
 
 
 

 
 

   
Författare:  Handledare: 
   Christian Strömbäck  Han-Suck Song 
   
 Stockholm 2013  
 

 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete (15 hp) inom 
och    Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 
Centrum för Bank och Finans  Nr 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedgefondstrategier på den svenska marknaden 
 

- Absolut avkastning oavsett marknadens variation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

2 
 

Sammanfattning  
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Nyckelord Hedgefonder, hedgefondstrategier, absolut avkastning, 

riskjusterad avkastning 
   

 
Ett investeringsalternativ som har vuxit sig starkare under turbulenta ekonomiska 

förhållanden är möjligheten att investera i hedgefonder. Hedgefonder skiljer sig från 

traditionellt förvaltade fonder genom möjligheten att utvinna s.k. absolut avkastning. Detta 

innebär att fonden använder komplexa investeringsstrategier i syfte att generera en positiv 

avkastning oberoende av aktiemarknadens utveckling. Hedgefonder har sedan mitten av 1990-

talet vuxit sig allt starkare bland nordiska länder och Sverige är idag det land i Norden som 

dominerar avseende både antalet hedgefonder och förvaltat hedgefondkapital. Trots denna 

tillväxt har svenska investerare generellt sett låg kännedom om hedgefonder som 

placeringsalternativ, vilket gör det svårt att bedöma dess för- och nackdelar. 

 

Rapportens syfte är att undersöka vilka hedgefondstrategier på den svenska marknaden som 

klarar att generera absolut avkastning över en bestämd tidsperiod. Syftet är även att under 

samma period jämföra hedgefondstrategiernas utveckling med den svenska aktiemarknadens 

utveckling som helhet. Jämförelsen har gjorts med det svenska aktieindexet SIXRX som 

speglar Stockholmsbörsens utveckling, justerat för aktieutdelningar. 

 

Slutresultatet visar att samtliga hedgefondstrategier hade en lägre volatilitet samt genererade 

en högre avkastning i förhållande till risk jämfört med Stockholmsbörsen som helhet, under 

vald tidsperiod. Endast tre av fem strategier klarade dock att generera en absolut avkastning 

under tidsperiodens samtliga år.  
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Abstract  
  
  Title: Hedge fund strategies on the Swedish market  

- Absolute return despite market fluctuation? 
Authors Christian Strömbäck 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 189 
Supervisor Han-Suck Song 
Keywords Hedge funds, hedge fund strategies, absolute return,  

risk-adjusted return 
   

An alternative form of investing that has grown steadily during turbulent economic conditions 

is the decision to invest in Hedge funds. Hedge funds differ from mutual funds by achieving 

absolute returns, meaning that the funds use complex investment strategies in order to achieve 

positive returns regardless of the performance of the stock market. The hedge fund market has 

grown significantly since the mid-1990s in the Nordic countries. Sweden has dominated the 

hedge fund scene in terms of pure numbers and is also in a dominant position in terms of 

hedge fund assets under management. Despite this growth, Swedish investors generally have 

a lack of knowledge about hedge funds as an alternative form of investment, which makes it 

difficult to assess its advantages and drawbacks.  

The purpose of the report is to study what hedge fund strategies on the Swedish market are 

able to generate absolute return over a given period. The purpose is also to compare the 

performance of the hedge fund strategies with the performance of the Swedish stock market 

over the given period. The strategies have been compared with the Swedish Stock Market 

Index SIXRX which reflects the performance of the Stockholm Stock Exchange, adjusted for 

dividends. 

The results show that all the hedge fund strategies had a lower volatility and generated a 

higher return relative to risk compared to the Stockholm Stock Exchange, over the given 

period. However, only three out of five hedge fund strategies managed to generate absolute 

return over the total period. 
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Förord  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund till rapporten  

Världsekonomin har det senaste decenniet genomgått händelser som inneburit stora 

förändringar för såväl länder som den enskilde individen. I början av 2000-talet sprack den 

s.k. Internetbubblan, vilket resulterade i att börser världen över rasade. Världsmarknaden 

återhämtade sig sedan under åren 2003 – 2007, för att därefter ställas inför nästa stora 

ekonomiska kris, finanskrisen år 2008. Lehman Brothers, en av världens största och mest 

betydelsefulla investmentbanker, försattes i konkurs vilket medförde att hela världens 

finansiella system utsattes för fara. Under år 2008 föll aktiemarknaderna handlöst världen 

över vilket fick till följd att en världsomfattande räddningsaktion, ledd av främst USA och 

Europa, inleddes för att rädda det globala banksystemet. I försöket att rädda detta system 

borgade flertalet europeiska länder för inhemska bankers skulder, vilket år 2011 utlöste den 

nuvarande ekonomiska kris som existerar i Europa, Eurokrisen. Finansiellt stöd från 

internationella myndigheter efterfrågas nu inte endast för att skydda enskilda banker från en 

konkurs, utan även för att skydda enskilda länder från en konkurs.  

 

Sverige har hanterat det senaste decenniets finansiella kriser relativt väl jämfört med övriga 

länder inom den Europeiska Unionen (EU). Då den svenska finans- och aktiemarknaden ter 

sig liten jämförelsevis, tenderar Stockholmsbörsen dock att vara lättinfluerad av 

internationella ekonomiska händelser och oväntade incidenter. På grund av de senaste årens 

världsekonomiska kriser, har Stockholmsbörsens utveckling fluktuerat kraftigt och såväl 

institutionella investerare som privatpersoner har fått se sitt kapital minska i värde. I en 

nedåtgående marknadstrend förefaller det naturligt att placerare söker sig från investeringar i 

enskilda aktier till investeringar med lägre risk och med förhoppning om en stabil och 

långsiktig avkastning. 

 

Ett investeringsalternativ som har vuxit sig starkare under turbulenta ekonomiska 

förhållanden är möjligheten att investera i hedgefonder. En hedgefonds syfte är att generera 

absolut avkastning, vilket innebär att fonden har som målsättning att generera positiv 

avkastning oberoende av aktiemarknadens utveckling. Möjligheten att utvinna avkastning i en 

såväl stigande som fallande marknad har medfört ett påtagligt intresse för hedgefonder även i 

Sverige. Hedgefonder har under de senaste 10 åren haft en betydande tillväxt på den svenska 
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finansmarknaden avseende både antalet fonder och förvaltat hedgefondkapital. Trots denna 

tillväxt har svenska investerare generellt sett låg kännedom om hedgefonder som 

placeringsalternativ. En vanlig orsak till detta är att hedgefonder kännetecknas av komplexitet 

och att transparensen inom hedgefondförvaltning är låg, vilket gör det svårt för investerare att 

bedöma placeringsalternativets för- och nackdelar. 

 

1.2 Problemformulering 

För att åstadkomma absolut avkastning tillåts hedgefonder att bedriva fondförvaltning med 

komplexa investeringsstrategier och friare placeringsregler jämfört med traditionellt 

förvaltade fonder. Teoretiskt sett finns det inga restriktioner för vilka placeringar en 

hedgefond kan välja vilket främjar fondförvaltarens möjligheter till spekulativa positioner i 

marknaden. Hedgefonders informations- och rapporteringskrav är lägre än traditionella 

fonders vilket begränsar investerarens insyn i och kunskap om investeringen och således 

också hur riskfylld investeringen är.1  

 

Hedgefonders målsättning att generera positiv avkastning oberoende av aktiemarknadens 

utveckling förefaller gynnsamt för investerare som har sett sina placeringar minska i värde 

under de senaste årens nedåtgående trend. I en tid då bankers inlåningsränta dessutom är 

historiskt låg och därmed ett mindre attraktivt sparalternativ,2 söker många investerare efter 

en alternativ investeringsform med en stabil avkastning till en rimlig risknivå. Kan en 

rationell investerare förutsätta att hedgefonder är ett sådant alternativ? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka hedgefondstrategier på den svenska 

marknaden som klarar att generera absolut avkastning, över en bestämd tidsperiod. Syftet är 

även att studera hedgefondstrategiernas riskjusterade avkastning med Stockholmsbörsens 

utveckling för att jämföra strategiernas utveckling med den svenska aktiemarknaden som 

helhet. Rapportens målsättning är att fastställa om valda hedgefondstrategier har lyckats 

parera de marknadsnedgångar som skedde under bestämd tidsperiod, om strategierna har 

                                                 
1 Anderlind, P. 2003, s. 71-73 
2 Avanza Bank, 2013, 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=236870&commentPage=1&expanded=true 
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lyckats ta del av de uppgångar som skedde under tidsperioden samt om strategierna under 

tidsperioden har lyckats överprestera Stockholmsbörsen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten har avgränsats till att endast behandla svenska hedgefonder. Anledningen till detta 

är dels att den svenska hedgefondmarknaden utgör störst andel i Norden, dels att 

hedgefondstrategiernas utveckling jämförs mot ett svenskt aktieindex. Enligt information från 

en av de databaser som rapporten grundar sig på, existerar det idag 29 olika typer av 

hedgefondstrategier på marknaden.3 Rapporten har därför avgränsats till att behandla de fem 

hedgefondstrategier som används mest på den nordiska marknaden. Undersökningens 

tidsperiod har avgränsats till femårsperioden 2007-12-31 – 2012-12-31. Anledningen till vald 

tidsperiod är att det under dessa år skedde stora fluktuationer på den globala aktiemarknaden. 

Valda hedgefonder jämförs mot aktieindexet SIX Return Index (SIXRX) som speglar 

utvecklingen för samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, justerat för utdelningar.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Morningstar, Inc., 2013, 

http://morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?treenode=10&sort=Year_5&ascdesc=Desc 
4 SIX Financial Information, http://www.six.se/upload/indexfiles/SIXRX%20Produktblad.pdf 
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2. Metod  

Rapportens genomförande grundar sig på tre övergripande metoder: litteraturstudier, 

intervjuer och kvantitativa beräkningar.  

 

2.1 Litteraturstudier 

Rapporten grundar sig huvudsakligen på litteraturstudier. Dessa studier har använts för att 

skapa en ökad teoretisk förståelse för området hedgefonder och har även använts för att 

inhämta relevant information inför rapportens intervjuer och kvantitativa beräkningar. 

Studierna har utförts med hjälp av svensk och internationell facklitteratur, artiklar och 

tillförlitliga internetkällor. 

 

2.2 Intervjuer 

Rapporten grundar sig därtill på en kvalitativ intervjustudie där personer från den svenska 

finans- och hedgefondmarknaden samt tillhörande tillsynsmyndighet har intervjuats. Genom 

dessa intervjuer har kunskap om hur hedgefondmarknaden är uppbyggd erhållits utifrån två 

olika perspektiv. Nedanstående personer har bidragit med särskilt värdefull information och 

vägledning under rapportens genomförande: 

 

���� Intervju med Christian Fredriksson, knuten till hedgefonden Carve vid 

kapitalförvaltaren Brummer & Partners i Stockholm. Tidigare erfarenhet från 

internationell investmentbank.   

 

���� Intervju med Mattias Granqvist, verksam inom avdelningen för fond- och risktillsyn 

vid statliga tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.  

 

2.3 Kvantitativa beräkningar 

Rapporten grundar sig på tillgänglig historisk data för 20 svenska hedgefonder fördelade inom 

fem olika hedgefondstrategier. Fonderna är samtliga de med bäst utveckling inom respektive 

hedgefondstrategi, under vald tidsperiod. Respektive strategi utgör ett medelvärde av fyra 

underliggande hedgefonder. Indexutvecklingen för respektive hedgefond har inhämtats från 

analysföretaget Morningstar som publicerar oberoende, tillförlitlig och jämförbar information 

om svenska och internationella värdepappersfonder.5 Övriga hedgefonder inom respektive 

                                                 
5 Morningstar Inc., http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx 
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strategi existerade inte under den tidsperiod som rapporten avser att studera, varför dessa inte 

har behandlats. Hedgefonderna har inte viktats utifrån deras storlek på förvaltat kapital, då 

detta skulle innebära att enstaka fonders utveckling skulle dominera avsevärt och strategierna 

skulle därmed generera ett missvisande resultat. Utvecklingen för respektive fond har 

sammanställts på kvartalsbasis under tidsperioden, d.v.s. under 20 kvartal. Därefter har 

utvecklingen för respektive strategi beräknats på kvartalsbasis, genom ett medelvärde av 

underliggande fonders utveckling. Tidsperiodens ackumulerade utveckling har beräknats 

genom att multiplicera samtliga kvartals individuella utveckling. Fondernas genomsnittligt 

årliga utveckling har beräknats som ett geometriskt medelvärde av periodens totala 

utveckling. 

 

För att kunna jämföra hedgefondstrategiers utveckling över en viss tidsperiod, måste hänsyn 

tas till respektive strategis avkastning i förhållande till dess risk, s.k. Riskjusterad avkastning. 

Rapporten har därför använt riskmått såsom Standardavvikelse, Sharpekvot och Betavärde för 

att kunna analysera strategiernas riskjusterade avkastning utifrån tillgänglig historisk data. För 

att kunna bedöma hur strategierna påverkas av den svenska aktiemarknadens utveckling som 

helhet, används måttet Korrelation i rapportens analys. Nämnda riskmått förklaras i Kapitel 4.  

 

Den riskfria räntan ingår som en parameter i riskmåtten och har beräknats som ett medelvärde 

av tremånaders statsskuldsväxelränta under vald tidsperiod. Samtliga beräkningar har utförts i 

Excel.  
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3. Teori 

 

3.1 Hedgefonders tillkomst och utveckling 

År 1949 utvecklade Alfred Winslow Jones en modell för en alternativ investeringsform som 

kom att benämnas ”hedgefond”. Det engelska ordet hedge kan närmast översättas med skydd 

eller gardering. Syftet med modellen var att begränsa risken för en investering genom att ta 

långsiktiga positioner i aktier som bedömdes vara undervärderade och kortsiktiga positioner i 

aktier som bedömdes vara övervärderade. Genom denna strategi hade Jones möjlighet att 

begränsa sin exponering mot den allmänna marknadsrisken och därmed uppnå positiv 

avkastning såväl när aktiemarknaden steg som när aktiemarknaden föll. Denna strategi kom 

senare att benämnas som den första absolut inriktade förvaltningen. Förvaltningen benämns 

absolut då den alltid har som målsättning att generera en positiv avkastning oberoende av 

aktiemarknadens utveckling. Detta till skillnad från traditionell fondförvaltning som är 

beroende av stigande aktiekurser för att generera positiv avkastning.6 Hedgefondkonceptet 

växte sig allt starkare sedan introducerandet år 1949 men förekom nästintill enbart i USA 

fram till slutet av 1980-talet. I början av 1990-talet uppmärksammandes hedgefondkonceptet i 

Europa då schweiziska banker började erbjuda förmögna privatpersoner denna 

investeringsstrategi. De senaste 15 åren har kännetecknats av ett ökat intresse för hedgefonder 

bland såväl professionella som privata investerare och placeringsalternativet är numera 

vanligt förekommande världen över.7   

 

3.2 Hedgefonders geografiska placering 

Av samtliga hedgefonder världen över finns 31,6% registrerade i USA och 28,5% registrerade 

i Europa.8 Den största andelen hedgefonder finns dock registrerade i Karibien med 34,5%. 

Detta kan förklaras av att Karibien är ett område med skattemässigt fördelaktiga regler för 

företags kapitalhantering.9 Om man däremot studerar andelen hedgefondförvaltare globalt 

återfinns 58,8% i USA. Anledningen till USA:s avsevärda marknadsandel är bl.a. att de 

amerikanska börserna New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ, är världens största 

                                                 
6 Anderlind, P., 2003, s. 7-8 
7 Anderlind, P., 2003, s. 16-17 
8 Barclay Hedge Ltd., 2013, Global Sample Database 
9 Bloomberg L.P., 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-05-13/cayman-islands-spars-with-sachs-over-

hedge-fund-directorships.html 
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respektive näst största aktiemarknad sett till börsvärde. Handelsplatserna har sina säten i New 

York City som anses vara världens finansiella centrum.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Andel registrerade hedgefonder per geografiskt område 201311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Andel hedgefondförvaltare per geografiskt område 201312 

                                                 
10 Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2002/januari/Wall-Street---varldens-

finansiella-centrum/ 
11 Barclay Hedge Ltd., 2013, Global Sample Database  
12 Barclay Hedge Ltd., 2013, Global Sample Database 
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3.3 Nordiska hedgefondmarknaden13 

I Norden uppmärksammades hedgefondkonceptet år 1996 då kapitalförvaltaren Brummer & 

Partners lanserade den första svenska hedgefonden (Zenit). Sedan dess har den nordiska 

marknaden blivit en allt viktigare handelsplats för såväl inhemska som internationella 

förvaltare och investerare av hedgefonder. Sverige är det land i Norden som dominerar 

avseende både antalet hedgefonder och förvaltat hedgefondkapital. Att Sverige innehar den 

ledande positionen beror dels på att Stockholm är Nordens finansiella centrum,14 dels att 

hedgefonders affärsverksamhet tidigt godkändes av den svenska tillsynsmyndigheten 

Finansinspektionen. I grannländerna Norge och Danmark fanns det fram till ett antal år sedan 

ingen nationell tillsynsmyndighet för hedgefonder vilket innebar att aktörer var tvungna att 

etablera sig offshore. Offshore innebär att verksamheten placeras i andra länder vars 

lagstiftning tillåter friare placeringsregler. Då den nordiska synen på offshore-investeringar 

ses som mer tveksam jämförelsevis, har dessa länder haft en svagare tillväxt och expansion av 

hedgefonder. Finland är det land som efter Sverige har haft starkast tillväxt av hedgefonder, 

vilket beror på att landets finansiella tillsynsmyndighet tillåter friare placeringsregler.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Andel hedgefonder per nordiskt land år 201215 

                                                 
13 Anderlind, P., 2003, s. 17-24 
14 Stockholms stad, http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision-2030/Mangsidig-och-upplevelserik/ 
15 Oscarsson, M., 2012, OE Capital  
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3.4 Skillnad mellan hedgefonder och traditionella fonder16 

Begreppet hedgefond kan ses som ett samlingsnamn för förvaltare med friare placeringsregler 

jämfört med traditionella fondförvaltare. Nedan följer de grundläggande skillnaderna mellan 

hedgefonder och traditionella fonder:  

 

Tabell 1: Skillnad mellan hedgefonder och traditionella fonder17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placeringsregler: Hedgefonder har friare placeringsregler jämfört med traditionella fonder 

för att kunna uppnå avkasting när marknaden faller. Traditionella fonder har ofta strängare 

regelverk som förvaltaren måste följa för att fonden ska få säljas till investerare och omfattar 

exempelvis fondens placeringsmöjligheter samt informations- och rapporteringskrav. Syftet 

med regelverken är att investeraren ska erhålla tydlig information om hur fonden fungerar och 

förstå investeringens struktur. 

 

Avkastningsmål: Hedgefonder strävar efter att uppnå absolut avkastning, vilket som tidigare 

nämnts innebär att fondens mål är att skapa en positiv avkastning oavsett aktiemarknadens 

utveckling. En traditionell fond strävar efter relativ avkastning, vilket innebär att dess mål är 

att över tid uppnå högre avkastning än ett specifikt jämförelseindex.18 
                                                 
16 Anderlind, P., 2003, s. 25-33 
17 Anderlind, P., 2003, s. 25 
18 Nordea Bank, http://www.nordea.se/privat/sparande/nordeas+fonder+-

+avkastning+med+ansvar/ordlista+fonder/41517.html 
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Synen på risk: För en hedgefond handlar risk ofta om att förlora pengar oavsett 

marknadstrend. Då hedgefonder har friare placeringsregler än traditionella fonder, kan olika 

riskexponeringar uppnås och synen på risk är därför individuell för respektive hedgefond.19 

Inom traditionell fondförvaltning handlar risk ofta om att underprestera ett jämförelseindex. 

Ambitionen är att investera i aktier som utvecklas bättre än jämförelseindexet. För att undvika 

risken att underprestera indexet har traditionella fonder ofta exponering mot den s.k. 

marknadsrisken.  

 

Investeringsfilosofi: Hedgefonder kan utnyttja fallande aktiekurser genom att ta korta 

positioner i marknaden (s.k. blankning), vilket begränsar fondens risk att förlora värde när 

aktiemarknaden faller. Möjligheten att skapa vinster både i upp- och nedgångar är en vital 

funktion för hedgefonder. Traditionella fonder har inte möjlighet att dra nytta av fallande 

marknadskurser vilket utesluter dem från vinster i marknadsnedgångar.  

 

Mått på framgång: En hedgefondförvaltares mått på framgång är ofta att skapa en hög 

avkastning till ett lågt risktagande, s.k. attraktiv riskjusterad avkastning, i såväl goda som 

dåliga tider. Traditionella fonders framgångsmått är att överträffa ett relevant jämförelseindex 

i såväl goda som dåliga tider.      

 

Avgiftsstruktur: Utmärkande för hedgefonder är ofta deras avgiftsstruktur i förhållande till 

investeraren. Strukturen består vanligtvis av dels en fast procentuell förvaltningsavgift av 

placerat kapital, dels en prestationsbaserad avgift relaterad till fondens utveckling. Då 

hedgefonder delvis erhåller ersättning utefter fondens prestation innebär detta att förvaltarens 

och kundens intressen ofta går hand i hand. En traditionell fond tar däremot ut samma 

förvaltningsavgift oberoende av fondens utveckling, vilket innebär att förvaltaren får 

ersättning även om fonden minskar i värde eller misslyckas med att överträffa sitt 

jämförelseindex.  

 

Eget insatt kapital: Det förekommer ofta att hedgefonder startas och drivs av förvaltare som 

valt att starta egen verksamhet. Förvaltarna investerar därför vanligtvis egna medel i så väl 

verksamheten som fonden i syfte att utveckla en god affärsverksamhet. Detta innebär att 

                                                 
19 Aktieinvest FK AB, http://www.aktieinvest.se/Default.aspx?ID=118 
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fondens förvaltare och deras kunder ofta har ett gemensamt intresse för fondens framtida 

utveckling. 

 

3.5 Hedgefondstrategier 

En hedgefondstrategi är den metod som styr förvaltningen av en hedgefond. 

Hedgefondstrategier anger fondförvaltarens användning av investeringstekniker för att 

utvinna absolut avkastning. Förvaltarens tillvägagångssätt är avgörande för hedgefondens 

utveckling och således av mycket stor betydelse för den som investerar i fonden.20 Det finns 

ca 30 st olika strategier världen över vilket försvårar överblicken och förståelsen för hur 

hedgefonder fungerar.21 Nordiska hedgefonder har det senaste decenniet byggt upp en bred 

diversifiering av hedgefondstrategier där många av de globalt tillämpade strategierna även 

används frekvent i Norden.22 Nedan listas de vanligaste hedgefondstrategierna i Norden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: Nordiska hedgefondstrategiers andelar år 201223 

 

 

 

                                                 
20 Anderlind, P., 2003, s. 34 
21 Morningstar, Inc., 2013, 

http://morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?treenode=10&sort=Year_5&ascdesc=Desc 
22 Anderlind, P., 2003, s. 20 
23 Oscarsson, M., 2012, OE Capital  
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Diagram 5: Nordiska hedgefondstrategiers andelar per AUM år 201224 

 

 

Diagram 4 respektive 5 visar att den nordiska marknaden huvudsakligen domineras av fem 

hedgefondstrategier avseende både antalet fonder och förvaltat kapital: Equity Long/Short, 

Managed Futures/CTA, Multi Manager, Fixed Income och Multi-Strategy. Dessa strategier 

bedöms därför vara av störst relevans för denna rapport och kommer därmed att behandlas 

fortsättningsvis.   

 

3.5.1 Lång/kort aktiehedge (Equity Long/Short) 

Lång/kort aktiehedge går ut på att analysera värdet av en eller flera aktier och sedan ställa 

denna analys i relation till marknadens generella bedömning av aktiernas värde. Därefter tas 

långa positioner i aktier som bedöms vara undervärderade och korta positioner i aktier som 

bedöms vara övervärderade.25 Strategins målsättning är att den långa positionens aktiekurs 

ska stiga och att den korta positionens aktiekurs ska falla. En aktiehedgestrategi som håller ett 

lika stort belopp av långa som korta positioner benämns marknadsneutral.26 Ytterligare 

strategier kan även uppnås genom att exempelvis hålla ett större belopp av långa positioner än 

                                                 
24 Oscarsson, M., 2012, OE Capital AB 
25 Anderlind, P., 2003, s. 37 
26 CB Asset Management, 2013, http://www.cbfonder.se/vara-fonder/vara-fonder-ordlista.html 
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korta positioner, vilket benämns long bias.27 Syftet med Lång/kort aktiehedge är att fonden 

ska generera en stabil utveckling vid kraftiga upp- och nedgångar på aktiemarknaden. 

Strategin kännetecknas av hög avkastning vid turbulenta marknadsförhållanden men även av 

hög volatilitet då strategin vanligtvis har en hög korrelation med aktiemarknaden.28 Lång/kort 

aktiehedge är den vanligast tillämpade hedgefondstrategin i Norden och används av ca 39% 

av totalt antal fonder och utgör 22% av totalt förvaltat hedgefondkapital.29 

 

3.5.2 Trendstrategier (Managed Futures/CTA)  

Trendstrategier går ut på att studera historiska pristrender i marknaden för att förutspå 

framtida marknadstrender och därmed uppnå avkastning. Förvaltaren använder sig av 

egenutvecklade matematiska modeller, s.k. algoritmer, som indikerar köp- och säljsignaler när 

en trend är på väg att uppstå.30 Modellen ökar successivt positionerna i takt med att trenden 

förstärks och vice versa. Om en pristrend förändras ändrar modellen automatiskt sin 

exponering för att minska risk samt utvinna andra avkastningsmöjligheter. Modellen är ofta 

helt datoriserad och måste därför vara programmerad för att tidigt upptäcka när en trend är på 

väg att brytas eftersom stora köp- och säljvolymer sker kontinuerligt. Om modellen slutar 

fungera korrekt medför detta en betydande risk att förlora stora delar av investerat kapital. 

Riskhantering är därför ytterst viktig inom denna strategi.31   

 

3.5.3 Fond i Fond (Multi Manager)  

Fond i Fond är en strategi som innebär att hedgefonden investerar i andra hedgefonder. 

Fondförvaltarens uppdrag är att kombinera marknadsledande hedgefonder och dra nytta av 

dessa fonders strategier för att öka den egna fondens avkastningspotential. Marknadsledande 

hedgefonder ställer vanligtvis höga krav på investerare vad gäller minsta godkända 

investeringsbelopp, vilket kräver en stor investering för att en investerare på egen hand ska 

kunna diversifiera sin portfölj med hjälp av ledande hedgefonder. Fördelen med en Fond i 

Fondlösning är att investeraren får tillgång till de främsta hedgefonderna på marknaden till en 

relativt liten investering eftersom det endast krävs ett investeringsbelopp för den övergripande 

                                                 
27 BarclayHedge Ltd., 2013, http://www.barclayhedge.com/research/educational-articles/hedge-fund-strategy-

definition/hedge-fund-strategy-equity-long-short.html 
28 Anderlind, P., 2003, s. 38 
29 Magnuson, O., 2012, OE Capital AB 
30 Anderlind, P., 2003, s. 50 
31 Anderlind, P., 2003, s. 50 
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fonden och inte för de underliggande fonderna.32 Nackdelen med Fond i Fondlösningen är att 

investeraren istället tvingas betala förvaltningsavgifter i dubbla led, d.v.s. både i den 

övergripande fonden och i de underliggande fonderna. Detta kan medföra stora kostnader för 

investeraren oavsett fondens prestation.33  

 

3.5.4 Räntestrategier (Fixed Income) 

Räntestrategier/Fixed Income är en övergripande hedgefondstrategi som består av ett antal 

underkategorier. Gemensamt för underkategorierna är spekulering i räntebärande 

värdepapper.34 Nedan listas de två vanligaste underkategorierna: 

Lång/kort räntehedge går ut på att analysera kreditrisker i underliggande företag och därefter 

ställa denna analys i förhållande till marknadens bedömning av företagets kreditrisk.35 

Därefter tas långa och korta positioner i företagsobligationer som bedöms vara under- 

respektive övervärderade.  

Räntearbitrage går ut på att utnyttja prisobalanser mellan ränterelaterade finansiella 

värdepapper, exempelvis statsobligationer.36 Förvaltaren använder kvantitativa modeller för 

att beräkna historiska prisrelationer mellan obligationerna och tar därefter långa respektive 

korta positioner när priset på de relaterade obligationerna avviker från varandra onormalt 

mycket. Fonden uppnår avkastning när prisobalansen mellan obligationerna konvergerar.37  

 

3.5.5 Multistrategier (Multi-Strategy) 

Multistrategier går ut på att använda kombinationer av olika hedgefondstrategier i syfte att 

generera en positiv avkastning oberoende av aktie-, ränte- och valutamarknadens utveckling. 

Målsättningen är att kombinationerna ska bidra till en jämnare avkastning och minskad 

volatilitet över tiden. Multistrategier kräver att förvaltaren besitter synnerligen god kunskap 

och erfarenhet om samtliga strategier som tillämpas vilket förutsätter att fonden styrs av 

seniora förvaltare.38    

                                                 
32 BarclayHedge Ltd., http://www.barclayhedge.com/research/educational-articles/hedge-fund-strategy-

definition/hedge-fund- strategy-fund-of-funds.html 
33 Anderlind, P., (2003), s. 80  
34 Nicholas, J.G., (2000), s. 42 
35 Anderlind, P., (2003), s. 46 
36 Hedges IV, J.R., (2005) s. 11 
37 Anderlind, P., (2003), s. 57 
38 Eurekahedge Ltd., http://www.eurekahedge.com/news/04may_archive_japan_multistrategy.asp 
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4. Risk 

 

4.1 Definition av risk 

Risk kan i finansiella termer definieras som sannolikheten för att en investerings avkastning 

blir annorlunda än förväntad.39 Alla typer av fondsparande är förenade med risk i den 

meningen att sparat kapital när som helst kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge 

möjlighet till en högre potentiell avkastning.40 Nedan listas de vanligaste riskerna som kan 

förekomma i samband med fondsparande:  

 

4.2 Olika typer av risk 

 

Marknadsrisk: Risken att aktiemarknaden svänger på grund av faktorer som exempelvis 

konjunkturnedgång eller oväntade världshändelser. Marknadsrisk är oftast relaterad till 

investeringar i enskilda aktier eller traditionella aktiefonder.41  

 

Valutarisk: Risken att ett företag med inkomster, utgifter eller innehav i en viss valuta 

exponeras mot förändringar i valutakursen. Valutarisken är ofta den största risken för ett 

företag som bedriver utrikeshandel eftersom fluktuationer i valutakursen kan radera ut 

företagets handelsmarginal och därmed vinst.42  

 

Ränterisk: Risken att marknadsvärdet på ränterelaterade tillgångar och skulder förändras på 

grund av fluktuationer på räntemarknaden.43  

 

Inflationsrisk:  Risken att ett sparandes värde urholkas på grund av stigande inflation.44  

                                                 
39 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/risk  
40 Brummer & Partners, https://www.brummer.se/sv/Vara-fonder/Brummer-Multi-Strategy/Risk/ 
41 Simplicity AB, http://www.simplicity.se/vaar-strategi/om-risker.aspx 
42 Nordea Bank, 

http://www.nordea.fi/f%C3%B6retag+och+organisationer/riskpolicy/r%C3%A5varurisk/gardering+mot+valut 

arisk/52567.html 
43 Nordea Bank, 

http://www.nordea.fi/f%C3%B6retag+och+organisationer/riskpolicy/r%C3%A4nteskydd/r%C3%A4nterisk/956

972.html 
44 Nilsson, P., 2007, s. 48 
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Bransch- och företagsrisk: Risken att en nedgång i en viss bransch och/eller i ett visst 

företag sker.45 

 

Land- och regionrisk: Risken att handelsavtal mellan olika regioner förändras på grund av 

ekonomiska, politiska eller geografiska förhållanden.46 

  

4.3 Riskjusterad avkastning 

Riskjusterad avkastning är en i hög grad betydande parameter inom fondförvaltning som tar 

hänsyn till hur mycket risk som historiskt har tagits för att uppnå en viss avkastning.47 För en 

investerare är det av stor betydelse att investeringen genererar en stabil avkastning och inte 

varierar för mycket över tiden. Riskjusterad avkastning beräknas som: ett finansiellt 

instruments eller portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standardavvikelse. 

Om två portföljer innehar samma avkastning men olika standardavvikelse så innehar 

portföljen med lägst standardavvikelse högst riskjusterad avkastning.48 

 

4.4 Tillämpade riskmått och modeller 

 

4.4.1 Standardavvikelse (Standard Deviation)  

Standardavvikelse är ett mått som visar hur avkastningen av ett finansiellt instrument avviker 

från dess medelvärde.49 En låg standardavvikelse innebär att avkastningen har en jämn 

utveckling över tiden vilket betyder att fonden har en lägre risk.  En hög standardavvikelse 

innebär att fondens avkastning varierar stort vilket betyder att fonden har en högre risk. 

Standardavvikelsen gör det enklare att jämföra olika typer av fonder. Måttet anger att fonder 

                                                 
45 Nilsson, P., 2007, s. 49 
46 Affärsbankernas Serviceaktiebolag, 

http://www.swedishbankers.se/web/bankfakta.nsf/$all/404F7DAA559CB548C12575E800291AB3 
47 Swedbank Robur, 

http://www.swedbankrobur.se/fondsparande/fondskolan/ordlista/index.htm?contentid=CID_276976 
48 Fjärde AP-fonden, http://www.ap4.se/web/templates/Page.aspx?id=272 
49 DNB Asset Management, https://www.dnb.se/se/sv/fonder/om-fondsparande/riskmatt.html)    



 

24 
 

cov( , )

var( )
a b

p
b

r r

r
β =

med högre standardavvikelse i framtiden tenderar att vara mer volatila. Standardavvikelsen är 

därmed ett användbart varningstecken för framtiden.50   
 

Modell för Standardavvikelse:51 
 

 

  

 

 

σ = Standardavvikelse 

xi = Aktuellt stickprovsvärde 

m = Stickprovets medelvärde  

n = Antal data i stickprovet 

 

 

4.4.2 Betavärde (Beta Value)52  

Betavärde mäter en fonds marknadsrisk. Detta sker genom att jämföra fondens avkastning 

med avkastningen för ett jämförelseindex. Ett betavärde större än 1 innebär att fondens 

avkastning i genomsnitt varierar mer än sitt jämförelseindex och ett betavärde mindre än 1 

innebär att fondens avkastning varierar mindre än sitt jämförelseindex. Jämförande index har 

ett betavärde på 1. Fonder med ett betavärde mindre än 1 anses ha låg risk och vice versa.  

 

Modell för Betavärde:53 

  

 

 

 

Bp = Beta för investeringen 

ra = Data för investeringen  

                                                 
50 Fidelity, https://www.fidelity.se/investerare/hjalp/ordlista-

popup.page?whereParameter=/EMEA/Sweden/Marketing/WORKAREA/Content/templatedata/content/glossarie

s/data/standardavvikelse 
51 Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J., Holst, L., 2011, s. 228 
52 NPG Life & Pension, http://www.npglife.se/filer/f_lux_alpha_ordlista.pdf 
53 FIM, https://www.fim.com/sijoituskoulu/rahastot/terminology?sc_lang=en 
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rb = Data för jämförelseindex 

cov(ra,rb) = Kovarians mellan investeringens avkastning och  

avkastning för jämförelseindex  

var(rb) = Varians för jämförelseindex 

 

 

4.4.3 Sharpekvot (Sharpe Ratio)54 

Sharpekvoten anger en fonds avkastning i förhållande till dess risk, d.v.s. dess riskjusterade 

avkastning, och beskriver hur stor avkastning per total risk som har uppnåtts. En rationell 

investerare vill alltid uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till given risk, 

vilket innebär att ju högre Sharpekvot, desto bättre.55 Måttet beräknas genom att dividera 

avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxelränta) med 

avkastningens standardavvikelse omräknad till årsbasis.  

 

Modell för Sharpekvot:56 

    

 

 

 

S = Sharpekvot 

R = Tillgångens avkastning 

Rf  = Riskfri ränta 

(E[R] – Rf) = Förväntad överavkastning 

σ = Standardavvikelse 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 DNB Asset Management, https://www.dnb.se/se/sv/fonder/om-fondsparande/riskmatt.html 
55 Nordnet Bank, https://www.nordnet.se/mux/page/hjalp/ordHjalp.html?ord=pr_Sharpekvot 
56 Hult, H., Lindskog, F., Hammarlid, O., Rehn, Carl. J., 2012, s. 93 
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4.4.5 Korrelation (Correlation)57 

Korrelation är ett statistiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två 

tidsserier. Måttet används för att beskriva hur ett värdepappers utveckling påverkas av 

aktiemarknadens generella utveckling. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 

(perfekt positiv korrelation) och –1 (perfekt negativ korrelation). Om värdepapprets 

utveckling är identisk med marknadens utveckling är korrelationen +1 och vice versa. Värdet 

0 visar att det inte finns något linjärt samband mellan tidsserierna. 

 

Modell för Korrelation:58   

    

 

 

X = avkastningsserien för jämförelsefonden  

Y = avkastningsserien för referensfonden 

σ(X) = standardavvikelsen för X  

σ(Y) = standardavvikelsen för Y  

 

4.4.6 Geometriskt medelvärde (Geometric Mean)59 

Geometriskt medelvärde används för att bestämma resultatet av en investering eller en 

portföljs utveckling. Fördelen med att använda det geometriska medelvärdet är att det faktiska 

investerade beloppet inte behöver vara känt. Beräkningen fokuserar helt på avkastningstalen 

och jämför alltid investeringsalternativ av samma variant.  

 

Modell för Geometriskt medelvärde: 

 

  

 

    = Geometriskt medelvärde 

n = Antalet faktorer i serien 

xn = Periodens förändringsfaktor 

                                                 
57 CB Asset Management, http://www.cbfonder.se/vara-fonder/vara-fonder-ordlista.html 
58 Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J., Holst, L., 2011, s. 123 
59 Investopedia (ValueClick, Inc.), http://www.investopedia.com/terms/g/geometricmean.asp 
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5. Resultat  

Nedanstående diagram visar den genomsnittliga utvecklingen för respektive 

hedgefondstrategi och SIXRX under perioden 2007-12-31 – 2012-12-31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7: Utveckling för respektive hedgefondstrategi och SIXRX60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Beräkningar i Excel 
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Tabell 2: Nyckeltal för respektive hedgefondstrategi och SIXRX61 

 

* Standardavvikelse beräknad på årsbasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Beräkningar i Excel 

Hedgefondstrategi 
 

Årlig avkastning 
(%) 

 
Total avkastning 

(%) 

 
Standardavvikelse* 

(%) 
Sharpekvot Beta 

Lång/kort aktiehedge 6,06 34,21 15,78 0,29 0,30 

            

Trendstrategi 3,51 18,84 11,56 0,18 0,01 

            

Multistrategi 2,79 14,8 6,24 0,21 0,04 

            

Räntestrategi 6,54 37,3 4,64 1,09 0,05 

            

Fond i Fond 1,54 7,9 5,6 0,01 0,13 

            

SIXRX 3,47 18,64 22,38 0,09 1,00 
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Diagram 6: Årlig avkastning i relation till standardavvikelse för respektive hedgefondstrategi 

och SIXRX62 

 

 

 

 

Tabell 3: Korrelation mellan respektive hedgefondstrategi och SIXRX63 

              

  Lång/kort  Trend-   Multi-   Ränte-   Fond i    SIXRX  

  aktiehedge  strategi   strategi   strategi   Fond     

 Lång/kort aktiehedge  1           

 Trendstrategi  -0,24     1         

 Multistrategi  0,33 0,06 1       

 Räntestrategi  0,33 -0,07     0,48 1     

 Fond i Fond  0,56 0,05 0,46 0,46 1 
 

 SIXRX  0,67 0,04 0,37 0,39 0,65 1 

 

 

 
                                                 
62 Beräkningar i Excel 
63 Beräkningar i Excel 
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6. Analys 

 

6.1 Analys av femårsperiod 

Av Diagram 7 och Tabell 8 framgår att den bäst presterande hedgefondstrategin under vald 

tidsperiod utgörs av räntestrategifonderna. Denna strategi har genererat en genomsnittlig årlig 

avkastning på 6,5% och en total avkastning på 37,3%. Detta har skett till en riskjusterad 

avkastning (Sharpekvot) som är 12 gånger högre än den riskjusterade avkastningen för 

SIXRX. Därtill har strategin lägst standardavvikelse. Räntestrategifonderna genererade 

därmed inte bara högst årlig avkastning, det skedde dessutom till lägst absolut risk.  

 

Lång/kort aktiehedge har under perioden genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 6,1% 

och en total avkastning på 34,2%. Detta till en riskjusterad avkastning som är tre gånger högre 

än den riskjusterade avkastningen för SIXRX. Lång/kort aktiehedge har dock varit mest 

volatil av alla strategier under den totala perioden och klarade inte att generera absolut 

avkastning under år 2008. Strategin har högst korrelation med SIXRX, vilket är en förklaring 

till dess negativa resultat under år 2008. Lång/kort aktiehedge genererade näst högst total 

avkastning under femårsperioden.   

 

Trendstrategin är en av de strategier som har genererat en absolut avkastning under 

tidsperiodens samtliga år. Strategin steg som mest i samband med marknadens nedgång år 

2008, vilket är ett bevis för strategins låga korrelation med SIXRX. Trendstrategin steg även 

under marknadens återhämtning år 2009 vilket visar strategins förmåga att generera 

avkastning i både upp- och nedgång. Strategins riskjusterade avkastning är dock endast två 

gånger högre än motsvarande för SIXRX.  

 

Multistrategin klarade också att generera en absolut avkastning under periodens samtliga år. 

Strategin har haft jämnast utveckling över tiden, men lyckades dock inte överprestera SIXRX 

under femårsperioden och genererade näst lägst resultat under perioden. Multistrategier kräver 

att förvaltaren besitter synnerligen god kunskap och erfarenhet om samtliga strategier som 

tillämpas för att uppnå goda resultat.  
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Det lägsta resultatet under femårsperioden genererade strategin Fond i Fond. Med en 

Sharpekvot på 0,01 lyckades denna strategi endast ge en avkastning som motsvarar den 

riskfria räntan. Strategin lyckades inte heller uppnå absolut avkastning under den totala 

perioden. En generell nackdel med denna strategi är att förvaltningsavgifter ofta blir väsentligt 

högre då investeraren betalar dubbla förvaltningsavgifter, vilket då måste kompenseras med 

högre avkastning. Tanken bakom denna strategi är att sprida riskerna genom att investera i en 

korg bestående av olika marknadsledande hedgefonder, vanligtvis även med olika strategier. 

Om de underliggande fonderna inte klarar att generera positiva resultat så påverkas den 

övergripande fondens resultat därefter. 

 

Under femårsperioden klarade tre av fem hedgefondstrategier att generera en årlig avkastning 

som var högre än SIXRX:s avkastning på 3,47%. Tre av fem hedgefondstrategier lyckades 

generera en absolut avkastning under tidsperiodens samtliga år, dock ej samma tre strategier. 

 

6.2 Analys av delperiod 

Av Diagram 7 framgår även hur hedgefondstrategierna har utvecklats under kraftiga upp- och 

nedgångar på aktiemarknaden.  

 

Under år 2008 föll SIXRX med så mycket som 40% som en effekt av finanskrisen. Under 

detta år föll även två av strategierna: Lång/kort aktiehedge och Fond i Fond. Strategiernas 

nedgång stämmer också överens med deras korrelation med SIXRX. Lång/kort aktiehedge 

som har högst korrelation med SIXRX föll således också mest under år 2008. Fond i Fond-

strategin hade näst sämst utveckling under samma period och har också näst högst korrelation 

med indexet. Övriga strategier klarade dock att uppnå positiv avkastning även under denna 

period. Det kan även noteras att Trendstrategin påverkades positivt under marknadens stora 

nedgång. Detta stämmer väl överens med strategins låga korrelation med aktiemarknaden. 

Under perioden år 2009-2010 steg SIXRX med så mycket som 93%. Under denna period steg 

Lång/kort aktiehedge mest med totalt 27%. Detta resultat stämmer även överens med 

strategins korrelation med indexet. Under år 2011 föll SIXRX med 14%. Anmärkningsvärt är 

att samtliga hedgefondstrategier lyckades generera en positiv avkastning på mellan 2-5% 

under detta år. Räntestrategin steg med 5% och presterade därmed bäst under perioden.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna rapport var att undersöka vilka hedgefondstrategier på den svenska 

marknaden som klarade att generera absolut avkastning under en bestämd tidsperiod. Syftet 

var även att jämföra strategiernas totala och riskjusterade avkastning i förhållande till 

Stockholmsbörsen, på såväl årsbasis som under hela perioden. Jämförelse har även gjorts med 

hur strategierna har påverkats av marknadens utveckling, d.v.s. strategiernas korrelation med 

Stockholmsbörsens index, SIXRX. Rapporten har sammanställts utifrån ett strategiperspektiv 

och inte utifrån enskilda fonder. Resultatet säger således inget om de individuella ingående 

fondernas resultat under perioden. 

 

Av rapportens resultat kan konstateras att samtliga hedgefondstrategier har haft en lägre 

volatilitet samt genererat en högre avkastning i förhållande till risk jämfört med 

Stockholmsbörsen som helhet, under den valda tidsperioden. Tre av fem strategier klarade att 

generera en absolut avkastning under tidsperiodens samtliga år, d.v.s. mellan 2007-12-31 – 

2012-12-31. Tre av fem strategier lyckades generera en total avkastning som översteg 

SIXRX. En strategi klarade endast att generera en avkastning under perioden av samma 

storlek som den riskfria räntan.  

 

Av resultatet kan även konstateras att hedgefondstrategiernas korrelation med marknaden 

påverkar strategiernas prestation, vilket innebär att strategiernas avkastning har ett visst 

beroende av marknadens utveckling. Resultatet visar således att hedgefondstrategiernas 

enskilda prestation skiljer sig åt. Om man som investerare söker efter ett placeringsalternativ 

med en stabil och långsiktig avkastning och till en lägre risk än vad en investering på 

Stockholmsbörsen innebär, så kan hedgefonder vara ett sådant alternativ. Såväl professionella 

som privata investerare bör dock inhämta information och kunskap om hedgefonders 

individuella placeringsstrategier och historik. Detta för att kunna avgöra vilken typ av strategi 

som ger bäst förutsättningar för investerarens förväntade avkastning.  
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8. Finansiella begrepp64 

 

Algoritm : En datoriserad procedur av instruktioner avsedda att utföra en uppgift eller lösa ett 

problem.  

   

Arbitrage: Strategi där förvaltaren utnyttjar prisobalanser mellan två finansiella instrument 

som står i relation till varandra. Prisobalanser uppstår exempelvis om en aktie vid samma 

tillfälle handlas till olika priser på två olika börser, till följd av att en stor köp- eller säljorder 

läggs som påverkar aktiens likviditet och därmed aktiekursen. Begreppet benämns ofta som 

riskfri avkastning.  

 

AUM (Assets Under Management): Det totala marknadsvärdet av tillgångar som en fond 

förvaltar på uppdrag av dess investerare.65  

 

Belåning: Innebär att förvaltaren erhåller ett lån med sina investeringar som säkerhet. Detta 

för att utvidga placeringsutrymmet genom att öka antalet positioner.  

 

CTA  (Commodity Trading Advisor) : En individ eller aktör vars uppgift är att utföra 

rådgivning avseende köp och försäljning av terminskontrakt.  

 

Derivat: Finansiellt instrument som är kopplat till en framtida händelse. Derivatets värde är 

kopplat till värdet av en underliggande tillgång, t.ex. en aktie eller ett marknadsindex.  

 

Emittent : En institution som utvecklar, registrerar och säljer ett värdepapper i syfte att 

finansiera sin verksamhet.66 

 

Förvaltningsavgift:  Den avgift som fondbolaget tar ut avseende förvaltning, administration, 

förvaring, rådgivning och distribution av fonden. Avgiften är bestämd i förväg och uttrycks i 

procent per år.67  

                                                 
64 Anderlind, P., 2003 s. 95-99 
65 Investopedia (ValueClick, Inc.), http://www.investopedia.com/terms/a/aum.asp 
66 http://www.investopedia.com/terms/i/issuer.asp 
67 Nordea Bank AB, http://www.nordea.se/Privat/Sparande/Nordeas+fonder+-

+avkastning+med+ansvar/Ordlista+fonder/41517.html#4ffe9845-cfe5-46b7-a720-ac603a994893 
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Insättningskrav: Det lägsta investeringsbelopp som krävs för möjligheten att placera i en 

specifik fond. 

 

Kort position/Blankning: Innebär försäljning av lånade värdepapper (ex. en aktie) till ett 

bestämt pris, i tron om att aktiekursen i framtiden kommer att sjunka. Om kursen sjunker så 

köps aktien tillbaka till ett lägre pris vilket medför att avkastning uppnås. Blankning är 

motsatsen till ett vanligt aktieköp. 

 

Lång position: Innebär köp av ett värdepapper (ex. en aktie) som förväntas få en positiv 

kursutveckling.68 

 

Option: Derivatinstrument som ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa 

eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris inom en viss tidsperiod.69  

  

Relativ avkastning: Innebär att en fond har som målsättning att överträffa ett specifikt 

marknadsindex (jämförelseindex). Traditionella fonders primära mål är att generera en relativ 

avkastning.70  

 

Riskfri ränta: Riksbankens geometriska medelvärde för tremånaders statsskuldväxlar på 

kalenderkvartalens sista bankdag.71 

 

Riskjusterad avkastning: Mäter förhållandet mellan en fonds avkastning och den givna risk 

som har tagits i samband med investeringen.72  

 

SIXRX (SIX Return Index):  Index som speglar Stockholmsbörsens utveckling inklusive 

aktieutdelningar. Indexet består av alla bolag noterade på Stockholmsbörsen. SIXRX är ett 

                                                 
68 Nordea Bank, http://www.nordea.se/privat/sparande/nordeas+fonder+-

+avkastning+med+ansvar/ordlista+fonder/41517.html 
69 Nordea Bank, http://www.nordea.se/Privat/Sparande/Nordeas+fonder+-

+avkastning+med+ansvar/Ordlista+fonder/41517.html#4ffe9845-cfe5-46b7-a720-ac603a994893 
70 Danica Pension, http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 
71 Morningstar, Inc., http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00001BTK 
72 Fjärde AP-fonden, http://www.ap4.se/web/templates/Page.aspx?id=272 
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förmögenhetsviktat index med syfte att återspegla värdeutvecklingen ur ett 

fondförvaltarperspektiv.73 

Termin : Ett avtal som ger rätten att köpa en underliggande tillgång vid en fastställd framtida 

tidpunkt till ett bestämt pris. 

Volatilitet: Ett mått på hur avkastningen varierat över tiden. Måttet räknas på årsbasis och 

anges i procent.74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 SIX Financial Information, 2013, http://www.six.se/upload/indexfiles/SIXRX%20Produktblad.pdf 
74 Nordea Bank, http://www.nordea.se/Privat/Sparande/Nordeas+fonder+-

+avkastning+med+ansvar/Ordlista+fonder/41517.html#4ffe9845-cfe5-46b7-a720-ac603a994893 
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Bilaga 1: Hedgefondinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability Hedge 
   

Coeli Ekvator Absolut 
  http://www.aam.se/ 

  

http://www.coeli.se/ 
  

 
         Adrigo Hedge 

   

DNB Prisma 
   http://www.adrigo.se/ 

  

https://www.dnb.se/ 
  

 
    

 
    Agenta  Multistrategi 

  

eTurn 
    http://www.agenta.nu/ 

  

http://www.eturn.se/ 
  

 
    

 
    Atlant Edge 

   

Excalibur 
    http://www.atlantfonder.se/ 

  

http://www.excalfond.se/ 
  

 
    

 
    Brummer & Partners Futuris 

  

Gladiator 
    https://www.brummer.se/ 

  

http://www.mittkap.se/ 
  

 
    

 
    Brummer & Partners Lynx 

  

Handelsbanken Fixed Income Absolute Return 
https://www.brummer.se/ 

  

http://www.handelsbanken.se/ 
 

 
    

 
    Brummer & Partners Multi Strategy 

 

Nordic - European Absolute Return Fund 
https://www.brummer.se/ 

  

http://www.nordicfund.com/ 
  

 
    

 
    Brummer & Partners Multi Strategy Euro 

 

OPM Vega A 
   https://www.brummer.se/ 

  

http://www.optimized.se/ 
  

 
    

 
    Brummer & Partners Nektar 

  

SEB Räntehedge Alpha 
  https://www.brummer.se/ 

  

http://seb.se/ 
   

 
         Catella Hedgefond HF 

  

Skandia Global Hedge 
  http://www.catellafonder.se/ 

  

http://www.skandia.se/hem/ 
  



 

42 
 

Bilaga 2: Intervjuguide  

 

 

� Personlig bakgrund och erfarenhet från finansbranschen 

 

� Arbetsuppgift inom respektive område 

 

� Skillnad mellan hedgefondförvaltning i Sverige och 

 

- i Europa 

- i USA 

 

� Vanligast förekommande hedgefondstrategierna i  

 
- Sverige 

- Europa 

- USA 

 

� Svenska hedgefonders interna policy avseende riskhantering  

 

� Tillämpade riskmått i samband med hedgefondförvaltning 

 

� Tillsynsmyndighetens regelverk avseende hedgefonders positionstagande 

 

� Tillsynsmyndighetens regelverk avseende hedgefonders storlek på förvaltat kapital 

 

� Personlig åsikt om svenska hedgefonders transparens 

 

 


