiva Sharpekvoter, förutom Managed Futures & CTA som har en negativ kvot om 0,22. Högst kvot 

uppvisar Fixed Income om 6,27. Korrelationen med marknaden är för året överlag skiftande. 

Majoriteten av strategierna har ett beta i intervallet 0,06-0,1 medan Equities ligger på 0,15 och NHX 

på 0,20. Överlag presterar samtliga strategier ett positivt alfa, där Fixed Income har det överlägset 

största om 19,98 %. Lägst alfa har Managed Futures & CTA, som uppgår till -8,86 %. 
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5.2.4 2010 

 

Diagram 8: Utveckling 201060 

2010 präglades marknaden av en fortsatt upphämtning från den tidigare marknadsnedgången som 

pågick under 2008. Samtliga index uppvisar en positiv avkastning där Fixed Income uppvisar den 

högsta avkastningen om 12,05 %. Lägst avkastning har Fund of Funds med 3,37 %. SIX Return har som 

jämförelse en avkastning på 26,68 %. Den riskfria räntan har för året en avkastning på 0,51 %, vilket i 

sin tur innebär att den blir slagen av samtliga hedgefondstrategier. 
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2010 Avkastning σ Sharpekvot β α 

NHX 6,213% 4,213% 0,991 0,122 3,177% 

Equities 6,749% 5,750% 1,085 0,096 3,712% 

Managed Futures & CTA 6,462% 6,953% 1,035 0,033 3,426% 

Fixed Income 12,052% 2,587% 2,007 0,053 9,016% 

Fund of Funds 3,369% 3,010% 0,497 0,122 0,333% 

Multi Strategy 5,419% 3,207% 0,853 0,100 2,383% 

SIX Return 26,681% 15,906% 

  

  

SSVX 90 0,512% 

   

  

SE GVB 10Y 2,884%         

Tabell 8: Nyckeltal 201061 

Mindre kursrörelser för året har medfört lägre och relativt stabila standardavvikelser överlag. 

Managed Futures & CTA har dock gått från en standardavvikelse på 3,23 % 2009 år till 6,95 % 

innevarande år. Jämförelseindexet SIX Return uppvisar en lägre standardavvikelse om 15,91 % från 

23,41 % föregående år, vilket grafiskt avspeglas i det minskade kursrörelserna. För första gången 

under mätperioden lyckas samtliga strategier uppvisa en positiv Sharpekvot, där Fixed Income är 

högst med en kvot på 2,01. Under året minskar även korrelationen mot marknaden överlag. Högst 

beta uppvisar NHX och Fund of Funds, vars beta är 0,12. På samma sätt som med Sharpekvoterna 

uppvisar samtliga strategier för första gången ett positivt alfa för helåret. Högst alfa har Fixed Income 

med 9,02 % 
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5.2.5 2011 

 

Diagram 9: Utveckling 201162 

2011 präglades återigen av en ökad marknadsoro i spåren av eurokrisen och skuldkrisen. Samtliga 

strategier förutom Fixed Income uppvisar en negativ avkastning. Multi Strategy och Fund of Funds 

har en negativ avkastning runt 1 %. NHX och Equities har en negativ avkastning om 3,08 % respektive 

5,95 %. Lägst avkastning har Managed Futures &CTA med en negativ avkastning om 8,23 %.  

Avkastningen för Fixed Income är på 9,48 % där SIX Return som jämförelse uppvisade en negativ 

avkastning på 13,50 %. Då den riskfria räntan för året ligger på 1,65 % är det således endast Fixed 

Income som lyckas prestera bättre. 
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2011 Avkastning σ Sharpekvot β Α 

NHX -3,502% 3,077% -1,156 0,180 -2,969% 

Equities -5,952% 4,455% -1,706 0,144 -5,419% 

Managed Futures & CTA -8,926% 10,395% -2,373 -0,017 -8,392% 

Fixed Income 9,478% 2,589% 1,757 0,148 10,012% 

Fund of Funds -1,149% 2,116% -0,628 0,151 -0,616% 

Multi Strategy -0,970% 4,457% -0,588 0,153 -0,436% 

SIX Return -13,504% 17,205% 

  

  

SSVX 90 1,648% 

   

  

SE GVB 10Y 2,589%         

Tabell 9: Nyckeltal 201163 

De relativt små rörelserna på marknaden under året medförde att standardavvikelserna överlag har 

minskat något. För majoriteten av strategierna ligger standardavvikelsen i intervallet 2,11 till 4,46 %. 

Högst standardavvikelse har Managed Futures & CTA, som stiger till 10,40 %. Då Fixed Income är den 

enda strategin som lyckas åstadkomma en positiv avkastning är det också den enda strategin som 

uppvisar en positiv Sharpekvot om 1,76 och ett positivt alfa på 10,01 %. När det gäller korrelationen 

med marknaden uppvisar Managed Futures & CTA ett negativt beta om 0,02. Övriga strategier har 

positiva beta-värden i intervallet 0,14 till 0,18. 
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6. Analys 

Under den ekonomiskt turbulenta perioden som valts att undersöka klarar inte de nordiska 

hedgefonderna av att uppvisa utlovade resultat vilket kan bero på en rad olika faktorer. När det 

gäller den så kallade absoluta avkastningen är det möjligt att analysera fondernas resultat på två 

olika sätt. Sett över hela mätperioden uppvisar samtliga strategier en positiv avkastning och skulle 

således med anledning av detta kunna klassificeras som en absolut avkastning. Det som gör detta 

argument problematiskt är att en hedgefond skall uppvisa en absolut avkastning: positiv avkastning, 

oavsett marknadsklimat. Ur det här perspektivet är det således lämpligare att undersöka 

hedgefondstrategiernas avkastning per år, för att på sådant sätt få med de perioder då marknaden i 

helhet faller. För de undersökta strategierna innebär detta då att ingen strategi förmås uppvisa en 

absolut avkastning under den aktuella mätperioden, eftersom varje enskild strategi vid åtminstone 

ett år visar en negativ avkastning. De åren då marknaden uppvisar sämst resultat är också de åren då 

hedgefonderna presterar sämst. Den enda strategin som presterar under krisåret 2008 är Managed 

Futures & CTA vilket är förklarligt beroende på strategins investeringstaktik. Något anmärkningsvärt 

är dock resultatet för Managed Futures & CTA under 2011. Enligt strategins investeringsteknik borde 

ett positivt resultat ha kunnat uppnås med tanke på att marknaden i sin helhet rasade under året. Att 

strategin inte lyckades uppvisa en positiv avkastning för året kan bero på en rad olika orsaker. Dels en 

ökad korrelation mellan de underliggande tillgångsslagen, som ofta är fallet under globala 

nedgångar. En annan aspekt som troligen påverkat är nedgraderingen av USAs kreditbetyg och den 

eskalerande euro- och skuldkrisen. Händelser under sensommaren 2011 som marknaden 

uppenbarligen inte tagit höjd för. 

Hedgefondernas grundidé med den absoluta avkastning bygger på att man försöker eliminera 

makrorisken vilket då leder till att jämförelse mot index i stil med en aktiefond blir irrelevant. De 

olika strategierna lyckas också relativt väl förhålla sig neutrala till marknaden, vilket avläses tydligt i 

statistiken då beta-värdet för de olika strategierna analyseras.  

Även om vissa av strategierna är mer knutna till marknadens svängningar har fortfarande förvaltarna 

möjligheten att eliminera marknadsriskerna genom tagandet av korta positioner.  Framförallt är det 

oroväckande att hedgefonderna som grupp kan sko sig på marknadsföringsargument som rör absolut 

avkastning när de i själva verket visar sig vara volatila med låga avkastningssiffror i tider av 

ekonomisk nedgång. I jämförelse med jämförelse indexet SIX Return ter sig däremot hedgefonderna 

som goda alternativ med mindre risknivåer, genom lägre standardavvikelser och högre avkastning. 



 

44 

 

Då hedgefonderna lutar sig mot begreppet absolut avkastning är nyckeltalet alfa det som det bör 

läggas störst vikt vid. En förvaltares skicklighet kan direkt korreleras till nyckeltalet alfa och det är 

bara två strategier som uppvisar positivt alfa för hela perioden, Fixed income och Multistrategy. En 

förklaring kan vara att Fixed Income strategin är den strategin med säkrast vinstmöjligheter under 

perioden samtidigt som multistrategy-strategin har möjlighet att utnyttja alla strategiers fördelar. 

Däremot uppvisar Fixed Income en hög standardavvikelse för perioden samtidigt som Fond-i-fond 

strategin, som uppenbarligen borde dra nytta av diversifieringsmöjligheterna i likhet med 

Multistrategin inte uppvisar avkastningssiffror i samma nivå. Den statistiska signifikansen för de 

avkastningssiffror som Fixed Income och Multi Strategy uppvisar kan ifrågasättas då dessa strategier 

representeras av minst och tredje minst antal fonder, jämfört med Equitys som representeras av flest 

antal fonder.   

 Vad historien tyder på, utläst från avkastningsnivåer samt tidigare studier i ämnet, kan hedgefonder 

motivera sina höga avgifter utifrån de resultat vissa enskilda fonder lyckats med att prestera. 

Hedgefonderna har gått från att vara till för endast förmögna för att sedan inkludera institutionella 

spelare och att idag vara tillgängligt för alla sorters investerare. Den potentielle investeraren bör vara 

medveten om hedgefondernas komplexa uppbyggnad samt den inneboende risken dessa medför.  

Hedgefonderna har sedan sin födelse mognat till att idag vara etablerade på den finansiella 

marknaden. Efter deras inträde har de visat att de är fullt fungerande fonder som tillför värde till det 

finansiella systemet. Även fast instrumentet har fått utstå kritik under de senaste åren har de visat 

prov på att fungera i gott samspel med det avancerade finansiella landskap som idag existerar och 

samtidigt lyckats leverera avkastningsnivåer över marknaden, även fast deras korrelation med just 

marknaden går att ifrågasätta med begreppet absolut avkastning. Hypotesen att hedgefonder alltid 

skall uppvisa absolut avkastning är icke försvarbar med denna uppsats valda data samt mätperiod. De 

tidigare studierna i ämnet som har baserats på andra data och över andra tidsperioder visar på andra 

resultat än denna studie. Detta i sig är inte särskilt underligt då enskilda hedgefonder under längre 

perioder kan uppvisa såväl positiva alfa som absolut avkastning vilket också bevisats med hjälp av det 

utförda stickprovet i uppsatsen.  I slutändan handlar det mesta om hedgefondförvaltarens 

skicklighet. Branschen som hedgefonder utgör står och faller med förvaltarnas förmåga att år efter år 

prestera, vilket de onekligen lyckas med då investerare i allt högre grad historiskt sett har sökt sig till 

hedgefonder.  

I och med de förändringar som kontinuerligt sker inom hedgefonder, både vad det gäller deras 

organisatoriska uppbyggnad samt vilka investerare som söker sig till dem, måste hedgefonderna 
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anpassa sig efter världen runtomkring. Denna studie ämnade till att undersöka den nordiska 

hedgefondsmarknadens förmåga att leverera absolut avkastning under kristider, men det vore 

önskvärt att utföra en mer komplex studie innehållandes ett större urval av hedgefonder samt en 

längre undersökningsperiod för att kunna tillgodogöra sig ett bredare perspektiv. I och med 

uppluckringen av den nuvarande lagstiftningen internationellt bör en liknande studie med ett mer 

internationellt urval förhoppningsvis kunna komma att genomföras inom ett par år.  
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Bilaga 1. Avkastningssiffror för index 

År & 
månad NHX Equities 

Managed 
Futures 
and CTA 

Fixed 
Income 

Fund of 
Funds 

Multi 
Strategy 

SIX Return 
Index 

SSVX 
90 

SE GVB 
10Y 

06-jan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

07-jan 100,724 100,664 98,765 101,425 100,918 100,856 103,260 100,296 100,347 

07-feb 100,716 100,864 95,573 102,010 101,087 100,607 100,999 100,591 100,694 

07-mar 101,583 102,087 94,329 103,331 101,755 101,064 106,624 100,887 101,041 

07-apr 102,997 103,334 97,645 103,822 103,351 102,418 113,821 101,183 101,388 

07-maj 104,084 104,686 99,797 103,945 104,669 102,103 116,041 101,478 101,736 

07-jun 104,269 104,782 101,993 103,425 104,919 102,003 113,453 101,774 102,083 

07-jul 103,806 104,110 102,602 101,784 104,527 102,992 111,751 102,070 102,430 

07-aug 101,953 102,127 100,397 101,887 101,640 102,360 108,801 102,365 102,777 

07-sep 102,972 102,759 104,586 102,501 102,709 103,549 108,366 102,661 103,124 

07-okt 104,260 103,398 109,366 104,265 104,366 104,155 106,285 102,957 103,471 

07-nov 102,585 101,471 107,126 102,652 102,932 103,183 99,387 103,253 103,818 

07-dec 102,829 101,639 106,852 103,784 103,065 103,391 97,400 103,548 104,165 

08-jan 101,558 99,408 108,801 104,218 102,041 101,704 85,449 103,887 104,504 

08-feb 102,922 100,984 113,123 101,878 103,600 104,670 88,380 104,225 104,842 

08-mar 101,953 101,103 111,324 99,132 102,459 102,302 86,930 104,564 105,180 

08-apr 102,012 100,888 110,301 99,821 102,593 102,119 91,198 104,903 105,519 

08-maj 103,208 102,439 111,059 99,991 103,858 102,942 93,807 105,241 105,857 

08-jun 101,339 100,232 113,202 92,413 103,796 102,028 80,693 105,580 106,195 

08-jul 100,160 99,128 108,625 92,705 102,762 100,274 80,136 105,918 106,534 

08-aug 99,992 98,649 108,440 93,838 102,513 100,199 81,145 106,257 106,872 

08-sep 95,529 93,451 107,417 85,883 98,806 98,396 71,140 106,596 107,210 

08-okt 92,153 89,093 111,853 78,022 95,509 98,421 58,499 106,934 107,549 

08-nov 91,606 88,214 113,326 78,324 94,689 98,064 57,258 107,273 107,887 

08-dec 91,370 87,430 114,102 78,645 94,386 99,094 59,371 107,611 108,225 

09-jan 92,144 88,406 112,894 80,249 95,028 99,543 56,017 107,646 108,519 

09-feb 92,220 88,366 112,920 81,561 95,295 98,837 57,596 107,681 108,812 

09-mar 93,576 89,781 112,514 84,977 95,250 102,028 58,432 107,716 109,105 

09-apr 96,531 94,059 112,320 87,638 96,079 104,272 71,123 107,751 109,398 

09-maj 98,745 96,626 113,969 90,695 97,995 105,610 73,150 107,786 109,691 

09-jun 99,065 97,105 112,955 92,762 97,594 105,693 73,867 107,821 109,984 

09-jul 100,497 98,481 114,410 95,725 98,253 107,596 81,519 107,856 110,278 

09-aug 101,827 100,544 114,578 97,641 98,948 107,729 84,291 107,891 110,571 

09-sep 103,309 102,327 114,631 99,792 100,071 109,250 84,814 107,926 110,864 

09-okt 103,528 102,815 114,111 100,245 99,875 109,424 88,851 107,961 111,157 

09-nov 104,016 103,510 115,231 100,255 100,258 109,324 88,842 107,996 111,450 

09-dec 105,027 105,333 113,414 100,849 100,508 110,571 90,539 108,031 111,743 

10-jan 105,397 106,365 111,615 102,623 100,642 109,889 91,272 108,077 112,012 

10-feb 105,296 106,229 112,003 103,067 100,722 109,117 90,798 108,123 112,281 

10-mar 106,896 108,220 113,626 104,615 101,871 110,122 98,770 108,169 112,549 

10-apr 107,721 109,228 114,119 105,992 102,156 111,086 102,938 108,215 112,818 

10-maj 105,818 106,029 112,364 107,276 101,069 110,654 95,845 108,262 113,086 



 

50 

 

10-jun 105,027 104,550 111,862 108,304 100,552 110,721 97,235 108,308 113,355 

10-jul 105,692 105,541 111,906 109,946 100,740 110,978 101,708 108,354 113,623 

10-aug 105,826 104,830 113,784 111,164 101,408 112,167 98,484 108,400 113,892 

10-sep 107,291 107,021 114,014 112,032 101,649 113,313 106,776 108,446 114,161 

10-okt 108,192 107,972 116,606 110,843 102,174 114,485 106,819 108,492 114,429 

10-nov 108,192 108,828 114,552 111,522 101,559 113,879 108,346 108,538 114,698 

10-dec 111,552 112,442 120,743 113,004 103,894 116,563 114,695 108,584 114,966 

11-jan 111,105 112,618 115,072 114,665 103,841 116,754 113,353 108,734 115,215 

11-feb 111,409 112,194 116,695 116,967 104,589 116,721 111,528 108,883 115,463 

11-mar 111,880 113,258 113,978 118,090 104,580 117,951 114,060 109,032 115,711 

11-apr 113,286 113,426 119,834 119,619 105,480 118,541 118,645 109,181 115,959 

11-maj 112,225 112,842 114,966 120,647 104,714 118,981 118,017 109,330 116,207 

11-jun 110,727 110,971 112,391 120,562 103,475 118,607 113,886 109,479 116,455 

11-jul 110,626 110,315 114,419 121,072 103,547 117,901 108,545 109,628 116,703 

11-aug 108,613 106,765 116,042 120,959 102,673 114,568 97,169 109,778 116,951 

11-sep 107,308 104,430 116,906 120,393 102,335 112,673 91,446 109,927 117,199 

11-okt 107,628 105,749 112,153 121,336 102,165 115,067 99,521 110,076 117,447 

11-nov 107,291 105,893 109,498 121,855 102,299 114,435 98,117 110,225 117,695 

11-dec 107,645 105,749 109,966 123,714 102,700 115,433 99,206 110,374 117,943 

 

  



 

51 

 

 Bilaga 2. Avkastning Svenska hedgefonder 
 

Brummer & Partners 
År och 
kvartal 

Multi 
Strategy 

Multi Strategy 
€ Archipel Nektar 

Nektar 
Bermuda Futuris Manticor Zenit Lynx 

06-Q4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

07-Q1 101,800 101,890 97,500 99,490 99,150 109,190 101,690 102,930 95,240 

07-Q2 108,631 109,196 95,989 105,609 105,258 120,589 104,344 107,737 109,640 

07-Q3 107,164 108,224 93,272 116,507 115,983 113,909 99,836 101,984 105,638 

07-Q4 109,007 110,291 94,270 123,335 122,676 109,216 101,693 102,942 113,213 

08-Q1 115,221 116,467 95,411 130,895 130,098 122,016 103,982 102,963 129,402 

08-Q2 115,912 118,098 96,537 125,620 124,737 125,432 104,543 102,644 135,355 

08-Q3 115,449 122,349 97,058 120,093 119,162 140,208 106,749 97,768 131,565 

08-Q4 117,527 139,356 101,387 115,842 114,872 138,764 108,478 93,114 160,904 

09-Q1 122,698 145,766 102,522 130,171 128,909 150,753 112,839 99,688 154,467 

09-Q2 125,029 147,369 109,381 144,464 143,038 146,276 126,549 95,940 147,362 

09-Q3 129,530 143,980 112,324 155,992 154,323 155,477 136,799 108,259 153,256 

09-Q4 131,344 146,428 112,458 159,908 158,073 161,494 137,771 115,480 147,279 

10-Q1 133,182 141,156 112,290 166,848 164,792 164,659 136,255 120,237 150,814 

10-Q2 131,717 136,639 111,066 175,540 173,278 179,017 131,336 108,959 157,450 

10-Q3 133,957 133,906 111,177 182,492 180,036 173,647 133,306 113,862 166,740 

10-Q4 135,966 133,237 116,535 185,649 183,025 174,046 132,387 120,899 174,410 

11-Q1 137,869 135,235 120,917 191,330 188,497 187,169 136,504 124,610 167,259 

11-Q2 136,766 136,588 122,489 191,253 188,271 175,527 145,254 123,589 160,903 

11-Q3 138,271 138,773 122,783 193,376 190,229 151,708 158,210 117,372 182,947 

11-Q4 138,824 134,055 124,490 199,796 196,431 159,142   116,058 172,885 
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Enter Fonder 
År och 
kvartal Maximal 

Maximal 
Pro 

06-Q4 100 100 

07-Q1 99,500 102,000 

07-Q2 106,614 111,180 

07-Q3 102,371 106,955 

07-Q4 98,686 102,623 

08-Q1 99,278 102,110 

08-Q2 91,961 94,881 

08-Q3 92,513 94,596 

08-Q4 92,883 93,745 

09-Q1 90,245 91,083 

09-Q2 106,489 107,368 

09-Q3 119,470 119,265 

09-Q4 126,184 125,609 

10-Q1 129,616 129,403 

10-Q2 121,451 120,901 

10-Q3 122,082 122,025 

10-Q4 128,992 128,017 

11-Q1 124,877 124,304 

11-Q2 121,843 121,644 

11-Q3 114,276 114,102 

11-Q4 107,602 107,770 
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Catella fonder 
År och 
kvartal Case Fokus Hedgefond 

06-Q4 100 100 100 

07-Q1 103,250 104,120 102,520 

07-Q2 106,482 109,420 104,806 

07-Q3 99,390 105,699 104,031 

07-Q4 86,350 97,011 103,178 

08-Q1 83,518 92,510 103,910 

08-Q2 79,200 86,876 104,243 

08-Q3 60,224 81,498 101,897 

08-Q4 37,567 70,431 98,372 

09-Q1 40,595 72,156 100,978 

09-Q2 49,429 81,861 104,563 

09-Q3 51,614 84,538 107,418 

09-Q4 48,790 84,623 109,631 

10-Q1 49,620 92,552 110,595 

10-Q2 43,269 91,784 110,020 

10-Q3 45,229 97,731 111,902 

10-Q4 50,774 103,673 113,972 

11-Q1 51,525 103,165 114,769 

11-Q2 51,505 103,867 115,917 

11-Q3 38,376 80,964 110,794 

11-Q4 41,884 89,239 111,791 
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Aktie-Ansvar 
År och 
kvartal Graal 

Graal 
Offensiv 

Fond Select 
Global 

06-Q4 100 100 100 

07-Q1 102,100 103,300 107,000 

07-Q2 104,142 106,192 113,527 

07-Q3 104,142 105,024 110,689 

07-Q4 101,643 98,513 106,925 

08-Q1 103,167 100,089 92,597 

08-Q2 101,723 95,785 92,042 

08-Q3 98,976 89,080 79,892 

08-Q4 95,809 82,043 65,911 

09-Q1 96,959 83,438 65,582 

09-Q2 98,316 85,440 77,124 

09-Q3 99,594 87,320 83,834 

09-Q4 99,893 87,407 89,618 

10-Q1 100,692 88,369 94,727 

10-Q2 99,585 86,513 91,316 

10-Q3 101,875 90,060 92,686 

10-Q4 102,996 91,411 100,750 

11-Q1 103,614 91,868 99,239 

11-Q2 103,303 90,398 97,452 

11-Q3 95,762 76,838 83,127 

11-Q4 98,635 80,680 89,278 
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SEB 
År och 
kvartal 

Global Eq L/S 
SEK LUXAck 

Graal 
Offensiv 

Fond Select 
Global 

Asset Selection 
SEK Lux ack 

Hedge Fixed 
Income 

Räntehedge 
Alpha 

06-Q4 100 100 100 100 100 100 

07-Q1 102,100 100,000 103,500 99,290 99,510 99,150 

07-Q2 105,469 102,500 102,465 107,372 101,898 101,728 

07-Q3 106,524 102,500 103,490 107,458 103,926 103,457 

07-Q4 104,287 101,629 102,455 108,844 104,560 103,199 

08-Q1 97,300 101,527 98,971 117,116 104,978 103,508 

08-Q2 100,608 104,979 100,357 114,481 105,535 104,854 

08-Q3 91,956 106,659 92,629 116,782 104,289 105,483 

08-Q4 88,094 107,832 82,625 137,278 107,668 110,546 

09-Q1 86,860 105,136 85,848 132,706 107,970 111,873 

09-Q2 87,903 104,085 88,080 130,941 110,205 112,991 

09-Q3 90,803 102,524 91,427 135,511 110,028 111,523 

09-Q4 91,439 100,986 91,061 134,088 108,213 108,511 

10-Q1 92,262 99,875 92,609 134,129 108,040 107,752 

10-Q2 87,464 100,574 91,405 132,962 109,109 109,153 

10-Q3 90,176 100,373 92,411 135,009 111,466 112,427 

10-Q4 93,151 100,674 93,982 136,818 111,845 113,214 

11-Q1 93,710 100,875 94,734 134,096 116,464 117,290 

11-Q2 94,179 100,371 93,597 133,385 116,173 115,882 

11-Q3 87,398 97,761 92,848 142,789 114,965 115,535 

11-Q4 90,020 97,077 93,591 140,575 117,885 118,308 
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Max Mitteregger Kapitalförvaltning 

År och kvartal Gladiator 

06-Q4 100 

07-Q1 106,570 

07-Q2 111,589 

07-Q3 107,449 

07-Q4 109,663 

08-Q1 114,554 

08-Q2 99,123 

08-Q3 89,429 

08-Q4 76,516 

09-Q1 84,029 

09-Q2 96,642 

09-Q3 103,127 

09-Q4 110,882 

10-Q1 120,551 

10-Q2 108,556 

10-Q3 119,933 

10-Q4 130,835 

11-Q1 135,035 

11-Q2 138,816 

11-Q3 146,797 

11-Q4 149,484 
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Adrigo Asset Management 

År och kvartal Adrigo 

06-Q4 100 

07-Q1 100,000 

07-Q2 99,000 

07-Q3 98,010 

07-Q4 96,050 

08-Q1 95,666 

08-Q2 94,996 

08-Q3 93,571 

08-Q4 92,729 

09-Q1 95,140 

09-Q2 102,180 

09-Q3 109,026 

09-Q4 115,568 

10-Q1 118,110 

10-Q2 113,622 

10-Q3 118,849 

10-Q4 124,197 

11-Q1 124,321 

11-Q2 125,937 

11-Q3 119,892 

11-Q4 123,969 
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Excalibur Värdepappersfond 

År och kvartal Excalibur 

06-Q4 100 

07-Q1 102,4 

07-Q2 100,628 

07-Q3 103,476 

07-Q4 105,484 

08-Q1 104,534 

08-Q2 102,235 

08-Q3 105,639 

08-Q4 113,182 

09-Q1 123,062 

09-Q2 124,798 

09-Q3 128,741 

09-Q4 127,183 

10-Q1 131,635 

10-Q2 135,571 

10-Q3 137,292 

10-Q4 136,167 

11-Q1 137,896 

11-Q2 139,689 

11-Q3 139,898 

11-Q4 141,437 
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Danckwardt- Lillieström & Germer Fonder 

År och kvartal DLG 

06-Q4 100 

07-Q1 106,430 

07-Q2 115,061 

07-Q3 121,954 

07-Q4 111,685 

08-Q1 96,786 

08-Q2 87,282 

08-Q3 79,549 

08-Q4 82,643 

09-Q1 85,470 

09-Q2 103,982 

09-Q3 126,099 

09-Q4 141,193 

10-Q1 131,846 

10-Q2 109,762 

10-Q3 118,192 

10-Q4 144,962 

11-Q1 152,631 

11-Q2 136,391 

11-Q3 118,115 

11-Q4 122,260 
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Swedbank Robur 

År och kvartal Acess Hedge 

06-Q4 100 

07-Q1 100,000 

07-Q2 102,000 

07-Q3 104,040 

07-Q4 99,774 

08-Q1 94,786 

08-Q2 96,776 

08-Q3 89,905 

08-Q4 81,993 

09-Q1 82,731 

09-Q2 84,551 

09-Q3 86,665 

09-Q4 87,099 

10-Q1 87,011 

10-Q2 86,315 

10-Q3 86,143 

10-Q4 87,521 

11-Q1 88,659 

11-Q2 86,974 

11-Q3 85,496 

11-Q4 83,786 
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Nordea Fonder 

År och kvartal All Hedge Fund 

06-Q4 100 

07-Q1 101,750 

07-Q2 102,472 

07-Q3 99,644 

07-Q4 100,252 

08-Q1 97,645 

08-Q2 99,403 

08-Q3 93,538 

08-Q4 93,258 

09-Q1 95,869 

09-Q2 98,553 

09-Q3 103,284 

09-Q4 104,420 

10-Q1 105,569 

10-Q2 101,451 

10-Q3 103,683 

10-Q4 107,934 

11-Q1 107,934 

11-Q2 103,185 

11-Q3 92,557 

11-Q4 91,909 
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Coeli 

År och kvartal 
Ekvator 
Trygghet Ekvator Absolut 

06-Q4 100 100 

07-Q1 100,850 102,070 

07-Q2 103,230 104,999 

07-Q3 102,538 101,513 

07-Q4 103,389 98,752 

08-Q1 108,145 99,839 

08-Q2 107,821 99,040 

08-Q3 104,263 86,858 

08-Q4 106,035 91,461 

09-Q1 102,324 87,071 

09-Q2 104,985 90,815 

09-Q3 106,979 93,631 

09-Q4 107,407 93,069 

10-Q1 109,555 96,233 

10-Q2 110,760 98,254 

10-Q3 111,536 98,549 

10-Q4 113,766 101,998 

11-Q1 112,287 99,652 

11-Q2 110,379 94,968 

11-Q3 111,372 96,393 

11-Q4 111,817 96,104 
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Optimized Portfolio Management 

År och kvartal Alfa Omega Vega 

06-Q4 100 100 100 

07-Q1 102,110 101,910 100,800 

07-Q2 103,948 106,139 103,340 

07-Q3 101,640 105,195 100,364 

07-Q4 103,358 104,847 100,153 

08-Q1 102,924 103,862 102,056 

08-Q2 105,621 107,321 100,627 

08-Q3 98,195 101,375 95,435 

08-Q4 88,582 99,145 94,576 

09-Q1 90,354 101,028 97,347 

09-Q2 93,643 102,241 99,888 

09-Q3 96,386 105,022 101,996 

09-Q4 98,131 104,707 100,761 

10-Q1 100,005 106,173 102,172 

10-Q2 99,685 106,066 103,500 

10-Q3 100,782 106,491 104,328 

10-Q4 103,211 107,662 105,236 

11-Q1 104,552 108,308 105,341 

11-Q2 102,054 106,142 104,256 

11-Q3 99,604 106,991 104,558 

11-Q4 98,807 107,098 106,137 
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Indecap 

År och kvartal 
Guide 
Hedgefond 

Guide 
Hedgefond 2 

Guide 
Multihedge 

06-Q4 100 100 100 

07-Q1 100,000 100,000 100,000 

07-Q2 100,000 100,000 100,000 

07-Q3 100,000 100,000 100,000 

07-Q4 103,190 105,470 102,210 

08-Q1 103,912 106,947 105,379 

08-Q2 101,834 107,267 104,430 

08-Q3 99,186 104,693 99,313 

08-Q4 99,782 93,072 91,964 

09-Q1 102,975 95,771 96,930 

09-Q2 105,446 97,974 101,970 

09-Q3 108,398 99,933 106,049 

09-Q4 108,832 99,933 107,534 

10-Q1 109,485 100,933 109,577 

10-Q2 108,719 101,639 110,563 

10-Q3 110,784 102,656 111,890 

10-Q4 112,778 105,017 113,121 

11-Q1 113,793 104,282 112,442 

11-Q2 112,769 102,822 111,880 

11-Q3 115,025 106,626 114,900 

11-Q4 115,945 107,053 114,786 
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Stella Asset Management 

År och kvartal Nova 

06-Q4 100 

07-Q1 101,060 

07-Q2 104,324 

07-Q3 109,624 

07-Q4 115,763 

08-Q1 114,871 

08-Q2 114,021 

08-Q3 109,985 

08-Q4 119,829 

09-Q1 118,007 

09-Q2 116,013 

09-Q3 117,278 

09-Q4 119,119 

10-Q1 118,464 

10-Q2 119,080 

10-Q3 116,436 

10-Q4 117,496 

11-Q1 118,013 

11-Q2 116,703 

11-Q3 116,901 

11-Q4 117,486 
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Traction Fonder 

År och kvartal Yield 

06-Q4 100 

07-Q1 100,280 

07-Q2 91,646 

07-Q3 99,729 

07-Q4 95,860 

08-Q1 110,929 

08-Q2 103,330 

08-Q3 107,112 

08-Q4 119,762 

09-Q1 116,373 

09-Q2 112,160 

09-Q3 111,868 

09-Q4 111,656 

10-Q1 111,231 

10-Q2 111,243 

10-Q3 112,544 

10-Q4 114,334 

11-Q1 118,129 

11-Q2 117,090 

11-Q3 111,821 

11-Q4 111,072 
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Prior & Nilsson Fonder och Kapital 

År och kvartal Yield Idea 

06-Q4 100 100 

07-Q1 101,610 104,850 

07-Q2 103,348 109,421 

07-Q3 103,037 105,734 

07-Q4 102,419 101,579 

08-Q1 103,607 102,584 

08-Q2 99,266 89,936 

08-Q3 101,331 82,372 

08-Q4 97,349 65,082 

09-Q1 99,695 65,531 

09-Q2 106,474 81,160 

09-Q3 108,188 97,238 

09-Q4 110,038 106,583 

10-Q1 112,690 119,362 

10-Q2 113,479 113,752 

10-Q3 113,819 128,574 

10-Q4 115,527 138,821 

11-Q1 115,758 129,284 

11-Q2 116,452 126,505 

11-Q3 111,620 96,473 

11-Q4 115,772 103,052 
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eTurn Capital Management 

År och kvartal Yield 

06-Q4 100 

07-Q1 100,140 

07-Q2 108,672 

07-Q3 103,423 

07-Q4 102,885 

08-Q1 102,505 

08-Q2 102,259 

08-Q3 101,461 

08-Q4 101,309 

09-Q1 101,349 

09-Q2 105,991 

09-Q3 118,880 

09-Q4 135,059 

10-Q1 133,709 

10-Q2 122,022 

10-Q3 129,332 

10-Q4 137,350 

11-Q1 121,500 

11-Q2 114,902 

11-Q3 112,777 

11-Q4 108,559 
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Tellus Fonder 

År och kvartal Yield 

06-Q4 100 

07-Q1 102,740 

07-Q2 107,291 

07-Q3 101,305 

07-Q4 96,948 

08-Q1 95,669 

08-Q2 93,487 

08-Q3 89,841 

08-Q4 85,942 

09-Q1 82,685 

09-Q2 90,375 

09-Q3 99,964 

09-Q4 105,921 

10-Q1 104,396 

10-Q2 94,865 

10-Q3 98,214 

10-Q4 109,960 

11-Q1 109,223 

11-Q2 108,524 

11-Q3 90,618 

11-Q4 94,949 
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Wiborg Kapitalförvaltning 

År och kvartal Consepio 

06-Q4 100 

07-Q1 104,320 

07-Q2 99,135 

07-Q3 92,235 

07-Q4 91,820 

08-Q1 106,374 

08-Q2 101,598 

08-Q3 114,064 

08-Q4 107,893 

09-Q1 106,825 

09-Q2 108,993 

09-Q3 106,585 

09-Q4 108,535 

10-Q1 108,969 

10-Q2 101,396 

10-Q3 102,065 

10-Q4 114,966 

11-Q1 118,404 

11-Q2 104,527 

11-Q3 117,540 

11-Q4 106,868 

 


