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Förord 

Under arbetes gång är det ett flertal personer som har hjälpt till och bidragit med 

förbättringar av vår uppsats. Till att börja med vill vi tacka vår handledare Göran 

Hägg som har bidragit med många bra tankar och idéer samt hjälpt oss under arbetets 

gång. Vi vill även tacka övriga medlemmar i vår seminariegrupp för opponeringarna, 

vilka har givit oss feedback samt kritik och därmed förbättrat uppsatsen. 

Avslutningsvis vill vi givetvis tacka de personer som har ställt upp på intervjuer, Filip 

Borgeström, Göran Espelund, Jonas Lindmark, Alf Nehlin, Oskar Ode, Maria 

Strömqvist, och Christopher Sundman. De har genom sin branschkunskap givit oss 

relevant och intressant information kring ämnet hedgefonder, vilket medverkat till 

uppsatsens slutresultat. Sist men inte minst vill vi tacka Erik Erlandsson, på 

Morningstar, för hjälpen med den kvantitativa informationen kring hedgefonder. 

Linköping, den 25 maj 2009  

Rosanna Bergdahl och Martina von Melsted 
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Sammanfattning 

Titel:    Hedgefonder i finanskrisen  

Författare:   Rosanna Bergdahl och Martina von Melsted 

Handledare:   Göran Hägg 

Bakgrund: Den rådande finanskrisen har under sitt förlopp utsatt hela det finansiella 
systemet för stora prövningar. Detta har drabbat hedgefonder hårt, bland annat genom 
förändringar på marknaden men även genom den ovanligt höga volatiliteten vilken 
skapat problem för förvaltarna. Hedgefonder har varit omtalade i finansiella medier 
då deras prestationer varierat. Flertalet hedgefonder har som mål att oavsett 
konjunktur kunna prestera absolut avkastning, vilket den senaste tiden har ifrågasatts 
på grund av de varierande prestationerna under den rådande krisen.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera svenska hedgefonders 
utveckling under den finansiella krisen samt krisens påverkan på fonderna. Utöver de 
finansiella riskerna kommer uppsatsen även identifiera och analysera den externa 
operativa riskens påverkan på hedgefonders resultat under finanskrisen. 

Genomförande: För att kunna besvara syftet med uppsatsen samt dess fråge-
ställningar har en multimetod används, vilket innebär att vi har kombinerat kvantitativ 
och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har använts för att analysera 
hedgefonders prestation i form av avkastning, riskmått och korrelationer. Kvalitativ 
metod används för att analysera de operativa riskerna som finns i hedgefonder. Detta 
görs genom intervjuer med personer vilka kommer i kontakt med hedgefonder i sitt 
arbete i finansbranschen.  

Slutsats: Vi kan konstatera att 2008 generellt sett varit ett dåligt år för hedgefonds-
branschen, dock kan vi se att svenska hedgefonder har klarat sig betydligt bättre än 
hedgefonder internationellt sett. Mycket tyder på att flera hedgefonder har haft en 
övervikt av långa positioner vilket medfört att de följt med marknaden nedåt. Den 
rådande krisen har påverkat hedgefonder och dess bransch på flera sätt, men 
framförallt har riskbilden ändrats. Motpartsrisker har kommit att spela en central roll 
då många institutioner som tidigare ansetts som säkra inte längre gör det. Under 
denna period har det även skett förändringar av spelreglerna på marknaden, vilket 
skapat ytterligare problem för hedgefonderna och dess förvaltare. Detta har medfört 
att osäkerheten på finansmarknaden har varit stor. Det är svårt att säga om det 
kommer bli någon gemensam reglering för hedgefondsmarknaden världen över. 
Däremot tror vi att självreglering av hedgefonder kommer att utvecklas efter krisen, 
detta för att behålla förtroendet för marknaden och kvalitetssäkra verksamhets-
området.  

Nyckelord: Hedgefonder, Finanskris, Extern operativ risk, Reglering.  
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Abstract 

Title:    Hedge Funds in the Financial Crisis 

Authors:   Rosanna Bergdahl och Martina von Melsted 

Mentor:   Göran Hägg 

Background: The ongoing financial crisis has exposed the whole financial system to 
numerous difficult tests. Changes in the markets, among other things, have caused 
large difficulties for many Hedge Funds. Furthermore, an unusual high volatility has 
also caused troubles for Hedge Fund managers. Moreover, Hedge Funds have been a 
frequently mentioned topic in financial media during this past year because of the 
fluctuations in their returns. A main objective for a majority of Hedge Funds has been 
to perform an absolute return; this has now been questioned, since several of them 
have failed with this ambition throughout the crisis.  

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate and analyze the development and 
effects on Swedish Hedge Funds from the ongoing financial crisis. Furthermore, this 
thesis will identify and analyze the effects of the external operational risk on Hedge 
Funds results during the financial crisis.  

Method: To be able to answer our purpose and the questions raised by our thesis we 
have used a multi-method, which signifies a combination of a quantitative and a 
qualitative method. The quantitative method is used to analyze the performance of 
Hedge Funds by looking at their return, risk-measures and correlations. With the 
qualitative method we analyze the external operational risk that lies within Hedge 
Funds. This is done by interviewing people in the financial industry who daily come 
in contact with Hedge Funds at work. 

Conclusion: We can conclude that 2008, generally speaking, was a bad year for the 
Hedge Fund industry; however, it can be noticed that Swedish Hedge Funds have 
performed better than international Hedge Funds. Evidences suggest that several 
Hedge Funds have had an overbalance of long positions, which meant that they 
followed the bear market. The ongoing financial crisis has influenced Hedge Funds 
and the Hedge Fund industry in several of different ways; above all the risk profile 
has changed. The counterpart risk has come to play a more central part now when 
institutions that used to be considered as safe no longer are. During this period of 
crisis changes of rules and regulations in the market have taken place, which caused 
even more problems for Hedge Funds and their managers. As a result of this, the 
uncertainty in the market has been substantial. It is difficult to tell if a common 
regulation for the Hedge Fund industry worldwide is going to take place. 
Nevertheless, we believe that self-regulation will increase to maintain the trust of the 
financial market.  

Key words: Hedge Funds, Financial crisis, External operational risk, Regulation.  
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Ordlista 

AIG – American International Group, Inc. Ledande internationellt försäkringsbolag 
med verksamhet i mer än 130 länder. 

AIMA – The Alternative Investment Management Association Limited. AIMA är 
hedgefondsindustrins globala, ej vinstdrivande, branschförening.  

BIS – The Bank for International Settlements. Detta är huvudorganisationen för alla 
centralbanker i de stora världsekonomierna.  

Chapter 11 – En process enligt amerikansk lag vid konkurs hos amerikanska 
finansiella institut. Den reglerar omorganisering vid konkurs för att på så sätt hålla 
verksamheten i gång under konkursförfarandet. 

FED – The Federal Reserve. USA:s centralbank.  

FFFS – Finansinspektionens föreskrifter och författningssamling.  

FI – Finansinspektionen. Svensk myndighet som övervakar företagen på finans-
marknaden.  

G20 – Grupp bestående de 20 mäktigaste ekonomierna i världen som består av 19 
länder samt EU. De finns till för att besluta om gemensamma politiska och 
ekonomiska frågor. 

LIBOR – London Inter Bank Offered Rate. Den ränta bankerna tar för att låna ut till 
andra banker, används ofta som utgångspunkt och norm i Europa. 

LIF – Lagen om investeringsfonder. 

LTCM – Long Term Capital Management. En hedgefond under 1990-talet som fick 
stora problem förlorade nästan hela sitt förvaltade kapital. FED var till slut tvungna 
agera för att gå in och rädda fonden.  

Offshore – Bolag registrerade i så kallade ”skatteparadis” där amerikanska med-
borgare inte behöver betala skatt. Om de betalar skatt är den i så fall liten. 

SEC – U.S Securities and Exhange Commission. USA:s motsvarighet till Finans-
inspektionen. 

S&P 500 – Standard & Poors index som inkluderar ett representativt urval av 500 
ledande företag i USA. 
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1 Inledning 

1.1 Finanskrisen har skakat hedgefondsindustrin 

Den senaste tidens oroligheter på finansmarknader världen över har satt hela det 

finansiella systemet på prov. Med sitt ursprung i den amerikanska bostadsmarknaden 

och de omtalade subprime-lånen har krisen spridit sig till de stora världsekonomierna. 

I takt med att värdet på börsen ökade steg huspriserna i USA. Detta innebar att 

bankerna kunde låna ut stora summor med fastigheterna som säkerhet, vilket blev 

problematiskt när huspriserna under 2006 började falla.1 Hur stor vidden av krisen 

skulle bli var det då få som anade.  

När osäkerheten för vem som egentligen bar risken för lånen spred sig, skapades en 

förtroendekris för de finansiella institutionerna. I och med detta uppstod en 

likviditetsbrist i systemet. En avgörande händelse för utvecklingen av krisen var när 

Lehman Brothers ansökte om konkursskydd i september 2008. Då USA:s fjärde 

största bank kunde gå i konkurs förlorades förtroendet för finansvärlden helt och 

utlåningen, även banker emellan, stod stilla. Det har målats upp flertalet syndabockar 

till krisen, bland annat långivarna som anses ha givit ut för stora lån i förhållande till 

låntagarnas inkomster. Även ratinginstitutens och hedgefondernas roll i krisen har 

varit omtalad i finansiella medier.  

I dagsläget finns det ingen juridisk eller allmänt vedertagen definition för vad som ska 

klassas som en hedgefond. Karakteristiska egenskaper hos hedgefonder är dock att de 

ofta har som mål att generera en absolut avkastning oavsett hur marknadsläget ser ut 

och inte jämfört mot något index. Det finns flertalet olika strategier som hedgefonder 

använder sig av för att uppnå detta. Till skillnad från vanliga fonder har hedgefonder 

en större frihet vid val av placeringsstrategi med möjlighet till blankning, höga 

belåningsgrader och användning av derivatinstrument.2 Hedgefonder har varit 

frekvent nämnda i den senaste tidens debatt i finansiella medier gällande finanskrisen, 

dels då de anklagas för att vara en bidragande faktor men även för att många 

hedgefonder drabbats hårt av krisen. Det har även diskuterats hur de presterar under 
                                                
1 Shiller J. R, (2008), Chapter 1. 
2 Finansinspektionen, (2008). 
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dessa förhållanden, då de ofta har som målsättning att kunna ge en positiv avkastning 

oberoende av konjunkturläget.  

1.2 Osäker utveckling för många hedgefonder 

“Hedge Funds: the year from hell” är titeln på en aktuell artikel från Financial Times, 

vilken bara är en av många artiklar med liknande innehåll som publicerats det senaste 

året3. Första tecknet för hedgefondernas svårigheter var när, världens femte största 

investmentbank, Bear Sterns hedgefonder kollapsade som följd av den stora 

exponeringen mot den amerikanska bolånemarknaden. Detta var bara en i raden av 

alla stora händelser som drabbade hedgefonder under 2008. 

Den mest omtalade händelsen, som ofta benämns som startskottet för den globala 

utvidgningen av finanskrisen, är Lehman Brothers ansökan om Chapter 11. Detta gav 

direkt påverkan på hedgefonder världen över då de instituten med tillgångar i Lehman 

Brothers fick dessa frysta. Till följd av detta försvårades möjligheterna att följa 

investeringsstrategierna och många hedgefonder blev illikvida. Finanskrisen var nu ett 

faktum och panik utbröt på finansmarknaderna då tilliten, såväl hos allmänheten som 

hos institutioner emellan, sjönk drastiskt. Ytterligare ett bakslag för hedgefonderna 

var när flera världsekonomier införde blankningsförbud på finans- och bankaktier för 

att förhindra spekulationer i nedgång och på så sätt bromsa börsrasen. Eftersom en av 

de mest använda hedgefondsstrategierna är att gå lång/kort innebar detta ännu mera 

svårigheter i förvaltningen av denna strategi. På grund av den minskade tilliten har 

många investerare önskat ta ut sitt kapital för att på så sätt säkra sina tillgångar, detta 

har inneburit stora kapitalutflöden från hedgefonderna.  Enbart under oktober 2008 

uppgick den globala hedgefondsindustrins förluster till 100 miljarder USD4. 

Skandalen kring Bernhard Madoffs bedrägeri har också skadat förtroendet för 

hedgefondsförvaltare och ökat kraven på ytterligare reglering. Han påstod att han 

förvaltade en hedgefond men i själva verket lurade han sina investerare in i ett 

pyramidspel som visade sig vara ett finansbedrägeri i stor skala.  

Vid åtanke om placering i hedgefonder reflekterar investeraren oftast enbart över 

marknads- och förvaltarrisk vid val av hedgefond. Anledningen till detta är att de är 
                                                
3 Financial Times (2008-12-23). 
4 Dagens Industri (2008-01-19). 
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lättast att analysera samt att det främst är dessa som nämns vid riskhantering. Då 

många hedgefonder strävar efter att minimera marknadsrisken medför detta att den 

centrala diskussionen oftast ligger kring förvaltarnas skicklighet. Ovanstående 

händelser visar emellertid att den externa operativa risken är av yttersta vikt då den 

kan ha en påverkan på placeringens värde.  

I Sverige har hedgefonderna inte varit utsatta för lika skarp kritik i finansiell media, 

kanske för att de inte drabbats lika hårt av krisen. En annan anledning till detta kan 

vara att regleringarna för finansmarknaden och hedgefonder skiljer sig åt i Sverige 

jämfört med andra länder. Frågan är dock om Sverige skulle kunna drabbas lika hårt 

eller om det finns faktorer som gör att detta scenario inte är lika sannolikt här. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera svenska hedgefonders 

utveckling under och påverkan av den rådande finanskrisen inom ramen av givna 

spelregler. Uppsatsen kommer utöver de finansiella riskerna identifiera och analysera 

den externa operativa riskens påverkan på hedgefonders resultat under finanskrisen.  

Följande frågeställningar kommer att behandlas för att besvara syftet: 

 Hur har svenska hedgefonder presterat jämfört med internationella 

hedgefonder under rådande finanskris? 

 Hur har hedgefonder påverkats av och hur har de hanterat marknadsrisk, 

förvaltarrisk och extern operativ risk under rådande finanskris? 

 Finns det någon skillnad i prestation beroende på vilken marknad och med 

vilken strategi förvaltarna placerar hedgefondens tillgångar? 

 Påverkas förvaltningen, prestationen samt det operativa risktagandet av 

rådande regleringar och tillsyn i Sverige? 

 Vilka slutsatser kan vi dra utifrån prestationer och erfarenheter från 

finanskrisen, huruvida svensk tillsyn och dess regleringar har varit fungerande 

och ändamålsenliga? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till den svenska marknaden och kommer därför endast 

inkludera hedgefonder noterade i SEK.  Som diskuterats tidigare har hedgefonder fått 

många olika roller i finanskrisen. Denna uppsats syftar till att beröra hur hedgefonder 

klarat och påverkats av krisen. En annan stor fråga är hur hedgefonder själva påverkat 

krisens framskridande, denna fråga lämnas dock utanför studiens område. Uppsatsen 

kommer också belysa hur den operativa risken i hedgefonder har förändrats under 

rådande finanskris. Den operativa risken kommer i studien begränsas till externa 

händelser, främst ur ett kundperspektiv. Interna operativa risker såsom tekniska risker, 

exempelvis i form av interna system, kommer inte att behandlas. 

1.5 Genomförande 

För att besvara frågeställningarna ovan kommer en kombination av kvantitativ- och 

kvalitativ analys att användas. Den kvantitativa metoden används för att analysera 

hedgefondernas prestation i form av avkastning, riskmått och korrelationer. De 

kvantitativa data vi har kommer främst från Morningstar men kompletteras med 

information från Harcourt och Thomson Reuters. Kvalitativ metod används för att 

analysera de externa operativa riskerna som finns i hedgefonder. Detta genomförs 

genom intervjuer med personer verksamma inom finansbranschen och kommer i 

kontakt med hedgefonder i sitt arbete.  

1.6 Kunskapsbidrag 

Då hedgefonder är relativt nytt i Sverige innebär det att många av dem inte genomgått 

en lågkonjunktur som beror av en finansiell kris tidigare. Detta gör att studien blir 

högst relevant då den rådande finanskrisen skapat oro på den finansiella marknaden 

och det är därför intressant att se hur hedgefonder klarat detta hittills. Eftersom någon 

sådan studie inte tidigare genomförts i Sverige blir kunskapsbidraget betydelsefullt. 

Denna studie skiljer sig från tidigare studier av hedgefonder genom att även omfatta 

externa operativa risker. De tidigare studierna har enbart tittat på prestation och de 

risker som förknippas med detta.  
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1.7 Disposition 

Finanskrisen, hedgefonder och dess risker utgör en bakgrund kring finanskrisens 

utveckling samt ger en beskrivning av hur hedgefonder fungerar, vilka strategier som 

används och de i dagsläget aktuella regelverk hedgefonder råder under. 

Tillvägagångssätt behandlar hur genomförandet av studien har utförts och vilka 

metoder som används. Kapitlet tar upp både den kvantitativa och den kvalitativa delen 

samt för- och nackdelar med dessa. 

Resultat från den kvantitativa undersökningen presenterar resultatet från den 

kvantitativa undersökningen i form av avkastningsmått, riskmått och korrelationer. 

Intervjuresultat innehåller empirin från genomförda intervjuer med personer som 

kommer i kontakt med hedgefonder i sitt arbete. 

Analys och diskussion innefattar analyser och diskussioner av de resultat och den 

empiri som presenterats i de två föregående kapitlen. 

Slutsats sammanfattar resultaten och analyserna i en slutsats samt ger förslag till 

vidare studier inom ämnet. 
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2 Finanskrisen, hedgefonder och dess risker 

Detta kapitel presenterar en bakgrund kring hedgefonder, den finansiella krisens 

utveckling och i dagsläget aktuella svenska regelverk. 

2.1 Hedgefonder 

2.1.1 Hedgefondernas utveckling 

Hedgefonder är en förvaltningsform vars utveckling på den finansiella marknaden 

gått snabbt. Den första hedgefonden uppges vara grundad av Alfred Winslow Jones i 

slutet av 1940-talet. Han startade ett investeringssamarbete med namnet A.W. Jones & 

Co år 1949 vilken anses vara den första hedgefonden. Strategin för fonden var att 

efter analyser ta långa och korta positioner för att på så vis kunna skapa en absolut 

avkastning. Fonden behövde inte vara nettoneutral utan kunde även vara nettolång 

eller nettokort om förvaltarna ansåg att det skulle generera bättre avkastning. Detta 

innebär att fonden inte var marknadsneutral i alla lägen utan kunde vara överviktad. 

Däremot gav hedgestrategin en möjlighet till att generera avkastning i såväl bull- som 

bearmarknader. Fonden lyckades prestera en bra långsiktig avkastning fram till att 

den likviderades i början av 1970-talet.5 Sedan dess har antalet hedgefonder ökat och i 

juni 2008 uppskattades hedgefondsindustrin förvalta 2,5 biljoner USD6. I Sverige är 

hedgefondsmarknaden en nyare företeelse. Här startade den första hedgefonden, 

Zenit, 1996 av Brummer & Partners. Utvecklingen har ändå gått fort och antalet 

hedgefonder har växt och i slutet av 2007 stod hedgefonderna för drygt 5 % av det 

totala kapitalet som förvaltas av svensk-registrerade fonder.7 

Genom den snabba utvecklingen har hedgefonder gått från att för några år sedan vara 

relativt små aktörer till att agera nyckelaktörer med stort utrymme på de finansiella 

marknaderna. Då många hedgefonder har en hög hävstång, genom lån och 

användning av derivatinstrument, får de en betydande inverkan på marknaden. Trots 

att de endast förvaltar några procent av de totala finansiella tillgångarna har de genom 

sin hävstångseffekt kontroll över en större andel tillgångar. I och med detta menar 
                                                
5 Jaeger A. R, (2003), s.27-28. 
6 Ineichen A, (november 2008). 
7 Strömqvist M, (2009). 
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Janér att hedgefonder egentligen uppskattas att kontrollera 30-50 % av flera 

marknader.8 

2.1.2 Hedgefondsstrategier 

Det finns många olika strategier som används av olika hedgefondsförvaltare och flera 

skiljer sig från den strategi Jones utvecklade. The Alternative Investment 

Management Association Limited (AIMA) menar att definitionen på hedgefonds-

förvaltare innefattar alla förvaltare som inte enbart tar långa positioner och följer buy-

and-hold strategin. Denna definition är vid, men beskriver ändå hur många olika 

möjliga strategier en hedgefondsförvaltare kan använda sig av.9 För att få en 

övergripande bild av de vanligaste strategierna har vi valt att använda Jaegers 

kategorisering enligt Figur 1 nedan10. 

 

 

Aktiehedgefonder med lång/kort strategi 

Aktiehedgefonder är hedgefonder som får ta korta positioner och har möjlighet att 

utnyttja hävstång via belåning för att öka avkastningen. Deras huvudstrategi är att 

analysera aktier för att göra placeringar i över- eller undervärderade aktier och skapa 

absolut avkastning oberoende av marknadens utveckling. Aktiehedgefonder kan skilja 

sig markant i hur aggressiva och riskbenägna de är och kan ligga nettolång, nettokort 

eller förändra sin fördelning beroende på marknaden. Denna strategi är den mest 

förkommande bland svenska hedgefonder.11 

                                                
8 Janér K, (2008). 
9 Ineichen A, (november 2008). 
10 Jaeger A. R, (2003), p.209-212. 
11 Strömqvist M, (2009). 

Hedgefonder 

Lång/kort Global 
Makro 

Marknadsneutral Eventdrivna 

Figur 1 Översikt av vanliga hedgefondsstrategier. 
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Global Makro 

Inom denna kategori har förvaltarna ett bredare spektra att investera i. Det inkluderar 

såväl valutamarknader, globala aktie- och obligationsmarknader som råvaror. Detta 

kan exempelvis innebära att förvaltaren tror att land A:s aktiemarknad ska gå bättre än 

land B:s aktiemarknad och går därför lång respektive kort i index över dessa för att 

generera en positiv avkastning.12 

Marknadsneutral 

Hedgefonder inom strategin marknadsneutral är hedgefonder som eftersträvar att vara 

marknadsneutrala, det vill säga helt hedgade mot marknadsrisk. Detta görs genom att 

ta lika stora positioner i två liknande tillgångar där lång position tas i den man anser 

vara undervärderad och kort i den som anses vara övervärderad. Detta genererar 

avkastning på skillnaden om de utvecklar sig i den förväntade riktningen13. 

Eventdrivna 

Eventdrivna hedgefonder innebär att förvaltarstrategin är inriktad på företag som är i 

en process för ett samgående eller förvärv men kan också vara inriktade på företag 

med finansiella problem. De som använder sig av möjligheten att ta vara på 

situationer då företag går samman eller förvärvas brukar också kallas riskarbitragörer. 

Eventdrivna strategier är olika då de är situationsspecifika och kräver noggrann 

juridisk analys av varje fall. Då avkastningen beror hur varje specifik transaktion går 

är korrelationen med övriga placeringar på aktiemarknaden låg.14 

2.2 Morningstars kategorisering15 

Till grund för jämförelsen av prestationer, mellan olika hedgefondsstrategier, har vi 

valt att använda oss av Morningstars kategoriindelning. Anledningen till detta är att 

Jaegers indelning är svår att tillämpa i praktiken då hedgefonder inte själva alltid 

uttalar sig om vilken strategi de använder. Detta faktum skulle även innebära att vi 

själva skulle göra kategoriindelningen vilket skulle minska tillförlitligheten. 

Morningstars indelning bygger även den i grunden till stor del på Jaegers strategier 

                                                
12 Jaeger A. R, (2003), p. 209-210. 
13 Ibid s. 210-211. 
14 Jaeger A. R, (2003), p. 211-212. 
15 The Morningstar Category Classifications for Hedge Funds. (2007).  
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men med mer specifika indelningar. När Morningstar placerar in hedgefonder i sina 

kategorier har de inte tillgång till själva portföljinnehavet, utan de får lita på den 

information de erhåller från förvaltarna. Den information kategoriseringen grundar sig 

på kommer från hedgefondens prospekt och information om investeringsstrategi från 

förvaltaren samt data som påvisar detta. Utöver detta sker samtal med förvaltaren men 

även klusteranalys och portföljstatistik ligger till grund för kategoriseringen. Bakom 

varje klassificering ligger det fyra principer vilka lyder som följer: 

 Alla fonder inom kategorin ska använda liknande strategier när det gäller 

värdeskapande.  

 Hedgefonder inom en kategori förväntas korrelera bättre med varandra än 

med fonder i en annan kategori.  

 Kategorierna ska vara tillräckligt konsistenta för att jämförelser grupper 

emellan ska kunna göras. Det är tillåtet med kategorigrupper innehållande få 

hedgefonder om dessa har signifikanta skillnader mot de andra. 

 Skillnader kategorier emellan är betydelsefulla för investerare och ska kunna 

använda sig av dessa vid investeringar.  

Aktier Europa, Aktier USA och Aktier Global 

Hedgefonder i denna kategori placerar först och främst i aktier. De har möjligheten att 

ta både korta och långa positioner samt optioner för att antingen skapa större hävstång 

eller hedga portföljen. Kategorin Aktier Europa placerar sina tillgångar i Europa, här 

är minst 60 % av dem placerade i aktier hos större västeuropeiska bolag. Strategin 

innehåller främst aktier men det är även tillåtet att investera i derivatinstrument. I 

Aktier USA tar hedgefonderna långa och korta positioner i amerikanska aktier. Enligt 

strategin måste minst 60 % av tillgångarna vara placerade i aktier i USA och Kanada, 

de får även placera i derivatinstrument. Dessa fonder ska ha högre relativvärde än 

kända amerikanska index så som S&P 500 och har ofta ett beta på 0,4 eller högre 

jämfört med small-cap USA index. Hedgefonder som inte har något specifikt fokus 

angående placeringsregion klassificeras under kategorin Aktier Global. Dessa fonder 

tar korta och långa positioner och minst 60 % av tillgångarna måste vara placerade i 

aktier. 
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Global trend och Global icke-trend 

Hedgefonder i dessa kategorier studerar förändringar och priser på de globala 

marknaderna. Förvaltaren tittar ofta efter uppdykande förändringar i länder, branscher 

och geopolitiska institutioner. Global trend handlar med likvida globala terminer, 

optioner och valutakontrakt. Detta görs enligt trendföljande strategier och innebär att 

minst 50 % av tillgångarna måste vara placerade på detta sätt.  Denna typ av strategier 

är prisdrivna och systematiska, därför går handeln bäst när marknaden visar en tydlig 

trend som bull eller bear. Kategorin Global icke-trend kan delas in i två grupper. I den 

första finns hedgefonder som handlar med terminer, optioner och valutakontrakt. 

Denna handel grundar sig i prisdrivna, systematiska och icke-trendföljande strategier. 

Den andra gruppen inkluderar fonder som har makroekonomiska strategier och denna 

grupp hittar sina investeringsmöjligheter genom att bland annat titta på den globala 

ekonomin, politik, räntor, inflation och marknadstrender. Här finns inga restriktioner 

kring tillgångsklass och förvaltaren kan därför välja vad som anses vara mest 

attraktivt.  

Global ränte 

Fonder i denna kategori studerar förändringar och priser i räntebärande instrument på 

den globala marknaden. Fonderna kan hedga sig till viss del men får inte ta korta 

positioner i aktier. Majoriteten av investeringarna är placerade i räntepapper men 

förvaltaren kan även placera i andra instrument. Tillgångarna placeras i 

tillväxtmarknader, amerikanska eller globalt utfärdade räntebärande instrument och 

använder sig ofta av hävstänger för att skapa större avkastning. 

Arbitrage ränte 

Hedgefonder i denna kategori försöker hitta och utnyttja prisskillnader, det vill säga 

göra arbitrage, mellan olika privata och offentliga räntebärande instrument vilka 

genererar en fast utbetalning. Ofta söker de efter globala investeringsmöjligheter. 

Fonderna i Arbitrage ränte har en låg betaexponering mot obligationsmarknadsindex, 

under 0,4. 
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Multistrategi 

Denna kategori är bred och innehåller hedgefonder vilka använder sig av flera 

strategier i förvaltningen. Det kan även vara så att tillgångarna är fördelade på olika 

förvaltare vilka använder sig av olika strategier. På grund av förändringar på 

marknaden kan exponeringen för strategierna variera över tid.  

Övriga 

Denna kategori innehåller hedgefonder som inte passar in under någon av de andra 

kategorierna, enligt de kriterier Morningstar har för sin kategorisering.  

2.3 Tidigare studier 

Det finns ett antal tidigare studier gjorda på hedgefonder som främst fokuserar på 

prestation i form av riskjusterad avkastning. Fung och Hsiehs studie Empirical 

Characteristics of Dynamic Trading Strategies: The Case of Hedge Funds (1997) 

utgår från hedgefonders prestation, samvariation och avkastningsmönster och jämför 

hedgefonderna med varandra för att hitta likheter och på så sätt klassificera dem i 

olika strategier. Deras studie bygger även på att jämföra korrelationerna med olika 

tillgångsklasser för att med hjälp av detta dela in de olika strategierna. Istället för att 

titta på vilken strategi förvaltarna anser sig använda sig av, gjorde Fung och Hsieh en 

faktoranalys för att klassificera och identifiera strategier. De menar att de fonder som 

använder liknande strategi också bör visa upp ett liknade avkastnings- och 

riskmönster. Resultatet av detta blev fem olika grupper, vilka alla uppvisade liknande 

egenskaper inom gruppen.16 

År 1999 gjordes en studie av Brown, Goetzmann och Ibbotson vid namn Offshore 

Hedge Funds: Survival and Performance. Denna studie ämnade undersöka prestation 

och överlevnad bland så kallade offshore hedgefonder, vilka är registrerade i ett land 

med fördelaktiga skatteregler. De baserade sin studie på årsdata och resultatet av detta 

var att hedgefonder lyckades ha ett positivt resultat under undersökningsperioden, sett 

till de riskjusterade måtten Sharpekvoten och Jensens alfa. 17 

                                                
16 Fung W, Hsiehs A. D, (1997). 
17 Brown J. S, Goetzmann N. W, Ibbotson G. R, (1999). 
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Senare samma år publicerade Ackermann, McEnally och Ravenscraft en studie vid 

namn The Performance of Hedge Funds, vilken var en vidareutveckling av studien 

Brown et al. gjort. Denna studie hade som huvudsyfte att titta på hedgefonder i USA 

och offshore och med hjälp av månatlig data mellan 1988 och 1995 samt mäta deras 

prestation. En slutsats de kom fram till var att hedgefonder har ett tydligt övertag, 

jämfört med vanliga fonder, när det kommer till riskjusterad prestation. Detta berodde 

främst på de flexibla investeringsmöjligheterna. De kom fram till att hedgefonder ofta 

överträffade marknadsindex men att detta inte var en konstant företeelse över denna 

tidsperiod. Ytterligare en slutsats var att hedgefondsförvaltare hade en tendens att 

själva investera stora belopp i sina hedgefonder, vilket ökade incitamenten för att 

förvalta fonden mot största möjliga avkastning. Ackermann et al. drar slutsatsen att 

även om hedgefonder inte presterar över marknadsindex konstant, är de ett bra 

komplement i en portfölj då de har låga betavärden.18 

Det har även skrivits tidigare universitetsuppsatser kring ämnet hedgefonder. Bland 

annat har det gjorts en studie av Lehnbom och Nyström (2008) som undersökte 

svenska hedgefonder i fonder. De kom fram till att investeringsformen är dyr men att 

den trots detta visat en god riskjusterad avkastning i de 26 fonderna som undersöktes. 

Ytterligare ett resultat av studien var att fonderna inte lyckats prestera absolut 

avkastning, trots målsättningen att göra det, samt att prestationerna var markant bättre 

då marknaden var uppåtgående.19 Fröberg och Helmin (2007) tittade på hedgefonders 

egenskaper ur ett portföljteoretiskt perspektiv. De kom bland annat fram till att 

hedgefonder är ett bra alternativ vid portföljoptimering för att ta hänsyn till 

investerarens riskpreferenser.20 Kellerö och Parback (2005) gjorde en jämförelse 

mellan svenska och utländska hedgefonder och kom fram till att det fanns vissa 

skillnader, exempelvis visade deras undersökning att utländska fonder hade större 

korrelation med aktiemarknaden än de svenska. De såg även att svenska hedgefonder 

presterat högre genomsnittlig årsavkastning än de utländska under undersöknings-

perioden, samtidigt var det en större andel svenska hedgefonder uppvisade negativ 

                                                
18 Ackermann C, McEnally R, Ravenscraft D, (1999). 
19 Lehnbom M, Nyström E, (2008). 
20 Fröberg J, Helmin J (2007). 
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avkastning. De kunde dock inte dra någon slutsats huruvida svenska hedgefonder var 

bättre eller sämre än de utländska fonderna.21 

Alla dessa studier mäter prestationer i förhållande till marknadsrisk och unik risk i 

form av förvaltarrisk. Dessa är de vanligaste riskerna som utvärderas men utöver 

dessa finns en operativ risk som ofta glöms bort. Det saknas tidigare studier av 

operativ risk i hedgefonder. De senaste tidernas händelser har dock visat att den 

externa operativa risken är betydelsefull och bör inkluderas för att få en helhetsbild 

över totalrisken i hedgefonder. 

2.4 Förändringar på finansmarknaden 

Utvecklingen på bostadsmarknaden är en orsak som ligger till grund för den 

nuvarande krisen på finansmarknaden, men även de förändringar som har skett i den 

finansiella världen har en stor del i det hela. Framförallt var det utvecklingen på 

kreditmarknaden i form av värdepapperisering, strukturerade produkter och kredit-

derivat som hade en framträdande roll.22 I dagsläget har denna kris orsakat störningar 

på kreditmarknaden av historiskt stora proportioner vilket kommer att ha en stor 

påverkan på världsekonomin framöver.  Under denna kris har inte bara ekonomin 

förändrats utan även fundamentala samhällsfunktioner har eller kommer att ändras. 

Det är svårt för någon att stå säker och förutspå vad som ska hända inom den närmsta 

framtiden när stora stabila företag och viktiga samhällsinstitutioner såsom banker 

faller omkull.23 

2.4.1 Kärnan till krisen – subprime-lånen i USA 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet steg huspriserna i USA kraftigt, 

vilket skapade en bubbla på bostadsmarknaden. Detta kombinerat med en ökad vilja 

att äga sin egen bostad ökade utlåningen i USA markant. På grund av nedgång i 

ekonomin och uppåtgående räntor följde stora problem i form av fallande huspriser 

och många fick svårigheter att betala av sina lån. Till skillnad från i Sverige, där du 

inte blir av med lånet om du blir tvungen att sälja till ett lägre pris än lånebeloppet, 

kan du i USA lämna ifrån dig fastigheten och på så sätt bli fri från dina skulder. Detta 
                                                
21 Kellerö E, Parback A, (2005). 
22 Riksbanken, (2008), Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 
23 Shiller J. R, (2008), Financial Times (2009). 
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skapade stora problem för bankerna som istället för att få in pengar fick fastigheter 

som hade sjunkit i värde. Riskerna hade underskattats i och med de nya 

kreditgivningsreglerna.24 Under juli 2007 började effekten av subprime-lånen synas i 

USA och spred sig senare även till andra länder.  

2.4.2 Finansiella institutioners påverkan på och av krisen 

Flertalet finansiella institutioner i USA har upptagit subprime-lånen som innehåll i 

sina värdepapper, vilket har medfört att när låntagarna får problem med att återbetala 

sina lån minskar värdet på de utgivna värdepapperna.25 Då institutionerna använder 

lånen som säkerhet vid olika transaktioner institutioner emellan, bakas lånen om flera 

gånger under resans gång och det är svårt att veta vem som till slut sitter på risken.26 

Isacsson och Lindvall menar att det var under sommaren 2007 som krisen satte igång 

på allvar bland hedgefonderna27. Bear Stearn innehade hedgefonder vilka hade stor 

exponering mot bolånemarknaden, detta medförde att bankens aktiekurs sjönk 

kraftigt28. Även UBS hade under våren 2007 gjort stora förluster i de av sina 

hedgefonder som hade värdepapper innehållande subprime-lån29. 

När låneåterbetalningarna började utebli skapade detta ett stort kaos på 

bostadsmarknaden. Detta påverkade i sin tur företagsmarknaden, från vilken bankerna 

fick sin kortsiktiga finansiering. Då det blev svårt att få dessa lån minskade 

förtroendet bankerna emellan. Detta medförde att bankerna började säkra sina 

tillgångar och dra in krediterna, vilket förvärrade kaoset i bankvärlden. Till följd av 

detta steg LIBOR kraftigt, på grund av den ökade restriktiviteten i långivningen 

banker emellan, vilket gav förödande effekter för banker världen över.30 

Lehman Brothers var en av bankerna som kämpade med att bevisa att de var betydligt 

stabilare och säkrare än Bear Stearn, vilka gick omkull trots att de fortfarande 

                                                
24 Riksbanken, (2008), Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 
25 Financial Times, (2008), Big freeze part 2: Banking. 
26 Shiller J. R, (2008). 
27 E24, (2009-01-29). 
28 Financial Times, (2008), Big freeze part 2: Banking. 
29 Riksbanken, (2008), Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 
30 Financial Times, (2008), Big Freeze part 2: Banking. 
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teoretiskt sett hade en sund balansräkning och tjänade pengar. Den amerikanska 

nyhetskanalen CNBC menar att Lehman Brothers, när de ansökte om Chapter 11, 

blev det dittills det största offret för den globala kreditkrisen31. I och med Lehman 

Brothers konkursansökan blev deras tillgångar frysta, vilket drabbade många 

hedgefonder världen över. Anledningen till detta var att hedgefonderna innehade 

tillgångar i banken, vilket gjorde fonderna illikvida.32  

Under samma period gick AIG, USA:s största försäkringsbolag, ut med en plan på 

omstruktureringar vilken inkluderade att sälja av delar av företaget. Detta skulle ge 

dem tillräckligt med kontanter för att behålla kreditratingen på nuvarande nivå och 

förstärka investerarnas förtroende.33 När detta inte hjälpte blev de dock tvungna att 

den 23 september 2008 skriva under ett kontrakt på ett lån av The Federal Reserve 

(FED) vilket skulle hjälpa dem att klara av sina likviditetsbehov.34 

Då dessa stora och stabila amerikanska banker och försäkringsbolag visat att de inte 

klarat av den nuvarande krisen har oroligheten spridit sig och fått effekter på hela det 

globala finansiella systemet. 

2.4.3 Krisens effekt på hedgefonder internationellt 

År 2008 har varit ett svårt år för hedgefonder internationellt sett och siffrorna visar att 

avkastningen har varit den sämsta sedan mätningarna startade 1980 hos Chicago’s 

Hedge Fund Research. I helhet uppgick förlusterna till 18,3 % och aldrig tidigare har 

så många fonder stängts ner. De som förlorat mest är de som haft strategin att 

investera i energi och råvaror då denna kategori gått ner 37 %.35 Många investerare 

har tagit ut sina tillgångar ur hedgefonder, en tendens som märkts även i de 

hedgefonder som gjort vinster. Analyser om framtiden för hedgefondsmarknaden är 

dystra. Strateger på Barclays Capital tror att 70-80 % av alla hedgefonder kommer att 

stängas och Morgan Stanley förutspår att hedgefondsindustrins tillgångar kommer att 

halveras. Ett av de mest dramatiska fallen under förra året stod en London-baserad 

                                                
31 CNBC, (2008-09-15). 
32 Financial Times, (2008), Big Freeze part 2: Banking. 
33 CNN, (2008-09-14). 
34 AIG, (2008). 
35 Gangahar A, (2009-01-08). 
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hedgefond förvaltad av Peloton Partners för. Under februari 2008 förlorade fonden  

2 miljarder USD på en vecka på grund av placeringar i amerikanska värdepapper. 

Förutom de dåliga resultaten har industrin fått ett skadat förtroende och sämre rykte 

då skandalen med Bernhard Madoff uppdagades. Flera menar att avslöjandet, där det 

visat sig att han förskingrat 50 miljarder USD genom att driva en hedgefond som 

egentligen var ett pyramidspel för egen vinning, har skadat förtroendet för hela 

branschen. Detta har också inneburit att politiker och myndigheter världen över 

kräver en tuffare reglering.36 

Under skrivandet av uppsatsen har en skandal med anknytning till Sverige uppkommit 

inom hedgefondsbranchen. Weavering Capital AB har fått sitt tillstånd att driva 

fondbolag indraget då det uppkommit oklarheter kring förvaltningen av deras 

hedgefonder. I dagsläget står det Stockholmsbaserade företaget under granskning av 

FI, Ekobrottsmyndigheten och brittiska myndigheter, då moderbolaget ligger i 

London. Anledningen till detta är att fem miljarder SEK har försvunnit ur bolagets 

hedgefond Macro Fixed Income. Fallet är inte utrett ännu men mycket tyder på att 

något inte står rätt till. Förlusterna har drabbat många svenska ägare som Volvo, PP 

Pension och Stena.37 

2.4.4 Sveriges påverkan av krisen 

Det är inte enbart USA som har problem på bolånemarknaden, utan även i Europa har 

bostadspriserna rusat iväg de senaste åren.38 Jämfört med de internationella finansiella 

aktörerna har de nordiska bankerna klarat sig relativt bra hittills.39 Efter Lehman 

Brothers ansökan om konkursskydd i september 2008 slog krisen till mot Europa på 

allvar. Även Sverige, som ändå är mindre exponerade mot de marknader där 

problemen föreligger, har påverkats då de internationella marknaderna fungerar 

dåligt. Stockholmsbörsen gick ner 42 % under 2008 vilket raderade fem års uppgång. 

                                                
36 Mackintosh J, (2009-01-11). 
37 Sokolow I. (2009-04-03). 
38 E24, (2009-01-29). 
39 Dagens Nyheter, (2009-01-29), Hedelius P & Lucas D. 
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Risk 

Marknadsrisk Unik risk 

Förvaltarrisk Operativ risk 

Samtidigt blev de svenska bankerna tvungna att minska sin exponering mot de 

internationella marknaderna för att istället försöka skapa ett bättre likviditetsskydd.40 

Finanskrisen har medfört att fundamentala finansiella marknader, såsom 

interbankmarknaden, valutaswapmarknader samt marknaden för strukturerade 

produkter och säkerställda obligationer inte har fungerat. Krisens händelseförlopp är 

därför svårt att förutsäga och analysera vilket försvåras av den medförande faktorn att 

den har olika karaktärer i olika länder.41 

2.5 Riskstrukturen i hedgefonder 

Risker är något som förekommer i många olika former inom såväl finansvärlden som 

i andra situationer. Grundläggande kan risk beskrivas som den variabel som beskriver 

sannolikheten för att resultatet av en händelse kan få olika utfall.42 De risker som ofta 

nämns vid investeringar i fonder är marknadsrisk och unik risk.  Hedgefonder vill 

minimera marknadsrisk för att undvika att tappa värde i en fallande marknad och 

därför blir förvaltarens roll i en hedgefond extra viktig. Förvaltarens skicklighet att 

skapa avkastning, och risken för att denne inte ska lyckas med detta, är förvaltarrisken 

som ligger under den unika risken. Utöver förvaltarrisken finns det en operationell 

risk som ofta har en bred definition. En utförligare beskrivning av dessa risker tas upp 

nedan och Figur 2 ger en överblick av hur dessa hänger ihop. 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Riksbanken, (2008), Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 
41 Ibid. 
42 Harrington S. E, Niehaus G. R (1999). 

Figur 2 Överblick av risker. 
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2.5.1 Hedgefonder vill undvika marknadsrisk 

Marknadsrisk är den ovisshet om hur marknaden ska utvecklas i framtiden. Risken är 

att en fond faller i värde, då marknaden faller, om den är exponerad för marknadsrisk. 

Vanliga fonder är ofta utsatta för marknadsrisk då dessa är direkt beroende av hur 

utvecklingen på marknaden går och jämför därför ofta sina prestationer med ett 

marknadsindex. Som nämnts ovan är detta något som hedgefonder ofta försöker 

undvika för att, som namnet antyder, vara hedgade mot nedgång. Detta innebär att 

många hedgefonder har ett betavärde som ligger nära noll.  

2.5.2 Förvaltarrisken har en central roll i hedgefonder 

Som nämnts ovan beror hedgefondernas prestation främst på förvaltarens skicklighet 

att skapa överavkastning, vilket gör att förvaltarrisken är större än i vanliga fonder. 

Istället för att jämföra sig mot ett index har hedgefonder ofta eget årligt 

avkastningsmål eller har målet att skapa positiv avkastning oavsett marknadsläge. 

Den stora friheten i placeringsmöjligheter innebär att det kan vara svårt för en 

investerare att få en inblick i hur förvaltningen går till, vilket innebär att investerarna 

måste ha stort förtroende för förvaltaren. En risk som innefattas av förvaltarrisken är 

att förvaltaren väljer att byta strategi. Det är relativt vanligt förekommande att en 

hedgefondsförvaltare byter strategi då de exempelvis inte ser möjligheter att göra bra 

placeringar inom ramen för sin nuvarande strategi.  När fonden växer är det också 

vanligt att förvaltaren byter strateg. Dessa byten kan vara problematiska för 

investeraren om den specifika strategin inte sammanfaller med den 

diversifieringseffekt de vill åstadkomma. Det finns heller ingen garanti för att en 

förvaltare som har lyckats bra med en strategi kommer att lyckas lika bra med den nya 

strategin vilket återigen kan kopplas till förvaltarrisken.43 

2.5.3 Extern operativ risk 

Operativ risk är något som under de senaste åren har skapat oro bland finansiella 

institutioner. The Bank for International Settlements (BIS) definierar denna risk som 

”risken för direkta eller indirekta förluster till följd av olämpliga eller misslyckade 

interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller från externa händelser”. 

                                                
43 Anderlind P et al. (2003), s. 71-75. 
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Flertalet institutioner har breddat denna definition till att inkludera strategisk risk och 

ryktesrelaterad risk.44 

Även legal risk brukar räknas in under riskkategorin operativ risk45. Då hedgefonder 

inte har någon, eller mycket liten, insyn så ökar detta den operativa risken för någon 

som investerar i instrumentet. Den finansiella risken härstammar från operationell 

risk. Fungerar inte det operationella så är det näst intill oundvikligt att stå inför en 

ökad finansiell risk.46 

Operativ risk kopplad till rådande finanskris 

Operativ risk innefattar flertalet faktorer men denna studie är begränsad främst till 

externa faktorer som påverkat hedgefonder under finanskrisen. Detta innefattar främst 

risker i form av oförutsedda externa händelser, motpartsrisk och politisk risk. Ett 

exempel är förändring av regelverk och lagar som direkt påverkar hedgefondernas 

förvaltning, men även risken för temporära bestämmelser som påverkar fondernas 

möjlighet att följa sin strategi. I september 2008 förbjöds blankning bland annat i 

USA och Storbritannien på finans- och bankaktier vilket direkt påverkar hedgefonder 

med lång/kort strategi.47 Diskussionen om att förbjuda blankning fanns också i 

Sverige även om detta aldrig genomfördes.48 Detta är en risk som ökat under 

finanskrisen och risken för att sådana beslut ska påverka fondernas möjlighet till att 

generera avkastning innefattar den operativa risken.  

Andra faktorer som påverkat fonderna är problemet med den likviditetsbrist som 

uppstått i det finansiella systemet under finanskrisen. Ett problem är att många 

investerare vill säkra sitt kapital och därför plockar ut sina investeringar från 

hedgefonder vilket gjort att många hedgefonder fått problem.49 Detta har gjort att 

många hedgefonder fått frysa sina tillgångar och hindra uttag då de blivit illikvida.  

Ett annat problem är att hedgefonder inte har kunnat agera då de fått sina tillgångar 

                                                
44 Saunders et al, (2008). 
45 Finansinspektionen (2009). 
46 Brown S, Goetzmann W, Liang B, Schwarz C, (2009). 
47 Larsen T. P, (2008). 
48 Froste C, (2008).  
49 Dagens Industri, (2008).  
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frysta i banker med problem, exempelvis efter Lehman Brothers konkurs.50 I och med 

dessa händelser skadades även trovärdigheten för hela det finansiella systemet. Detta 

innebar att motpartsrisk fått en större betydelse då aktörer som tidigare betraktats som 

säkra nu inte längre är det. Dessa nämnda faktorer som påverkat hedgefonder under 

finanskrisen härstammar från externa händelser och påverkar således den operativa 

risken i fonderna.   

2.6 Regleringar av hedgefonder 

Inom EU finns en gemensam reglering av fonder, UCITS-direktivet, som bland annat 

innefattar regler för riskspridning och förvaltning. Detta innebär att fonder som följer 

UCITS-direktivet och har tillstånd att driva fondverksamhet i ett EU-land också får 

marknadsföra fonden i övriga EU-länder.51 UCITS tolkas av respektive EU-land där 

landet själv reglerar och ser till att reglerna efterföljs och i Sverige görs detta av FI. I 

Sverige regleras fondförvaltning under Lagen om investeringsfonder (LIF 2004:46) 

samt FI:s föreskrifter om investeringsfonder (FFFS:2006:3). Det finns två sorters 

fonder i Sverige; värdepappersfonder och specialfonder, där hedgefonder ingår i den 

senare kategorin. Dessa har fått tillstånd av FI att avvika från vissa regleringar enligt 

UCITS-direktivet och från LIF. Till skillnad från värdepappersfonder som är strikt 

reglerade enligt LIF är det därför möjligt för FI att frångå dessa regler gällande 

specialfonder. Det måste tydligt framgå i fondbestämmelserna om en specialfond 

blivit tillåten undantag från lag eller föreskrifter. För att få starta en hedgefond i 

Sverige krävs ett godkännande från FI vilket innebär registrering samt att fonden står 

under FI:s tillsyn. Fonderna måste också ha ett förvaringsinstitut som förvarar 

fondens tillgångar. Detta är för att skydda fondspararna genom att hålla fondbolagets 

och fondens tillgångar separerade samt att se till att tillgångarna bevaras på ett tryggt 

sätt.52 Fonderna ska även ha externa revisorer som granskar verksamheten. 

Tidigare har hedgefonder varit tvungna att redovisa kvartalsvisa rapporter över deras 

innehav. Detta visade sig dock vara komplext på grund av att hedgefondernas ofta 

använde komplicerade strategier vilket gjorde att informationen blev svårbegriplig 

                                                
50 Market Outlook Gold, (2008). 
51 Burman Götz M, (2009). 
52 Finansinspektionen (2009). 
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och svårhanterad53. Därför skedde en ändring 2006 där tidigare FFFS:2004:2 ersattes 

av FFFS:2006:3 som innebär att hedgefonder istället ska rapportera månatliga 

uppgifter för risknivå. Det ska enligt förordningen redovisas för vilken risknivå en 

specialfond eftersträvar, beroende på viken strategi en fond använder sig av blir olika 

riskmått relevanta, därför kan FI göra relevansprövning för vilket aktuellt riskmått 

som bör användas.54 Alla specialfonder ska enligt denna föreskrift månatligen 

rapportera in standardavvikelse för såväl 12 som 36 månader över historisk utveckling 

samt avkastning för den senaste kalendermånaden. Även en procentuell summa över 

hur stor del de fem största exponeringarna mot en viss underliggande tillgång samt 

namn och fördelning av dessa ska redovisas.55 Något som däremot inte regleras eller 

rapporteras är den exponering som hedgefonder har mot banker och andra finansiella 

institut, då bankerna själva ansvarar för den risk detta medför.56 

Som nämnts ovan finns det ganska strikta regleringar för hedgefonder i Sverige men 

situationen i USA är annorlunda. Där krävs varken registrering eller någon form av 

offentlig rapportering av fondens avkastning eller risk. Bristen på insyn innebär risker 

och att en hedgefond kan inneha problem utan att detta uppmärksammas av motparter 

eller myndigheter. Det finns flera exempel på när hedgefonder misslyckats med sina 

strategier och förlorat stora summor. Ett av de mest välkända exemplen är LTCM som 

var tvungen att likvideras på grund av missberäkningar i riskbedömningen och 

underskattade förvaltarrisker. Då den ryska marknaden kollapsade, vilket LTCM inte 

hade räknat med, övergick de förväntade arbitragevinsterna till att bli stora förluster. 

Något som brukar belysas i LTCM-fallet är att en av de bidragande orsakerna till att 

det kunde gå så långt anses vara bristande insyn och transparens.57 Ett annat mer 

aktuellt fall, som många anser skulle kunna upptäckts tidigare vid bättre insynsregler 

är skandalen kring den amerikanska hedgefondsförvaltaren Bernhard Madoff. Genom 

att locka nya investerare till sin hedgefond med en pyramidsspelsliknande strategi har 

han lyckats attrahera flera världsledande bankkoncerner och välkända investerare att 

                                                
53 Nyberg L, (2008). 
54 Finansinspektionen, (2006), Investeringsfonder – En vägledning. 
55 Ode O, (2006-05-12). 
56 Nyberg L, (2008). 
57 Ibid. 
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placera i hans fonder. Skandalen har också drabbat svenska banker som har visat sig 

ha exponeringar mot Madoffs hedgefonder.58 

2.6.1 Möjliga regeländringar för hedgefonder 

Det finns flera sätt att öka kontrollen över hedgefonder samt deras förvaltning och 

många länder och organisationer diskuterar möjliga lagändringar. Tyskland gav under 

2008 ett förslag om en global databas som skulle innehålla och presentera alla 

hedgefonders innehav. Detta förslag avvisades dock av USA och Storbritannien men 

krav på en gemensam och mer enhetlig reglering kvarstår. Vid G20-mötet i London i 

april 2009 var reglering av hedgefonder ett av tre ämnen på agendan. Mackintosh tar i 

sin artikel Hedge funds move to limit rules burden upp tre möjliga former av 

regleringar. Det första är att kontrollera hedgefonderna indirekt genom att reglera 

bankerna. Detta då han menar att det är bankerna som möjliggör stora lån och höga 

hävstänger samt underlättar för blankning, vilket resulterar i spekulation och fallande 

aktiekurser. En annan möjlighet är att sätta upp striktare regler för fondförvaltarna och 

deras möjlighet till placeringar. Majoriteten av förvaltarna befinner sig idag i London, 

New York och Greenwich Connecticut.  Däremot befinner sig kapitalet de förvaltar 

ofta offshore, där regleringarna kan bli verklösa, vilket gör förslaget problematiskt. 

Det tredje alternativet är att sätta upp direkta regler för hedgefonderna som liknar 

reglerna för vanliga fonder.  Andra förslag är att alla hedgefonder ska redovisa 

belåningsgrad och hur likvida tillgångar en fond innehar.59 

                                                
58 Svenska Dagbladet, (2008-12-17), Husarrest för Madoff? 
59 Mackintosh J, (2009), Hedge funds move to limit rules burden. 
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3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga vid våra studier, både kvantitativt 

och kvalitativt. Även de finansiella riskmått som används presenteras, vilka är 

nödvändiga att känna till då resultatet studeras. 

3.1 Forskningsansats 

För att besvara studiens syfte använder vi oss av såväl kvantitativ- som kvalitativ 

metod. En kombination av dessa utgör enligt Saunders et al. en så kallad multimetod-

studie. Fördelen med detta är att olika metoder kan tillämpas för att besvara olika 

delar av syftet. En ytterligare fördel är att varje metod har olika styrkor och svagheter 

vilket gör att en kombination av metoderna genererar starkare tillförlitlighet i 

slutsatserna.60 Denna uppsats ämnar undersöka dels prestationer, baserat på 

riskjusterad avkastning, samt även analysera eventuella skillnader mellan hedgefonds-

kategorier och de risker de utsätts för. Genom detta syftar uppsatsen till att se hur 

hedgefonder utvecklats och påverkats av den rådande finanskrisen. För att kunna 

genomföra dessa undersökningar och besvara vårt syfte krävs därför en 

multimetodsstudie, då den ena delen av studien besvaras genom matematiska 

beräkningar och den andra genom analyser och tolkningar av finansiella texter samt 

intervjuer. Dessa metoder kompletterar varandra väl men den ena kan inte ersättas av 

den andra i denna studie. 

3.2 Insamling av kvantitativ data 

För att kartlägga hedgefondernas prestationer har vi valt att titta på riskjusterad 

avkastning, betavärde och korrelation. Detta bygger på analys av månadsavkastningar 

på alla hedgefonder noterade i SEK, vilka vi erhållit av Morningstar samt 

hedgefondsindex från Harcourt. En förteckning över vilka hedgefonder som 

inkluderats i undersökningen samt vilken kategori de tillhör finns i Bilaga 1.  

                                                
60 Saunders M. et al, (2003). 
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3.2.1 Avkastningsmått 

För att mäta prestationerna i hedgefonderna krävs metoder för att titta på den 

riskjusterade avkastningen. Vanliga mått för detta är Sharpekvoten, Treynorkvoten, 

Informationskvoten och Jensens alfa. Eftersom hedgefonder är komplexa jämfört med 

vanliga fonder fungerar inte alla mått effektivt. Därför har vi valt att använda oss av 

Jensens alfa samt Sharpekvoten. Motiveringen för våra val av mått presenteras under 

respektive rubrik. 

Jensens alfa 

Jensens Alfa är ett mått som skildrar avkastningen i förhållande till den risk som 

förvaltarna tagit, det vill säga den riskjusterade avkastningen. Det innebär att måttet 

beskriver hur skickliga förvaltarna för en fond är genom att prestera överavkastning. I 

jämförelse med andra finansiella instrument anses en hedgefond vara ett mer riskfyllt 

instrument på grund av den friare placeringsinriktningen och den låga 

genomlysningen. Då hedgefonder till stor del bygger på förvaltarnas skicklighet blir 

detta därför ett relevant mått att titta på.  Ett positivt Jensens alfa visar den 

genomsnittliga överavkastningen som genererats, vilket är den avkastning som 

överträffar den beräknade avkastningen enligt CAPM, givet portföljens betavärde och 

den genomsnittliga marknadsavkastningen. Jensens alfa kan beräknas enligt 

formeln:61 

€ 

α p = rp − rf ×β p rm − rf( )[ ] 

αP = Jensens alfa 

rp = Förväntad avkastning på portföljen 

rf = Förväntad riskfri ränta 

rm = Förväntad marknadsavkastning 

βp = Betavärde i portföljen  

                                                
61 Bodie Z, Kane A, Marcus J. A, (2008), s. 854. 
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Sharpekvoten 

Sharpekvoten mäter riskpremien i förhållande till standardavvikelsen hos 

investeringen. Detta är ett riskjusterat mått, då det justerar för den totala risken. Enligt 

Bodie, Kane och Marcus prissätter investeraren riskfyllda tillgångar på så sätt att 

riskpremien är rimlig i förhållande till den förväntade överavkastningen. 

Sharpekvoten mäts enligt följande formel:62 

 

σp = Standardavvikelse för portföljen 

rp = Avkastning på portföljen 

rf = Riskfri ränta 

Sharpe är ett bra mått vid jämförelse av hedgefonder eftersom den beräknas utifrån 

den totala risken. Det finns dock ett problem om Sharpe är negativ då det kan vara 

vilseledande att jämföra två negativa Sharpekvoter. Detta tas i beaktning ifall denna 

situation skulle uppkomma. 

Treynorkvoten – svårtolkad för hedgefonder 

Det finns flera modeller och mått som används för att beräkna den riskjusterade 

avkastningen i en portfölj. Ett vanligt riskmått som ofta används för att utvärdera en 

portfölj är Treynorkvoten som mäter riskpremien i förhållande till den systematiska 

risken.  Treynor beräknas genom att dividera riskpremien med beta. Problemet med 

att använda sig av Treynorkvoten vid utvärdering av en hedgefond är att, som ovan 

nämnts, många hedgefonder strävar efter att minimera marknadsrisken. Detta innebär 

att beta för dessa ofta ligger nära noll och genererar därmed ej tolkningsbara värden 

då det innebär en dividering med noll. Därför använder vi oss istället av måtten 

Sharpe och Jensens alfa.  

                                                
62 Bodie Z, Kane A, Marcus J. A, (2008), Eun S. C, Resnick G. B, (2007). 
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Treynorkvoten beräknas enligt följande formel: 

 

βp = Betavärdet för portföljen 

rp= Avkastning på portföljen 

rf = Riskfri ränta  

Informationskvoten 

Detta finansiella mått beskriver hur skicklig en förvaltare är i förhållande till risken 

jämfört med ett jämförelseindex. Måttet beskriver den överavkastning som kan skapas 

genom att ta risker som skulle kunna ha diversifieras bort. Ju högre informations-

kvoten (IR) är desto skickligare är förvaltaren. Problemet med detta mått vid 

utvärdering av hedgefonder är att de ofta inte vill jämföra sig med något index och 

därmed finns det ingen jämförelsekvot. Informationskvoten beräknas enligt följande 

formel: 

   

€ 

TE =

rp,t − rindex,t( )
2

t=1

N

∑
N   

€ 

Aktivavkastning =

rp,t − rindex,t( )
t=1

N

∑
N

 

(TE = Tracking Error) 

rp =Avkastning på portföljen 

rindex =Avkastning på jämförelseindex 

N = Antal observationer 

Dessa kvantitativa metoder innebär att vi kan kvantifiera och mäta prestationer i form 

av riskjusterad avkastning och marknadsrisk. Dock innefattas inte den operativa 

risken i dessa beräkningar vilket innebär att vår studie måste kompletteras med 

kvalitativ undersökning för att även den operativa risken ska kunna analyseras. 

3.2.2 Beräkning av betavärde 

Beta förklarar hur känslig investeringens avkastning är för förändringar på 

marknaden. Detta mått i sig är intressant att titta på, speciellt för hedgefonder med 

marknadsneutralstrategi, då dessa ska vara oberoende av marknaden och bör då ligga 

på ett betavärde nära noll. För att bedöma om hedgefonderna är exponerade mot 
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marknadsrisk genomförs regressioner gentemot OMXSPI för att fastställa betavärden. 

Signifikans testas i ett konfidensintervall på 95 % -nivå. Nollhypotesen kan därmed 

förkastas vid ett p-värde över 5 %. Det innebär att i dessa fall kan det inte konstateras 

att beta är skilt från noll.  

3.2.3 Korrelation – en viktig egenskap för investerare 

En annan intressant egenskap att titta på vid portföljsammansättning är korrelationer. 

Eftersom hedgefonder har friare placeringsregler jämfört med vanliga fonder och 

vanligtvis strävar efter absolut avkastning oberoende av marknadsläge ska de ha låg 

korrelation med marknaden och andra placeringar. Förutom att hedgefonder inte 

korrelerar med marknaden tenderar de att ha låg samvariation gentemot varandra då 

de använder sig av olika placeringsformer och strategier. Detta innebär att hedge-

fonder utgör ett bra komplement i en portfölj för att diversifiera den och på så sätt 

reducera risken i portföljen. Låg korrelation kan i sig därför vara attraktivt för en 

investerare som vill diversifiera sin portfölj. Anderlind et al. visar att taktiska 

terminsstrategier har låg samvariation med marknaden men även gentemot andra 

hedgefondsstrategier. Denna egenskap gör strategin attraktiv trots att den historiska 

utvecklingen visat en tämligen låg riskjusterad avkastning.63 Genom att skapa 

korrelationsmatriser kommer vi att titta på korrelationer med såväl marknaden som 

hedgefonds-kategorierna emellan. Korrelationen beräknas enligt följande formel: 

€ 

ρx,y =

rx × ry
t=1

n

∑

rx ry
t=1

n

∑
t=1

n

∑
 

ρx,y = Korrelationen mellan tillgång x och tillgång y. 

rx = Avkastningen på tillgång x. 

ry = Avkastningen på tillgång y. 

n = Antal observationer. 

 

                                                
63 Anderlind P et al. (2003), s. 63-65.  
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3.3 Insamling av kvalitativ data 

Syftet med denna uppsats är att analysera svenska hedgefonders utveckling och 

påverkan under den rådande finansiella krisen. För att kunna besvara detta behövs 

kvantitativa data kompletteras med en kvalitativ undersökning. De kvalitativa 

ansatserna utgörs dels av litteratur inom ämnet och en kartläggning av den idag 

aktuella debatten kring hedgefonder. Utöver detta sker intervjuer med personer 

verksamma inom finansbranschen, med koppling till hedgefonder, för att få en 

djupare grund till debatten och möjlighet att ställa frågor kopplade till vår studie.  

Vi har genom externa källor sammanställt tidigare studier angående hedgefonders 

prestationer. Dessa studier är främst av kvantitativ karaktär och presenterade i 

vetenskapliga artiklar. Studierna anses ha hög reliabilitet då de kommer från 

tillförlitliga källor. Valet av dessa studier baseras på att vi i vår kvantitativa del ska 

undersöka hedgefonders prestationer. De presenterade finansiella teorierna är alla 

aktuella vid utvärdering av finansiella instrument.  

3.3.1 Bakgrundsinformation – debatten 

Under den nuvarande finanskrisens gång har debatten kring hedgefonder varit aktiv. 

Det har debatterats både för och emot hedgefonder, deras inverkan på krisen samt hur 

de har påverkats av krisen. För att få en så rättvis och neutral bild som möjligt av 

hedgefonder under finanskrisen har vi valt att titta på debatten utifrån flera håll. Både 

nationella och internationella finansiella medier och institutioner har använts. Vi har 

även använt sekundär data utgiven av finansiella institutioner såsom FI och 

Riksbanken.  

3.3.2 Intervjuer 

För den kvalitativa delen av studien har vi valt att kombinera primär och sekundär 

data. Då all information inte är mätbar och vissa delar av uppsatsens syfte inte går att 

kvantifiera har vi därmed valt att använda oss av intervjuer, för att med hjälp av dessa 

kunna analysera ämnet. Intervjuerna gjordes med personer vilka kommer i kontakt 

med hedgefonder i sitt arbete64. För att återigen få en så rättvis bild som möjligt, för 

att olika sidor ska belysas, har vi valt att intervjua både hedgefondsförvaltare, 

                                                
64 Ghauri P, Grønhaug K, (2005) s. 102. 
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fondbolag, statliga myndigheter samt oberoende finansiella informationskanaler. 

Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 2.  

Val av respondenter 

Vid valet av respondenter ansåg vi att det var viktigt att försöka få med olika åsikter 

och synvinklar, detta avspeglas därför i vårt val av dessa. Anledningen till det 

diversifierade valet av respondenter beror på att vi vill försöka få en så rättvis bild av 

ämnet som möjligt. Då Morningstar är ett ratinginstitut som anser sig vara oberoende 

gentemot finansmarknaden fann vi dem vara en bra kandidat till intervju. En personlig 

intervju genomfördes med Jonas Lindmark som är analyschef och redaktör på 

Morningstar. Lindmark har skrivit flera krönikor med avseende på hedgefonders 

prestationer och vi ansåg att han var väl insatt i ämnet.  

Valet av Oskar Ode på FI som respondent grundar sig i att försöka få en bild av hur 

statliga myndigheter ser på hedgefonder. Det är även FI som ansvarar för den svenska 

regleringen av fonder. Oskar Ode arbetar på marknadstillsynsavdelningen och där 

arbetar han med övervakning av fonder och sparande, främst med tillsyn av fonder 

och fondbolag.  

Maria Strömqvist är verksam på avdelningen för Finansiell Stabilitet på Riksbanken. 

Hon publicerade i mars 2009 en artikel i Riksbankens tidskrift ”Penning- och 

valutapolitik” vilken hade titeln Hedgefonder och finansiella kriser. Denna artikel tog 

upp skillnader mellan traditionella fonder och hedgefonder samt hedgefonders 

påverkan på finansiella kriser ur ett historiskt perspektiv. I artikeln kommer 

Strömqvist fram till att hedgefonder haft svårare att hantera denna finanskris än 

tidigare kriser. Vi ansåg att artikeln hade väsentliga kopplingar till vår uppsats och 

ansåg därför att hon var ett bra val av respondent. 

Vi har också gjort intervjuer med en bank samt olika fondbolag vilka innehar 

hedgefonder i sitt fondutbud. Vid urvalet av bolag valde vi fondbolag som hade 

hedgefonder noterade i SEK. Personliga intervjuer gjordes med: Göran Espelund, VD 

för Lannebo Fonder, Christopher Sundman på Handelsbanken Asset Management 

samt Alf Nehlin som är Compliance Officer på Brummer & Partners. Göran Espelund 

har många års erfarenhet från fondvärlden, då han tidigare har varit verksam inom 

Swedbanks fondbolag Swedbank Robur. Att intervjua en medarbetare på Brummer & 
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Partners ansåg vi var intressant, då en av deras hedgefonder, Lynx, har erhållit 

utmärkelse för Bästa hedgefond under 2008 av både Privata Affärer och Dagens 

Industri65. Då Alf Nehlin främst såg sig ha kompetens att uttala sig om risker och 

regleringar har vissa av hans svar kompletteras med svar via e-mail från Filip 

Borgeström som också arbetar på Brummer & Partners. Intervjun med Christopher 

Sundman ansåg vi var ett bra komplement till intervjuerna med fondbolagen då han 

företräder en bank och inte ett privat fondbolag samt är förvaltare av hedgefonden 

Handelsbanken Europa Hedge Selektiv,  

Intervjuformer och genomförande 

Vid intervjutillfällena använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer, i detta fall 

innebär det att vi har förberett standardiserade frågor vilka kan kombineras med 

spontana följdfrågor om så behövs66. Vi övervägde tre olika intervjutekniker vilka var 

personlig intervju, telefonsamtal och e-post. Vid ett personligt samtal är fördelen att 

kroppsspråket kan läsas av, samt att följdfrågor kan vara lättare att ställa. Nackdelar 

med personliga intervjuer är att de är mer tidskrävande samt att respondenten kan 

påverkas av intervjuaren67. Telefonintervjuer kan vara ett bra alternativ då dessa inte 

är lika tidskrävande för såväl respondenten som intervjuaren. Nackdelen med detta 

alternativ är att kroppsspråket inte kan tolkas. Dessutom finns en risk att respondenten 

inte har avsatt tid på samma sätt som vid en personlig intervju, vilket kan ge en 

stressande effekt och ge mer kortfattade svar. Med en e-postintervju är fördelen att 

respondenten kan ta mer tid på sig att tänka igenom svaren och har möjlighet att 

genomföra intervjun när det passar bäst. Nackdelen med detta är emellertid att 

spontaniteten försvinner och möjligheten till följdfrågor uteblir. Detta medför att 

alternativet med semi-strukturerad intervju inte fungerar i detta fall, intervjun blir 

istället i strukturerad form.68 Intervjuerna genomfördes som personliga intervjuer, 

förutom de frågor Filip Borgeström kompletterade med via e-mail. Vid 

intervjutillfällena fördes anteckningar och intervjuerna spelades även in för att ha 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom dem igen. 

                                                
65 Privata Affärer, (2009). 
66 Saunders M. et al, (2003). 
67 Ghauri P, Grønhaug K, (2005) s. 103. 
68 Gustavsson B, (2004). 
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3.4 Metodkritik 

3.4.1 Kvantitativ metod 

Ett problem vid analys av hedgefonder är att många är relativt insynsskyddade, vilket 

försvårar möjligheten att få reda på väsentlig information. Anledningen till detta är att 

hedgefonder inte är lika reglerade som vanliga fonder. Förvaltarna avgör därför själva 

vilken information som ska vara tillgänglig för allmänheten, utöver den som måste 

rapporteras in till FI. Fondinformationen är därför i många fall bristfällig kring vilken 

investeringsstrategi de använder sig av samt var och i vilka tillgångar de placerar. 

Därför har vi valt att utgå ifrån Morningstars indelning av hedgefonderna i kategorier. 

Då vi valt att avgränsa oss till hedgefonder noterade i SEK är det vissa kategorier där 

det är få fonder vilket kan göra det svårt att dra generella slutsatser. Vi ser ändå att 

denna kategoriindelning är den bästa att använda då det finns specifika kriterier som 

ska uppfyllas såsom korrelation och placeringsinriktning. 

Ytterligare ett problem med vår kvantitativa data är att de fonder som stängts ner 

under undersökningsperioden blir exkluderade ur beräkningarna. Anledningen till 

detta är att dessa fonder exkluderas ur det tillgängliga materialet när de stängs ner. 

Detta kan medföra att den totala avkastningen för hedgefonder blir något missvisande, 

vilket bör has i åtanke. 

Jensens alfa och Sharpekvoten utgår från att avkastningen är normalfördelad. Detta 

innebära att hänsyn inte tas till eventuell skevhet och toppighet i normalfördelningen, 

vilket kan påverka resultatet något. Detta anses vara marginellt men något som bör 

has i åtanke vid utläsning av resultatet.69 

3.4.2 Kvalitativ metod 

Då hedgefonder är en relativt ny företeelse, i alla fall i Sverige, innebär detta att 

litteraturen inom ämnet är begränsad. Flertalet av böckerna är inte heller dagsaktuella 

vilket kan vara problematiskt då vår studie ämnar titta på hedgefonder under rådande 

finanskris. En annan svårighet med aktuell information är att branschen utvecklas och 

växer snabbt. På grund av detta har vi använt oss av finansiella medier för att fånga 

dagens utveckling av hedgefonder. Ett problem med att använda sig av medier som 

                                                
69 Lavinio S, (1999). 
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källa är att objektivitet samt tillförlitligheten kan ifrågasättas. Vid val av mediekällor 

har vi därför i första hand använt oss av finansiella medier, vilka bör vara väl insatta i 

ämnet, samt kompletterat detta med dagstidningar och information från relevanta 

företag. För att få en rättvis bild av dagsläget har vi använt oss av rapporter från 

statliga myndigheter, finansiella institutioner samt akademiska rapporter.  

Vid intervjuerna har vi försökt öka tillförlitligheten genom att ha respondenter från 

olika delar av finansbranschen. Detta för att motverka subjektiviteten hos en enskild 

respondent, exempelvis kan det finnas skäl att tro att statliga myndigheter och 

förvaltare har olika syn på hedgefonder. Därför har vi även valt att intervjua en tredje 

part, Morningstar, vilka inte har någon direkt roll i hedgefondernas förvaltning och 

reglering. Ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten är att intervjuerna har spelats in 

samt anteckningar förts under intervjutillfällena vilket innebär att vi kan gå tillbaka 

och lyssna vid oklarheter. Bortfall av respondenter anser vi inte varit något problem 

då vi har erhållit den önskade fördelningen av intervjupersoner.  

Ett problem vid intervjuer är att skilja på personens egna åsikter och objektiva åsikter. 

I detta fall är det av yttersta vikt att låta objektiva åsikter väga tyngre då de är mer 

generaliserbara än egna åsikter. Genomgående under arbetets gång har vi därför haft 

detta i åtanke och vägt varje argument noggrant. Argument som inte är till 

respondentens eget intresse har därför vägt tyngre. Dock utesluts inte de åsikter som 

anses vara personens egna då detta kan bidra till intressanta vinklar i uppsatsen. 

Det har varit svårt att finna tidigare relevanta studier inom detta ämne. Det finns ett 

fåtal men de har främst inriktat sig på prestationer. I och med att hedgefondsindustrin 

är en bransch i ständig förändring, speciellt under senare tid, kan dessa ses som något 

inaktuella. Ytterligare en nackdel är att de studier som finns bygger på varandra. De 

tidigare studierna har valt att fokusera på hedgefonder i USA och offshore. Detta gör 

att det är svårt att tillämpa dessa resultat på den svenska hedgefondsmarknaden.  
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4 Resultat från den kvantitativa undersökningen 

Detta kapitel börjar med att svenska hedgefonders resultat i helhet presenteras med 

hjälp av kvantitativa finansiella riskmått. Därefter går vi vidare med att titta på varje 

placeringskategori, enligt Morningstars indelning. Kategorin aktier USA har 

exkluderats då denna endast bestod av en fond med kort historik. För att få en 

helhetsbild över de olika kategorierna tittar vi även på hur dessa korrelerar med 

varandra och marknaden. Resultaten baseras på månatliga data under perioden 

december 2004 till och med januari 2009. 

4.1 Hedgefonder 

Utvecklingen av hedgefonder internationellt har varit sämre jämfört med den svenska 

hedgefondsmarknaden. Figur 3 visar utvecklingen av hedgefondsindexet som 

representerar hela världen samt utvecklingen av den globala aktiemarknaden medan 

Figur 4 visar den svenska marknaden jämfört med index för svenska hedgefonder. Vi 

kan se en fallande trend från september 2007 och från detta datum har 

hedgfondsindexen fallit med 46,3 % internationellt respektive 3,94 % i Sverige. 

 
Figur 3 Internationell utveckling av hedgefonder. 

Diagrammet visar den månatliga utvecklingen av ett internationellt hedgefondsindex jämfört med ett 
aktieindex över världsmarknadsutvecklingen. (Källa:MSCI Barra och Credit Suiss) 
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Detta diagram visar den månatliga utvecklingen av det svenska hedgefondsindexet HFXSaw70 jämfört 
med utvecklingen på den svenska aktiemarknaden med indexet OMXSPI. (Källa: Harcourt och 
Thomson Reuters) 

Figur 5 visar den genomsnittliga utvecklingen av svenska hedgefonder under 

perioden 2004-02-28 – 2009-01-31, samt deras förhållande till riskfri ränta71 och 

OMXSPI. Korrelationen mellan hedgefondsindexet och OMXSPI är 0,63, vilket kan 

ses i grafen då dessa till viss del följs åt. Upp- och nedgångarna i hedgefonderna är 

däremot inte lika kraftiga som i OMXSPI. 

 
Figur 5 Utveckling av svenska hedgefonder under 5 år. 

Diagrammet visar den månatliga utvecklingen av svenska hedgefonder under den femårsperiod vi valt 
att undersöka. 
                                                
70 HFXSaw inkluderar samtliga Sverigeregistrerade hedgefonder som har minst 6 månader track-record 
och minst 50 miljoner SEK i förvaltning.  
71 Riskfri ränta baseras på 10-års stadsobligationer. 
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4.1.1 Andel månader med positiv avkastning72 

Något som är intressant vid en investering i hedgefonder är hur många månader de 

lyckats prestera en positiv avkastning. Tabell 1 visar andelen månader som svenska 

hedgefonder noterade i SEK har uppvisat positiv avkastning. Sett till livslängden 

lyckas de prestera en positiv avkastning tre fjärdedelar av tiden medan de under 2008 

genererade positiv avkastning endast en tredjedel av månaderna.  

Andel positiva 
månader 2007 

Andel positiva 
månader 2008 

Andel positiva 
månader 5 år 

7/12  4/12  9/12 

Tabell 1 Andel månader med positiv avkastning 

Tabellen visar hur stor andel månader med positiv avkastning hedgefonder haft under 2007, 2008 och 
under deras livslängd.  

Tabell 2 visar hur många hedgefonder som presterat positiv avkastning under olika 

tidsperioder. Här kan vi se att skillnaden mellan 2007 och 2008 inte är lika påtaglig 

som i tabell 1, vilket tyder på att enskilda hedgefonder dragit ner värdet på det 

genomsnittliga indexet. 

Andel fonder med 
positiv avkastning 

2007 

Andel fonder med 
positiv avkastning 

2008 

Andel fonder med 
positiv avkastning 

under 5 år 
50 %  43 %  69 % 

Tabell 2 Andel fonder med positiv avkastning 

Denna tabell visar hur stor andel hedgefonder som genererade positiv avkastning under 2007, 2008 
och under hela livslängden. 

4.1.2 Jensens alfa 

Den riskjusterade avkastningen mäts i Jensens alfa och sett till svenska hedgefonder i 

helhet har denna varit negativ det senaste året. Under mätperioden 2008-02-01 – 

2009-01-31 uppgick Jensens alfa till -1,354 % vilket ses i Tabell 3. Beräkningarna är 

gjorda gentemot OMXSPI. 

Jensens alfa  2007  2008 
Genomsnitt  0,0283 %  ‐1,354 % 

Tabell 3 Jensens alfa 

Tabellen visar den genomsnittliga riskjusterade avkastningen för alla hedgefonder under 2007 
respektive 2008, beräknad utifrån det genomsnittliga värdet på årsbasis vilket baseras på månadsdata. 

                                                
72 2007 avser tidsperioden 2007-02-01 – 2008-01-31, detta gäller för alla våra mätningar.  

2008 avser perioden 2008-02-01 – 2009-01-31, detta gäller för alla våra mätningar. 
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4.1.3 Sharpekvoten 

Precis som Jensens alfa var Sharpekvoten sämre under 2008, men även 2007 visade 

den en negativ siffra. Sharpekvoten visar den riskjusterade avkastningen över riskfritt 

i förhållande till standardavvikelsen och Tabell 4 visar att hedgefonder i genomsnitt 

inte lyckats prestera en positiv Sharpekvot något av åren. 

Sharpekvoten  2007  2008 
Genomsnitt  ‐0,685  ‐2,031 

Tabell 4 Sharpekvoten 

Denna tabell visar den genomsnittliga Sharpekvoten för alla hedgefonder under 2007 och 2008, 
beräknad utifrån det genomsnittliga värdet på årsbasis vilket baseras på månadsdata. 

4.1.4 Beta 

Betavärdet beräknas utifrån månadsdata för OMXSPI. Genom att regressera 

betavärdet för svenska hedgefonder i helhet får vi ett signifikant betavärde på 0,178 

under den senaste femårsperioden vilket visar att hedgefonder har varit exponerade 

mot en viss marknadsrisk men att den varit begränsad. Betavärdet skiljer inte 

väsentligt åt under våra jämförelseperioder då det under 2007 uppgår till 0,141 och 

under 2008 var beta 0,170. 

4.2 Kategorier 

Tabell 5 visar utvecklingen för respektive hedgefondskategori samt OMXSPI under 

2007, 2008 och hela livslängden. Kategorier som visat stabila utvecklingar under 

dessa två år är Global trend och Global ränte. Detta kan jämföras med Arbitrage 

ränte och Multistrategi vilka varit betydligt mer volatila. 

Värderförändring 
20070201 – 
20080131 

20080201 – 
20090131 

Livslängd/5år 

Aktier Europa  2,53 %  ‐12,38 %  26,66 % 
Arbitrage ränte  27,06 %  ‐9,63 %  32,39 % 
Aktier Global  ‐6,36 %  ‐10,10 %  8,59 % 
Global icketrend  ‐0,87 %  4,95 %  21,99 % 
Global ränte  5,51 %  6,16 %  26,83 % 
Global trend  6,90 %  6,11 %  62,83 % 
Multistrategi  20,47 %  ‐17,91 %  5,16% 
Övriga  ‐4,86 %  ‐1,97 %  13,49 % 
OMX  ‐20,04 %  ‐37,81 %  ‐6,53 % 
Tabell 5 Kategorier – Värdeförändring 

Denna tabell visar den genomsnittliga värdeförändringen på årsbasis beräknad utifrån månadsdata 
hos de olika hedgefondskategorierna under våra jämförelseperioder samt under hela deras livslängd. 
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Utveckling illustreras även i Figur 6, där ovanstående information visas grafiskt 

under de två senaste åren. Här syns att samtliga hedgefondskategorier gått bättre än 

OMXSPI det senaste ett och ett halvt åren.  

 
Figur 6 Värdeförändring av hedgefondskategorierna. 
Detta diagram visar hur hedgefondskategoriernas avkastning har utvecklats på månadsbasis jämfört 
med varandra och OMXSPI. En större och tydligare graf går att finna i Bilaga 3. 

4.2.1 Marknadsrisk 

Betavärdena för de olika kategorierna ser vi huruvida de är exponerade mot 

marknadsrisk eller inte. Genom att genomföra regressioner över månatliga 

avkastningar över respektive kategori och OMXSPI ser vi om de visar ett signifikant 

betavärde. Om detta inte är signifikant på 5 % -nivån kan inte nollhypotesen 

förkastas. Det betyder att det inte kan konstateras att beta är skilt från noll, vilket 

innebär att kategorin inte är exponerad mot marknadsrisk. 

Marknadsrisk  Signifikant β   Ej signifikant β   pvärde 
Aktier Europa  0,272    5,24 E‐20 
Arbitrage ränte    X  0,115 
Aktier Global  0,241    1,36 E‐16 
Global icketrend    X  0,926 
Global ränte    X  0,136 
Global trend    X  0,135 
Mulitstrategi    X  0,983 
Övriga  0,149    4,16 E‐10 

Tabell 6 Kategorier – Marknadsrisk 
Tabellen visar huruvida kategorierna har haft ett signifikant betavärde beräknat på dess livslängd. 
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4.2.2 Standardavvikelse 

I Tabell 7 kan vi se att standardavvikelsen ökat i majoriteten av hedgefonderna under 

2008. Den högsta standardavvikelsen uppvisas i kategorin Multistrategi där ökningen 

är över 100 % från året innan. Andra kategorier som uppvisar stor ökning i 

standardavvikelse är kategorierna Aktier Global och Aktier Europa. Kategorierna 

Arbitrage ränte samt Aktier USA är exkluderade i denna tabell då de endast innehar 

en hedgefond.  Värt att notera är att tabellen visar genomsnittet inom varje kategori. 

Tittar vi på enskilda fonder kan spridningen i avkastningen mellan högsta och lägsta 

värde vara stort. Exempelvis innehar Aktier Europa en fond med 37 procentenheter i 

spridning mellan högsta och lägsta månadsavkastningen under 2008.   

Standardavvikelse  2007  2008  5 år 
Aktier Europa  3,46%  10,05 %  5,54 % 
Aktier Global  3,71 %  8,24 %  5,16 % 
Global icketrend  8,97 %  8,83 %  6,27 % 
Global ränte  2,18 %  2,88 %  2,63 % 
Global trend  6,10 %  3,53 %  4,78  % 
Multistrategi  7,66 %  16,45 %  13,54 % 
Övriga  3,98 %  4,33 %  3,78 % 
OMX  15,69 %  25,46 %  17,81 % 
Tabell 7 Kategorier – Standardavvikelse 

Tabellen visar den genomsnittliga standardavvikelsen på årsbasis, baserad på månadsavkastning, för 
de olika kategorierna under 2007, 2008 samt hela livslängden. 

4.2.3 Andel månader med positiv avkastning 

En annan faktor att titta på är hur många månader som respektive kategori genererat 

positiv avkastning under en viss period. Tabell 8 visar detta och där kan vi se att 

Global ränte har haft bättre andel positiva månader under 2007 och under 2008 än 

under hela sin livslängd. Flertalet kategorier uppvisar trots allt ingen väsentlig 

skillnad i antalet positiva månader. 

Positiv 
avkastning 

Andel positiva 
månader 2007 

Andel positiva 
månader 2008 

Andel positiva månader 
livslängd/5 år 

Aktier Europa  42 %  42%  62% 
Arbitrage ränte  75 %  42 %  58 % 
Aktier Global  33 %  58 %  65 % 
Global icketrend  50 %  58 %  65 % 
Global ränte  75 %  67 %  65 % 
Global trend  67 %  83 %  73 % 
Multistrategi  83 %  58 %  63 % 
Övriga  50 %  67 %  63 % 

Tabell 8 Kategorier – Andel månader med positiv avkastning 
Tabellen visar hur stor andel positiva månader varje kategori hade under 2007, 2008 respektive hela 
livslängden. 
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4.2.4 Jensens alfa 

För att titta på den riskjusterade avkastningen som visar den överavkastning 

förvaltaren skapat utifrån tagen risk används Jensens alfa. Tabell 9 visar Jensens alfa 

under 2007 respektive 2008 för varje fondkategori. Som kan läsas av har kategorin 

Arbitrage ränte varit den kategori som presterat bäst under 2007 samtidigt som 

fonden ligger kvar på en positiv nivå under 2008. Denna kategori består dock enbart 

av en hedgefond vilket innebär att inga generella slutsatser kan dras utifrån denna 

kategori. 

Jensens alfa  2007  2008 
Aktier Europa  1,871 %  ‐4,440 % 
Arbitrage ränte  24,699 %  1,791 % 
Aktier Global  ‐7,515 %  ‐4,635 % 
Global icketrend  ‐3,772 %  8,961 % 
Global ränte  5,398 %  0,223 % 
Global trend  7,674 %  1,826 % 
Mulitstrategi  10,767 %  ‐1,363 % 
Övriga  ‐4,197 %  3,717 % 

Tabell 9 Kategorier – Jensens alfa 

Tabellen visar den riskjusterade avkastningen för de olika hedgefondskategorierna under 2007 och 
2008, beräknad utifrån det genomsnittliga värdet på årsbasis vilket baseras på månadsdata. 

4.2.5 Sharpekvoten 

Tabell 10 visar Sharpekvoten för respektive fondkategori 2007, 2008 samt över 

livslängden. Även här har kategorierna Global ränte och Global trend visat en stabil 

utveckling då de är de enda kategorierna som presterat en positiv Sharpekvot bägge 

åren. 

Sharpekvoten  2007  2008  Livslängd/5 år 
Aktier Europa  ‐0,460  ‐2,099  0,182 
Arbitrage ränte  1,933  ‐3,332  0,238 
Aktier Global  ‐2,869  ‐1,708  ‐0,408 
Global icketrend  ‐0,519  0,158  0,047 
Global ränte  0,570  0,778  0,348 
Global trend  0,442  0,621  1,255 
Mulitstrategi  1,944  ‐1,342  ‐0,142 
Övriga  ‐2,281  ‐1,313  ‐0,338 
Tabell 10 Kategorier – Sharpekvoten 

Denna tabell visar Sharpekvoten för de olika hedgefondskategorierna under 2007, 2008 samt hela 
livslängden, beräknad utifrån det genomsnittliga värdet på årsbasis vilket baseras på månadsdata. 
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4.2.6 Korrelation 

Hedgefonder används ofta som komplement till en icke diversifierad portfölj för att 

sprida riskerna vilket gör att korrelationen med marknaden, men även med övriga 

hedgefonder, är intressant. En hedgefond som har låg korrelation med övriga 

placeringar kan därför vara en attraktiv investering just på grund av denna egenskap 

även om den inte visat den bästa avkastningen. Korrelationsmatrisen nedan visar hur 

de olika hedgefondskategorierna korrelerar med marknaden och gentemot varandra.  

Korrelation  OMX  Aktier 
Europa 

Arbitrage 
ränte 

Aktier 
Global 

Global 
icke
trend 

Global 
ränte 

Global 
trend 

Multi
strategi 

Övriga 

OMX  1  0,882  0,206  0,838  0,014  ‐0,211  0,173  ‐0,003  0,717 
Aktier 
Europa 

0,882  1  0,344  0,767  ‐0,016  ‐0,128  0,209  0,174  0,759 

Arbitrage 
ränte 

0,206  0,344  1  0,233  ‐0,097  0,210  0,187  0,347  0,228 

Aktier 
Global 

0,838  0,767  0,233  1  ‐0,066  ‐0,261  0,156  ‐0,032  0,749 

Global 
icketrend 

0,014  ‐0,016  ‐0,097  ‐0,066  1  0,039  0,092  0,015  0,114 

Global 
ränte 

‐0,211  ‐0,128  0,210  ‐0,261  0,039  1  0,259  ‐0,053  ‐0,085 

Global 
Trend 

0,173  0,209  0,187  0,156  0,092  0,259  1  0,162  0,189 

Multi
strategi 

‐0,003  0,174  0,347  ‐0,032  0,015  ‐0,053  0,162  1  0,052 

Övriga  0,717  0,759  0,228  0,749  0,114  ‐0,085  0,189  0,052  1 
Tabell 11 Korrelation mellan hedgefondskategorierna 

Korrelationsmatris över hedgefondskategorierna samt OMXSPI, beräknat på månadsdata över 
avkastningen under perioden 2004-02-29 – 2009-01-30. 
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5 Intervjuresultat 

I detta kapitel presenteras vad respondenterna svarade vid intervjutillfället. Vi har 

valt att dela in de erhållna svaren i fem avsnitt. I slutet av varje avsnitt finns en 

sammanfattning, där respondenternas svar sammanställs kortfattat, för att på så sätt 

ge läsaren en lättare överblick av svaren. 

Respondent  Företag  Position 
Filip Borgeström  Brummer & Partners  Institutional Clients 
Göran Espelund  Lannebo Fonder  VD 
Jonas Lindmark  Morningstar  Analyschef och krönikör 
Alf Nehlin  Brummer & Partners  Compliance Officer 
Oskar Ode  Finansinspektionen  Finansinspektör 

Maria Strömqvist  Riksbanken  Verksam  på  avdelningen 
för finansiell stabilitet 

Christopher Sundman  Handelsbanken Asset 
Management  Hedgefondsförvaltare 

Tabell 12 Överblick av de olika respondenterna 

5.1 Hedgefonders prestationer under 2008 och påverkan av den 

finansiella krisen 

Här presenteras intervjupersonernas syn på hedgefonders prestation i helhet under 

2008 samt hur de påverkats av finanskrisen. Även hedgefondernas roll i krisen 

diskuteras. 

Filip Borgeström: Under 2008 anser Borgeström att hedgefonder inte har nått upp till 

sina mål att leverera absolut avkastning. Den finansiella krisen har medfört att många 

tillgångar har tappat värde på global basis och nedgången på marknaderna har slagit 

hårt mot vissa specifika hedgefondsstrategier, som till exempel convertible arbitrage. 

Trots att avkastningen har varit en besvikelse under det föregångna året påpekar 

Borgeström att hedgefonder har haft betydligt bättre avkastning och lägre volatilitet 

än aktiemarknaden. På Brummer & Partners är de, enligt Borgeström, generellt sett 

mycket nöjda med sin avkastning under 2008, framförallt jämfört med börsen och 

hedgefondsindustrin som helhet. Spridningen i avkastning var dock större än normalt 

och vissa fonder nådde inte upp till det mål de hade. 

Ytterligare en faktor Borgeström tar upp som effekt av den finansiella krisen är att 

förvaltare och investerare har fått en annan syn på likviditet, motpartsrisker och 
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operativa risker. Att dessa frågor nu fått större fokus är något Borgeström tror 

kommer gynna hela branschen. Han tar även upp att finanskrisen har inneburit en 

utrensning av fonder vilket han på lång sikt anser vara bra då oseriösa och mindre 

skickliga fonder försvinner från marknaden. En annan effekt av krisen som 

Borgeström tror vi med största säkerhet kommer att få se framöver är att lagstiftare 

och tillsynsmyndigheter i större utsträckning vill reglera och kontrollera branschen. 

Detta är både en möjlighet till utveckling men också ett hot för hedgefonders existens 

enligt Borgeström. 

Göran Espelund: Espelund tycker inte att föregående år är riktigt godkänt sett till 

hedgefonders prestation i helhet, då det är allt för många som har gått back samt några 

som gått riktigt mycket back. Hänsyn bör ändå tas till att det varit ett svårt år med 

extrem volatilitet under hösten 2008. Espelund anser därför att de som presterat en 

positiv avkastning har lyckats mycket bra, medan de som behöll kapitalet och hade en 

avkastning på -5 % till 0 % är godkända på grund av de rådande förhållandena.  

Sett till den internationella krisen anser han att en faktor är de många marknader där 

hedgefonder varit aktiva som inte längre fungerar. Exempelvis har placeringar i 

CDO:er73, CDS:er74 och trancher i private equity affärer varit vanligt förekommande 

internationellt, men dessa marknader är i dagsläget helt döda. Detta medför att 

instrumenten inte existerar på samma sätt som tidigare. Tittar vi på Sverige tar han 

främst upp den extrema volatiliteten som varit under 2008, vilket skapat svårigheter 

för många förvaltare, men också att det varit dyrt att låna aktier. Även i Sverige anser 

han att det har varit dåligt fungerande marknader och sämre likviditet.  

Jonas Lindmark: Lindmark anser att svenska hedgefonder har klarat sig hyfsat bra 

jämfört med internationella. I exempelvis England och USA har hedgefondsindex 

fallit dramatiskt. En aspekt som Lindmark tar upp är försvagandet av den svenska 

kronan vilket drabbat utländska placerare. För dessa har svenska hedgefonder varit en 

dålig investering om de inte varit valutasäkrade. Lindmark tolkar även att 

nedgångarna i några av de stora bankbolagens hedgefonder, till exempel Robur 

Access Hedge och SEB Multihedge, tyder på att de varit valutasäkrade och på så sätt 
                                                
73 CDO = Collateralized Debt Obligation. 
74 CDS = Credit Deafault Swap.  
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tappat värde i och med kronans nedgång. Samtidigt anser han att det ligger lite i 

hedgefondernas natur att vissa går dåligt. Även under 2006 och 2007, då det var bra 

börsår, fanns det hedgefonder som uppvisade stora negativa avkastningar. Dock har 

det varit desto fler under 2008. 

Alf Nehlin: Angående hedgefonders roll i krisen anser Nehlin att man kan titta på vad 

FI och Riksbanken säger. Själv anser han att hedgefonder bidrar till stabilitet då de 

tillför likviditet på marknaden. Riskerna sprids då de är beredda att ta risk där ingen 

annan vill ta risk. Att gå mot strömmen anser Nehlin vara ett välkommet bidrag för att 

få den perfekta prissättningen på finansiella instrument.  

Oskar Ode: Hedgefonder säljs och marknadsförs ofta med motivet att de med hjälp av 

friare mandat ska kunna skapa positiv avkastning oavsett marknadsutveckling. Utifrån 

detta konstaterar Ode att det är ganska många under föregående år som inte lyckats. 

Jämfört med aktiefonder, som ofta jämförs mot ett index, menar han att många av 

dessa inte uppnår bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Skillnaden enligt Ode är 

att hedgefonder ofta marknadsför den absoluta avkastningen kraftfullt och ger 

kunderna en starkare tro om att det är en säker investering. Han menar att den fria 

placeringsinriktningen innebär en risk som betyder att hedgefonder inte är en lika 

säker placering som det ibland kan framstå som i marknadsföringen. Hur mycket en 

hedgefond har drabbats av den finansiella krisen anser Ode beror på vilken 

förvaltningsstrategi den har. Som helhet bedömer Ode att hedgefonder inte har haft 

större inflytande eller påverkan på krisen än någon annan aktör på den finansiella 

marknaden.  

Maria Strömqvist: Strömqvist säger att det som man tidigare gjorde bra avkastning 

på, det vill säga att ligga lång mot marknaden, har nu vänt och de som gjort detta har 

istället drabbats av katastrofala förluster. Jämfört mot tidigare år anser hon att det 

varit en stor skillnad vilken hon tror beror på att hedgefonderna har haft en för stor 

exponering mot marknaden, istället för att vara marknadsneutrala vilket de ofta 

marknadsför sig som. 

Under den rådande finanskrisen anser Strömqvist att hedgefonder har påverkats på 

olika sätt. De har bland annat drabbats genom att de positiva effekterna investerare 

tidigare kunde få genom diversifiering har försvunnit och därmed ökat den 
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systematiska risken. Alla tillgångar tappar i värde samtidigt, vilket är något du inte 

räknar med under normala marknadsförhållanden. Hedgefonderna har även påverkats 

av bankernas kreditåtstramning, vilken har medfört att de eventuellt blivit tvungna att 

sälja av sina tillgångar för att kunna betala tillbaka pengarna till bankerna. Detta har 

likväl mer med yttre omständigheter än själva hedgefondstrategin att göra.  

Strömqvist säger att det inte finns några bevis för att just hedgefonder har orsakat 

krisen eller påverkat den mer än någon annan investerare. Detta går att se genom att 

titta på hur stora hedgefonder är jämfört med andra investerare. Strömqvist gör en 

jämförelse mellan när Lehman Brothers och hedgefonden Amaranth gick i konkurs. 

Amaranth hade ingen som helst påverkan på det finansiella systemet, trots att de 

förlorade stora summor med pengar. Hon menar att konkursen av Lehman Brothers är 

det som har haft störst påverkan på den rådande finansiella krisen. 

Christopher Sundman: Generellt sett tycker Sundman att det har gått dåligt för 

hedgefonder i helhet, i förhållande till den risk de tagit. Han anser att 

marknadsneutrala hedgefonder borde ha kunnat generera en överavkastning förra året. 

Europa Selective Hedge vilken Christopher själv förvaltar är en marknadsneutral 

hedgefond, men vid tydliga marknadstrender kan de ligga 20-30 % viktade åt det håll 

trenden visar. Många hedgefonder går som bäst när marknaden går upp vilket tyder på 

att de har en majoritet av långa positioner och därmed på många sätt liknar en 

aktiefond, med viss hävstång. Utifrån den risk som tas bedömer han att avkastningen 

inte är så bra.  

Om vi tittar på hur den finansiella krisen påverkat hedgefonderna anser Sundman att 

de med hög hävstång definitivt fått problem då bankerna kräver högre säkerheter, 

vilket i sin tur minskat belåningsgraden. Sett till svenska hedgefonder tror han inte att 

de större förvaltarna haft problem med detta utan det skulle möjligtvis i så fall vara 

mindre fondbolag som drabbats. Andra problem är illikvida instrument i en 

nedåtgående marknad, medan det i en uppåtgående marknad inte märks av. Detta 

finner han främst varit ett internationellt problem. Angående hedgefonders roll i 

krisen tror han inte att dessa har påverkat mer än någon annan aktör.  Hela systemet 

arbetar efter att få högre avkastning på det egna kapitalet och när marknaden går 

vidare måste därför mer risk tas. Detta görs dels genom ökad belåning men även med 
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hjälp av utveckling av nya instrument, med högre hävstång, vilka blir mer komplexa. 

Han anser också att ägarna drivit på krav på en högre avkastning, vilket medfört att 

ledningen behövt ta fram nya sätt för att lösa detta som inneburit en ökad risk. 

Sammanfattningsvis är det ingen enskild aktör som framställt krisen utan problemet är 

att detta har tillåtits pågå. Sundman tar upp att det finns risk för en överreaktion i 

riskreduceringen i form av restriktivitet och långsammare utveckling i dagens läge. 

Han drar paralleller till den svenska finanskrisen på 90-talet då det efter den 

expansiva utvecklingen och generösa utlåningen, framförallt inom fastighets-

branschen, bromsades in tvärt, vilket han tror är ett möjligt scenario även i detta läge. 

Sammanfattning: Såväl Espelund som Sundman anser att hedgefonder i helhet har 

presterat dåligt under 2008. Lindmark tycker ändå att svenska hedgefonder klarat sig 

hyfsat bra gentemot de internationella. Ode menar att många inte lyckats prestera den 

avkastning som de ska klara av enligt den marknadsföring som förmedlas. Detta spår 

är även något Borgeström är inne på när han konstaterar att många hedgefonder, 

under 2008, inte lyckats prestera den absoluta avkastning de utlovat. Av de problem 

som drabbat hedgefonder under krisen menar Espelund att det främst är den extrema 

volatiliteten som skapat svårigheter samt att flera marknader slutat fungera. 

Borgeström nämner att hedgefondsmarknaden inte varit lika volatil som aktie-

marknaden och även presterat bättre i form av avkastning. Sundman nämner att 

många fonder internationellt fått problem med illikvida instrument och belåning. Både 

Sundman och Strömqvist tror att många hedgefonder haft en övervikt i långa 

positioner och därför följt med marknaden ner. Sett till hedgefonders roll i krisen är 

respondenterna överens om att hedgefonder inte har påverkat mer än någon annan 

aktör. Nehlin menar till och med att hedgefonder bidrar med likviditet och tillför 

stabilitet på marknaden.  
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5.2 Riskhantering 

Nedan presenteras intervjupersonernas syn på risker i hedgefonder och om riskläget 

förändrats under krisen. Externa operativa risker såsom motpartsrisker och legala 

risker samt förvaltarrisk diskuteras med fokus på hur dessa hanteras i förvaltningen.   

Göran Espelund: Espelund anser att behovet att arbeta med operativa risker i form av 

motpartsrisker är större under dåliga tider än under goda tider. I goda tider då de flesta 

motparter tjänar bra med pengar är motpartsrisken låg. Därför aktualiseras arbetet 

med dessa risker i dåliga tider. Under hösten 2007 kom frågan på bordet hos Lannebo 

Fonder och de började se över sina motparter. Konsekvensen av detta var att de 

exempelvis tog bort Kauphting som motpart. Att arbetet med operativa risker varierar 

under olika perioder tycker Espelund är okej så länge medvetenheten om dessa hela 

tiden finns. I dagsläget är dessa frågor aktuella och varje år genomförs en granskning 

där de operativa riskerna gås igenom för att ta reda på vilka risker som finns. Lannebo 

Fonder klassificerar förvaltarrisken som en del av den operativa risken men denna 

förändras inte mycket över tiden då det alltid finns en risk för att förvaltaren ska göra 

dåliga placeringar. Espelund anser att såväl förvaltarrisk som andra operativa risker 

ska behandlas på samma sätt trots att lösningarna är olika. 

Jonas Lindmark: Lindmark anser att det finns en annorlunda risk i hedgefonder då 

förvaltaren har friare placeringsmöjligheter vilket ökar risken. Han poängterar också 

att det är stor skillnad i risk mellan olika hedgefonder. Morningstars rating bygger på 

främst på den historiska kursutvecklingen, men i USA finns en speciell rating för 

hedgefonder men den används inte i Sverige. Spontant menar Lindmark att extern 

operativ risk inte tas med i ratingen på grund av att dessa drabbar alla hedgefonder 

och inte är specifikt för en enskild fond. Ett annat problem med att ta hänsyn till risk i 

rating av hedgefonder är att de är hemlighetsfulla och inte ger ut tillräckligt med 

information. Lindmark anser att det är svårt att hantera extern operativ risk 

systematiskt och menar att detta kanske bör göras genom att ta in en extern konsult 

som övervakar riskerna. 
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Alf Nehlin: Nehlin anser att det alltid har varit fokus på motparter och motpartsrisker. 

I fallet med Lehman Brothers var det svårt att veta vem som satt på vad i 

balansräkningen. Det är ett problem att bankerna har bakat in dessa subprime-

produkter på olika sätt. Enligt Nehlin så har Brummer & Partners sett över sina rutiner 

hur de går tillväga när de tar in en ny motpart. Det viktigaste är att göra en due 

dilligence75 och se till att de sprider sina risker genom att inte enbart ha en motpart. 

Nehlin berättar att en del av skyddet mot externa risker är att ha ett startkapital i 

fondbolaget eller värdepappersbolaget, vilket sätts i förhållande till den befintliga 

risken. Tanken med detta är att ha en ekonomisk kudde som kan stå emot en viss 

ekonomisk smäll för företaget. Brummer & Partners använder även sin egen 

riskhantering och interna kontroll. Därmed försöker de logga allt som går snett eller 

hade kunnat gå snett och rapportera detta till styrelsen som då kan överväga 

förbättringar eller dylikt. Bolaget använder även försäkringar som en del av skyddet 

men dessa träder inte i kraft förrän efteråt. Nehlin anser att det tillfälliga 

blankningsförbudet hösten 2008 var en operativ risk som innebar att det var viktigt att 

hålla sig uppdaterad kring de nya juridiska reglerna. Brummer & Partners hänför 

förvaltarrisken till någon form av marknadsrisk då det ställs höga krav på den som ska 

få bli förvaltare.  

Oskar Ode: Sett till hur FI tittar på risk anser Ode att den externa operativa risken 

generellt sett hanteras av hedgefonderna men att den ofta kommer i andra hand. 

Historiskt sett menar han att fokus i första hand legat på marknadsrisken och i andra 

hand på operativa risker. Uppfattningen från FI är ändå att den operativa risken 

hanteras. Det sker misstag men det viktigaste är att det finns rutiner så fondbolagen 

vet hur de ska agera i olika situationer. FI ser fondbolag på samma sätt, oavsett om de 

förvaltar hedgefonder eller vanliga investeringsfonder, när det gäller operativa risker 

då han menar att dessa även finns i de vanliga fondbolagen.  Utöver traditionella mått 

tittar FI även på vissa andra mått men inte specifikt för operationell risk. Han menar 

att den risk som tas i förvaltningen är en del av produkten. 

                                                
75 Granskning av ett företag där det tittas på bland annat finansiella, legala och marknadsmässiga 

aspekter. 
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Maria Strömqvist: Som Strömqvist nämner tidigare tror hon att fonderna kommer 

minska sin motpartsexponering för att på så sätt reducera risken. Under de godare 

tiderna fanns inte behovet att sprida riskerna på samma sätt och bankerna sågs som 

säkra. Där tror Strömqvist att fondförvaltarna tänkt om under den rådande krisen. Att 

skydda sig mot övriga externa risker såsom blankningsförbudet tror Strömqvist är 

svårt. 

Christopher Sundman: På Handelsbanken Asset Management regleras förvaltarrisk 

med förtroendemandat från ledningen och en separat avdelning tittar på risk samt 

vilka risker en enskild förvaltare tar. Sundman anser inte att de operativa riskerna, i 

form av motpartsrisk, har ökat för deras förvaltning under krisen eftersom de redan 

har höga krav. Han anser att det är mycket striktare i en bank då det skulle drabba 

hela banken om han i förvaltningen bröt mot regler eller tog för stora risker. Ett privat 

fondbolag som startats av några enskilda personer menar han kan driva på och 

generera hög avkastning men samtidigt ta hög risk. Ofta fokuseras bara på direkt 

avkastning medan det är svårt att mäta risk utifrån. Sundman anser även att 

genomlysningen är dålig hos många fondförvaltare. 

Sammanfattning: Samtliga respondenter konstaterar att hedgefonderna har tittat över 

sina motpartsrisker och spridit riskerna genom att ha flera motparter. Strömqvist tror 

att fonder kommer minska på sin motpartsexponering för att minska risken. Sundman 

menar dock att deras motpartsrisker inte ökat under krisen då de har så sträng 

kontroll. Espelund anser att arbetet med externa operativa risker bör variera då det 

inte är lika aktuellt under bra tider som dåliga. Ode tycker att de flesta hedgefonder 

ser över sina operativa risker och att det viktigaste är att det finns rutiner och system 

över hur risker ska hanteras.  
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5.3 Regleringar av hedgefondsmarknaden 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas syn på de regleringar av hedgefonder 

som finns i dagsläget samt om dessa är fungerande och ändamålsenliga. Det 

diskuteras även om och i så fall hur reglerna påverkar förvaltningen av hedgefonder i 

Sverige sett till prestation och risk. 

Göran Espelund: Espelund anser att vi i Sverige är välreglerade, till skillnad från 

många andra länder. Han påpekar att det finns en regleringsiver som en efterföljd av 

det som skett i krisen. Här syftar han på tal om ytterligare gemensamma regleringar 

inom EU. Vissa företeelser tror Espelund är svåra att komma åt juridiskt, då många 

fonder ligger i länder som inte kan påverkas av juridisk reglering medan fondbolagen 

ofta är placerade på en marknad som går att reglera. Därför är det möjligt att det går 

att ställa ytterligare krav på fondbolagsnivå. Espelund tror att en förstärkt reglering är 

på gång. Han anser att de svenska reglerna i dagsläget är bra men att man inte får 

strama åt reglerna så att möjligheten för att bedriva hedgefonder på ett effektivt sätt 

försvinner. Espelund tror att det är möjligt att den svenska modellen av regleringar 

kan vara en förebild för resten av Europa. I USA anser han att det brustit enormt, trots 

att de själva anser att de är världens främsta finansekonomi. Bland annat har SEC stått 

handlösa och det amerikanska systemet bör reformeras då det idag är för många 

inblandade. De behöver en ny finansiell struktur på regleringsverksamheten, för alla 

deras finansiella företag, då hela systemet krackelerat. Espelund anser att det är svårt 

med gemensamma regleringar, exempelvis tar han upp att UCITS, som ska vara 

gemensamt inom EU, har tolkats på olika sätt i varje land vilket skapar variationer 

vilket genererar problem med att få ihop det hela.  

Jonas Lindmark: Lindmark anser att svenska hedgefonder är bra reglerade, främst på 

grund av kravet på förvaringsinstitut och externa revisorer. Ett externt förvarings-

institut är viktigt då det innebär att förvaltaren inte har direkt tillgång till fondens 

likvida medel, han menar att detta minskar risken för bedrägerier. Lindmark tar upp 

företeelsen aktiesparklubb76 som i Sverige ses som en privat förening medan dessa i 

USA kan kallas för hedgefond. Även i Sverige är det lite otydligt vad som är en 

                                                
76 Aktiesparklubb innebär att ett antal personer går ihop i en form av intresseförening för att 

gemensamt placera sina pengar, här finns dock inga regler för förvaltning eller krav på revisorer. 
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hedgefond och var gränsen går, men det finns åtminstone viss reglering om hur de ska 

drivas samt att de måste ha tillstånd av FI för att existera. Men även i Sverige anser 

Lindmark att det finns vissa oklarheter i de mått, som varje månad ska rapporteras till 

FI. Han anser att det är konstigt att det ibland kan ta flera veckor innan en fond 

rapporterar in månadsavstämningen, vilket sänker trovärdigheten i materialet. 

Alf Nehlin: Nehlin tror att regleringarna kan vara en orsak till hedgefonders olika 

prestationer internationellt sett.  Alla europeiska hedgefonder är lite rädda för att SEC 

ska agera mot dem då de nämligen blir tvungna att vara registrerade under SEC om de 

har ett visst antal procent amerikanska investerare i sin fond. SEC anser sig nämligen 

ha global jurisdiktion. Nehlin berättar om ett initiativ vid namn Hedge Fund Working 

Group (HFWG), vilka Brummer & Partners är medlemmar i, som har tagit fram en 

självreglering vilken är ett alternativ till den befintliga regleringen. Denna reglering 

går längre än vad FI:s reglering gör idag och fokuserar mycket på transparens, 

genomlysning, riskhantering, likviditetshantering men även på värdering och andra 

centrala faktorer för förvaltningen. Med detta menar Nehlin att det finns ett alternativ 

i form av självreglering. I framtiden tror han att det kommer bli någon form av 

europeisk eller mer global hedgefondsreglering. I Sverige har vi redan en bra 

reglering så risken finns att en, för Sverige sett, sämre reglering tas fram som då 

måste tillämpas i alla länder. Han tror att vid en utökad reglering, kommer de titta på 

självregleringen som HFWG har utformat. 

Ur ett verksamhetsperspektiv anser Nehlin att de aktuella svenska regleringarna kring 

hedgefonder är okej, framförallt rörelsereglerna. Däremot tycker han att FI är 

restriktiva när det gäller bland annat investeringar och tillgångsslag. Detta tror han 

beror på att FI själva är osäkra på innebörden av EU-direktivet, vilket den svenska 

regleringen härstammar från. Han nämner att de är nöjda med att enbart behöva 

rapportera in riskmått jämfört med förr då de var tvungna att rapportera in hela 

innehavet. 
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Oskar Ode: Ode anser att de hittills haft en bra erfarenhet av att ha svenska 

hedgefonder reglerade. Utgångspunkten för de svenska reglerna är UCITS. Även om 

specialfonder inte regleras under vissa av UCITS punkter är många grundläggande 

bestämmelser desamma, exempelvis tillsynskrav och konsumentskyddskrav. Ode 

säger att det är självklart att risken ökar, allt annat lika, om det inte finns några 

regleringar. Det finns fonder som fungerar bra utan tillsyn men sammanfattningsvis 

tror han att det är positivt att de står under övervakning.  

Maria Strömqvist: Tittar vi på dagens regleringar i Sverige tycker Strömqvist att de är 

bra. Hon tycker att vi behöver fonder på marknaden som är mindre reglerade, att 

investerare ska ha den möjligheten. Är det mer sofistikerade investerare ska de vara 

medvetna om riskerna och kunna förstå vad de ger sig in på. Det finns därmed inget 

behov av strängare reglering. Ska vi titta på regleringar menar Strömqvist att vi i så 

fall ska titta på att reglera motparterna och se till att de har koll på belåningsgrader 

och dylikt, en mer indirekt reglering med andra ord. I Europa tror Strömqvist att det är 

möjligt med en mer samordnad reglering då det har varit efterfrågat. Om detta 

kommer att ske anser hon däremot är svårt att säga, det finns argument både för och 

emot och hon tror inte det kommer ske någon omfattande reglering av hedgefonder. 

Skulle en reglering ske så spekulerar Strömqvist i att den i så fall kommer rikta sig 

mot bankerna så att de får bättre koll på sin risk management. Det vore bra med bättre 

genomlysning så att hedgefonder kan jämföras med andra fonder och institutionella 

investerare. 

Christopher Sundman: Sundman tror inte att det är speciellt stor skillnad mellan 

regleringar världen över för de hedgefonder som har sitt säte i hemlandet. Däremot 

ser han problemet med hedgefonder som ligger offshore eftersom dessa inte kan 

kontrolleras på samma sätt. Detta tror dock Sundman är ett lika stort problem vare sig 

förvaltaren sitter i Stockholm eller USA. Christopher Sundman anser att det viktigaste 

med regleringar inte är själva regleringen i sig utan att de styrande är konsekventa i 

sina aktioner. Exempelvis menar han att Bear Stearn och Leaman Brothers är två 

likvärdiga företag men då USA valde att rädda de ena men inte det andra skapades 

stora osäkerheter. Det är viktigt att vara tydlig och konsekvent då det annars blir svårt 

att mäta risker. Sundman tycker att Sverige har en bra reglering men däremot anser 

han att det är svårt för FI att hinna med i utvecklingen av nya instrument på de 
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finansiella marknaderna. Därför kommer alltid regleringen att ligga steget efter. För 

att förebygga detta skulle de behöva ha så hård reglering att utvecklingen skulle 

hämmas, vilket inte är bra. 

Sammanfattning: Respondenterna är överens om att regleringen i Sverige för 

hedgefonder är bra. Sundman menar emellertid att det kan vara svårt för FI att hinna 

med i utvecklingen och att de alltid ligger lite efter. Han menar att det inte skiljer sig 

så mycket internationellt och att det går att komma runt regleringen om man vill. Det 

viktigaste anser han vara tydlighet i vad som gäller. Nehlin tycker att regleringen är 

okej men att FI är väl restriktiva när det gäller tillgångsslag. Respondenterna ser även 

att det kommer att ske ytterligare reglering och vissa menar att en risk för 

överreglering finns efter en kris. Flera tror att en gemensam reglering kan bli aktuell, 

men att det finns svårigheter. Espelund pekar exempelvis på UCITS som är 

gemensam men tolkas olika. Strömqvist tror att en reglering av motparter kan bli 

aktuell vilken skulle reglera bankernas risk management och då kommer att ge en 

indirekt reglering mot hedgefonder.  

5.4 Förändringar på marknaden 

Den rådande finanskrisen har inneburit en hel del förändringar på marknaden. 

Exempelvis har många upplevt större motpartsrisker, flera länder har infört tillfälliga 

blankningsförbud och möjligheten till att få lån har minskat. Nedan presenteras 

intervjupersonernas åsikter om hur detta har påverkat hedgefonder. 

Göran Espelund: Espelund tycker att de blankningsförbud som genomförts i vissa 

länder har gjort det jättesvårt för många hedgefonder då de inte kunnat hedga sina 

långa positioner på samma sätt som tidigare. Istället har de visserligen kunnat sälja 

terminer innehållande marknadsindex men de har inte kunnat gå kort i specifika aktier 

vilket skapat problem. Espelund tycker det var klokt av Sverige att inte införa 

blankningsförbud då han anser att denna företeelse ”är korkad” eftersom det enligt 

honom försämrar marknadseffektiviteten. Han menar att ett blankningsförbud 

hämmar informationen på marknaden, då en aktie som många vill blanka ger 

information om att många inte tror på bolaget. Blankning tycker Espelund är en vettig 
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del av marknaden, däremot tycker han inte att naked short selling77 är bra då detta 

misskötts och kan pumpa upp utbudet av aktier artificiellt vilket skapar 

marknadsmanipulation.  

När likviditeten försämrades i banker har Lannebo Fonder tittat över sina over night 

funds78 och fördelat dessa hos flera olika aktörer för att minimera risken. Hedge-

fonder har även drabbats på grund av att de fått dra ner sina bruttoexponeringar då 

deras kreditgivare har stramat åt utlåningen, vilket inneburit att hävstången idag inte 

är lika hög. På grund av den rådande finansiella situationen fungerar inte alla hedge-

fondstrategier, därför kan vissa typer av hedgefonder tvingas ändra sin strategi. Som 

exempel tar Espelund upp ”merger arbitrage” vilken inte är genomförbar då det i 

dagsläget inte sker några uppköp. Generellt sett tror han dock inte att hedgefonder 

ändrar strategi då det skapar ett förlorat förtroende hos kunderna. Däremot får 

fonderna anpassa sig till de nya marknadsförhållandena. Lannebo Fonder har själva 

upplevt att det är svårare att inneha korta positioner vid sämre likviditet då detta kan 

medföra att fondbolaget påverkar kursen vid återköp av aktien, vilket de förlorar 

pengar på.   

Jonas Lindmark: Lindmark menar att det grundläggande när det gäller blankning är 

att den som lånar aktier och blankar alltid måste köpa tillbaka dem. Samtidigt utsätter 

sig den som tar en kort position för en oerhörd risk då en aktie skulle kunna stiga i 

princip obegränsat i värde. Därför tycker han att blankarna bidrar till likviditet vilket 

skapar en större omsättning på marknaden. Problemet är snarare att det finns andra 

investerare som inte beter sig rationellt. Lindmark anser att andra ägare borde passa 

på att köpa om priset drivs ner och finns det ingen som är beredd att betala för aktien 

så borde aktien inte heller vara värd mer. Han bedömer att det som varit ett bekymmer 

är om blankning kombinerats med falsk ryktesspridning som är olagligt vilket kan 

vara svårt att komma åt. Däremot anser han inte att blankning i sig är något problem. 

Generellt tycker han därför att genomförandet av blankningsförbudet innebar att fel 

                                                
77 Naked short selling innebär att du säljer aktien utan att inneha den genom lån eller annat kontrakt. 
78 Fonder har en viss summa likvida medel för att kunna agera snabbt och göra snabba investeringar, 

dessa medel ligger direkt hos banken och vid en eventuell konkurs finns ingen separationsrätt vilket 

gör att dessa i så fall skulle gå förlorade. 
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problem attackerades. Däremot kan han förstå att ett tillfälligt förbud sätts in för att 

lugna marknaden, vilket han inte inser är konstigare än att ha börsstopp som en 

extremåtgärd.  

Att hedgefonder drabbats på grund av svårigheter att få lån tror Lindmark främst varit 

ett problem internationellt, utanför Sverige. Detta beror på att svenska hedgefonder 

enligt Lindmark generellt inte har lika höga hävstänger. Ett annat problem som 

Lindmark tar upp är att många hedgefonder mäter risk med måttet Value at Risk 

(VaR). När marknaden är volatil går VaR upp vilket innebär att belåningen måste 

minskas, trots att fonden inte tagit större risk än tidigare. Han tror att det kan finnas 

hedgefondsförvaltare som tvingats byta strategi om fonden agerat på en marknad som 

har blivit illikvid under krisen och nämner att vissa fonder kan ha hittat nya 

marknader att placera på vilka tidigare inte varit aktuella för dem. Lindmark 

misstänker att det kan finnas förvaltare som bytt strategi på grund av krisen i form av 

den risk de tar. Risken finns att förvaltare som har förlorat stora summor är beredda 

att ta högre risk, exempelvis för att nå upp till sitt high-watermark79, vilket gör att det 

kan bli lite av en ”kvitt eller dubbelt” attityd. 

Alf Nehlin: När det gäller blankningsförbud så tycker Nehlin att en stor del av 

investeringsmöjligheterna försvinner, då de flesta hedgefonder är long/short. Dessa 

fonder hade kunnat få mycket bättre avkastning om blankningsförbudet inte hade 

införts. Han har därför ingen förståelse för att detta förbud infördes hösten 2008, då 

han anser att det var mycket som var fel kring diskussionen kring den finansiella 

krisen. Det hela tycker Nehlin handlar om att blankning kopplades ihop med 

marknadsmissbruksfrågor eftersom rykten spreds. Därmed var det inte blankningen i 

sig som var problemet utan själva ryktesspridningen och marknadsmissbruket. Ska 

priset korrigeras när det går mycket nedåt bör det även göra det när det går lika 

mycket uppåt. Om det ska vara en korrekt prissättning på marknaden anser Nehlin att 

det måste finnas en möjlighet att gå kort. 

Generellt sett så ska det inte gå att byta investeringsstrategi, enligt Nehlin, då 

hedgefonden har sålt in ett visst koncept hos sina investerare. Däremot tror han att alla 
                                                
79 High-watermark innebär en gräns för när den rörliga avgiften tas ut vilket innebär att den enbart tas 

ut om värdet på fonden är större än det tidigare högst uppnådda värdet. Källa: Strömqvist M, (2009). 
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blivit försiktigare och börjat titta mer på sina motparter under den rådande 

finanskrisen.  

Oskar Ode: I Sverige menar Ode att det inte fanns någon legal möjlighet för FI att 

genomföra ett blankningsförbud då det hade krävt ett lagförslag. Samtidigt tycker han 

att det inte heller fanns någon anledning att genomföra detta på den svenska 

marknaden. Ode framhåller att de undersökningar och analyser som gjorts har visat att 

blankningsförbuden varit verkningslösa i de länder de genomförts. Därför tycker han 

att problemet ligger i ryktesspridningen eftersom blankningen i sig snarare skapar 

likviditet och effektivare prissättning. Att ”ändra spelreglerna under matchens gång” 

anser Ode är negativt och bör undvikas så långt det går.  

Under krisen tror Ode att hedgefonder fått problem med lån och behövt högre 

säkerheter, såväl i Sverige som utomlands. Han förmodar att det är svårt för 

fondförvaltare att byta förvaltningsstrategi då detta skulle uppfattas negativt av 

investerarna. Detta är i första hand en självregleringsfråga då det inte skulle fungera 

att byta strategi ur förtroendesynpunkt hos investerarna. Däremot måste en förvaltare 

upplysa sina investerare med hur fonden förvaltas och marknadsföringen kring detta 

ska vara konsistent. 

Maria Strömqvist: Strömqvist tror att en del svenska fonder, precis som svenska 

banker, hade direkt exponeringar mot Lehman Brothers i form av obligationer de 

trodde var säkra. Däremot förmodar hon att de flesta förvaltarna har blivit drabbade 

indirekt vilket gjort att de har ökat sin riskaversion. Fonderna kommer att minska sin 

motpartsexponering och inte bara ha exponering mot en motpart. Strömqvist anser att 

det är svårt att skydda sig mot hastiga förändringar i regleringen.  

Det tillfälliga blankningsförbudet av vissa finansaktier som hösten 2008 förekom i 

flertalet länder är ingenting som Strömqvist stödjer. Hon förstår varför de gjorde det, 

eftersom de ville förhindra att priserna påverkades på ett felaktigt sätt men hon anser 

att det var fel metod att använda. Det finns alltid sätt att gå kring dessa förbud, även 

om de oftast är dyrare, eller så väntar blankarna tills förbudet tas bort och så sker en 

kraftig korrigering då istället. Därför anser Strömqvist att blankningsförbud ger mer 

volatilitet i marknaden. 
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Strömqvist menar att det är vanligt att hedgefonder byter strategi, men om det är 

några som har gjort det i nuläget är inget hon vet. Förvaltaren har dock ett avtal med 

investeraren om att de ska följa en viss strategi.  

Christopher Sundman: Sundman är emot att införa blankningsförbud men kan förstå 

varför det infördes då man ville få bort ett tryck från finansaktier. Han anser dock att 

förbudet hösten 2008 inte blev verksamt då det fanns sätt att kringgå det. 

Blankningsförbudet gjorde det svårare att ta vissa positioner men han menar samtidigt 

att det fortfarande gick. Genom att ta korta positioner i terminer och köpa ”korgar” 

med allt annat som ingick i terminen och på så sätt gå lång i dessa skapas en position 

som i princip är identisk med en blankning av aktien. Detta är givetvis mer 

komplicerat och innebär något högre transaktionskostnader men sett till samman-

hanget anser Sundman ändå att dessa var försumbara.  Detta var något många gjorde 

vilket innebar att förbudet blev verkningslöst. Här menar Sundman att det kanske var 

lite av en moralisk fråga, men låg du snett i dina positioner var du tvungen att göra 

det. Detta var inte olagligt men bröt mot ”andan i lagen”. Att införa tillfälliga förbud 

tycker Sundman snarare kan skada systemet eftersom det innebär att spelreglerna 

ändras. Han menar att för att blankning ska kunna genomföras måste det finnas någon 

som är beredd att låna ut aktier. Däremot tycker han att det bör bli striktare reglering 

för att det inte ska gå att genomföra naked short selling. 

Sundman förmodar att de hedgefonder med hög belåning påverkas under krisen då 

långivarna blivit mer restriktiva med sin utlåning. Speciellt de som endast haft en 

motpart, till exempel Lehman Brothers, fick stora problem. Han tror att det finns 

fonder vilka tvingats byta strategi, exempelvis de som använder arbitragestrategier. 

Eftersom arbitragevinsterna ofta är små krävs det en hög belåning för att strategin ska 

skapa en bra avkastning, vilket varit svårt när möjligheten att få lån och refinansiera 

minskat. 

Sammanfattning: En enighet angående att blankningsförbud inte är en bra åtgärd finns 

hos respondenterna. Lindmark menar ändå att det kan finnas situationer där det kan 

lugna marknaden och liknar det med ett börsstopp. Såväl Ode som Strömqvist tycker 

att blankningsförbudet inte fått några förbättrande effekter på finansmarknaden. 

Sundman anser att förbudet blir verkningslöst då det går att komma runt även om det 
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blir lite mer komplicerat. Problemet är snarare när blankning kombineras med olaglig 

ryktesspridning. Fondförvaltare kan ha tvingats byta strategi om de marknader som de 

placerat på blivit illikvida. Espelund berättar att det till exempel har varit omöjligt att 

tjäna pengar på merger- arbitragestrategier under krisen då inga uppköp skett. 

Respondenterna är däremot eniga om att det är ett problem att byta strategi då 

investerarna kan mista förtroendet för förvaltaren.  

5.5 Bedrägerier med hjälp av finansiella instrument 

I detta avsnitt presenteras respondenternas syn på bedrägerier inom finans-

marknaden. Möjligheterna till bedrägeri i Sverige diskuteras i förhållande till 

rådande regleringar samt aktuella bedrägerier på marknaden, främst fallet kring 

Bernhard Madoff. 

Göran Espelund: Espelund anser inte att ett bedrägeri i likhet med Bernhard Madoff 

skulle gå att genomföra i och med den svenska strukturen av regleringar. Den största 

anledningen till att detta är omöjligt anser han är kravet på förvaringsinstitut. Om det 

skulle ske i Sverige menar han att förvaringsinstituten brustit i sin uppgift och skulle 

kunna stämmas av fondspararna. Han avslutar ändå med att säga att man ”aldrig ska 

säga aldrig”. 

Jonas Lindmark: Ett bedrägeri i samma skala som Madoffs tror inte Lindmark skulle 

gå att genomföra i Sverige. Däremot tror han att mindre skandaler skulle kunna ske i 

Sverige, men inte i den utsträckningen och under så pass lång tid. Han menar att 

bedrägerier i USA är vanligt men det speciella med Madoff var att det var så stor 

omfattning på det hela. Problemet var att Madoff själv hade tillgång till alla likvida 

medel och att depån fanns i hans egna bolag. Att det inte skulle gå att genomföra i 

Sverige anser Lindmark därför främst bero på kravet av förvaringsinstitut.  

Alf Nehlin: Nehlin tror inte att man kan uttala sig om det går att genomföra ett 

bedrägeri i likhet med Madoff i Sverige. Han tar upp fallet Weavering Capital AB 

vilket han ändå anser bör vara ett undantagsfall. Nehlin påpekar att skillnaden mellan 

Sverige och andra länder är att det är en lång process att starta en fond i Sverige då 

hela organisationen och dess medarbetare kontrolleras. I bästa fall tar detta sex 

månader och sedan kommer FI dessutom ut på platsbesök. På grund av detta tror han 

att det skulle vara betydligt svårare att genomföra ett bedrägeri i Sverige. Det finns en 
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risk när en person får för stora befogenheter och själv får tillgång till stora summor 

pengar. Detta ska inte kunna ske och för att förhindra det krävs intern kontroll och bra 

rutiner. Han tror att det skulle vara sällsynt om det skulle hända i Sverige om vi 

jämför med andra länder i Europa där det är mer oreglerat.  

Oskar Ode: Ode tar upp det faktum att Madoff själv förvaltade och förvarade 

tillgångarna vilket inte ett svenskt bolag kan göra på grund av de regleringar som 

finns. Däremot tror han inte att det går att skydda sig helt och hållet mot bedrägerier. 

Den som vill begå brott kan ofta hitta lösningar men avsikten med regleringar är att så 

mycket som möjligt reducera den möjligheten. Förvaringsinstituten är en oberoende 

part som försvårar bedrägeri och om något skulle genomföras tror han att det skulle 

upptäckas mycket tidigare än i fallet Madoff. 

Maria Strömqvist: Strömqvist har inte mycket att säga om fallet Madoff men hon 

menar att investerarna inte gjorde tillräcklig due dilligence. Hon talar om att den 

forskning som gjorts visar att de fonder som inte har en extern granskare har klart 

sämre information och större felmarginaler i den inrapporterade informationen.  

Christoffer Sundman: Sundman tror att något liknande bedrägeri som det Bernhard 

Madoff genomförde i USA skulle kunna ske i Sverige. Fallet Madoff var emellertid 

extremt då det pågick länge och handlade om stora summor, men att något liknande 

skulle ske i Sverige ser han inte som omöjligt. Exempelvis tar han upp fallet 

Weavering Capital AB och även hur Carnegie har skötts dåligt. Han tror att det alltid 

finns en fara för att en person som tjänat mycket pengar åt sin arbetsgivare kan få fria 

tyglar och kontrollen kan bli lite slapphänt.  

Sammanfattning: Det råder delade uppfattningar om att ett bedrägeri, i likhet med det 

Bernhard Madoff gjorde, skulle kunna genomföras i Sverige. Espelund tror inte att 

något liknande skulle kunna inträffa främst på grund av kravet på förvaringsinstitut. 

Denna faktor är något flera av respondenterna tar upp som en viktig del av den 

svenska regleringen. De flesta tror ändå att det inte helt går att utesluta att det är 

möjligt att genomföra bedrägerier i Sverige, men att det skulle vara svårt att fullfölja i 

så stor omfattning på grund av att fondbolagen inte själva har direkt tillgång till det 

investerade kapitalet. Sundman tror inte det är otänkbart att något liknande kan hända 

i Sverige och tar exempelvis upp det aktuella fallet med Weavering Capital AB. 
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel kombineras resultatet från både den kvantitativa och den kvalitativa 

studien. Detta för att kunna analysera och dra slutsatser från det sammanställda 

resultatet samt att besvara frågeställningarna. 

6.1 Hedgefonders prestationer och påverkan under den 

rådande finansiella krisen 

Alla våra respondenter är överens om att 2008 har varit ett dåligt år för hedgefonder 

och att deras prestationer varit svaga. Strömqvist skriver i Penning- och Valutapolitik 

(2009:1) att hedgefonder haft svårare att hantera denna finanskris än tidigare. Detta 

styrks också av de resultat vi fått fram i den kvantitativa delen. Våra resultat visar att 

det under 2008 varit svårare att prestera positiv avkastning då andelen positiva 

månader varit betydligt lägre än tidigare. Detta syns tydligt då vi tittar på andelen 

fonder som genererat positiv avkastning, då denna under 2008 uppgick till cirka 43 % 

medan den under den senaste femårsperioden i snitt uppgått till ungefär 69 %.  

Även om respondenterna är överens om att hedgefonder som helhet har presterat 

dåligt under 2008 så skiljer sig deras meningar åt när det gäller vad som är en 

godkänd prestation. Sundman säger att hedgefonder, i synnerlighet de som ska vara 

marknadsneutrala, borde ha genererat en överavkastning även under de svåra 

marknadsförhållandena som rådde 2008. Däremot drar Espelund gränsen för godkänd 

prestation vid intervallet -5 % till 0 %, eftersom det varit svåra förhållanden. Vi tror 

att meningsskiljaktigheterna i dessa åsikter grundar sig i resultaten hos de 

hedgefonder i de företag de representerar. Till exempel har Lannebo Alpha genererat 

en negativ avkastning under 2008, trots att målet för fonden är att prestera bättre än 

den korta räntan, medan Handelsbanken Europa Selektiv Hedge har haft en positiv 

avkastning detta år. Vi anser att marknadsneutrala hedgefonder åtminstone borde 

prestera ett positivt resultat, helst bättre än riskfritt, med tanke på att de ska vara 

hedgade och dessutom tar ut höga avgifter för förvaltningen. När det gäller att lyckas 

med sitt uppsatta prestationsmål tar Oskar Ode upp att det inte är konstigt att just 

hedgefonder inte alltid lyckas uppnå detta, då det egentligen inte är någon skillnad 

mot när vanliga fonder inte avkastar i linje med sitt jämförelseindex. Däremot säger 

han att hedgefonder ofta trycker mer på den låga risken kombinerat med positiv 
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avkastning i sin marknadsföring, vilket ger kunderna en starkare tro på att 

hedgefonder är en säker investering. 

Om vi jämför den svenska hedgefondsmarknaden med den internationella ser vi en 

signifikant skillnad. I Figur 7, på nästa sida, kan vi se att de internationella 

hedgefonderna visat en starkare uppgång men samtidigt har de tappat betydligt mer i 

värde under den rådande krisen. Flera av respondenterna hävdar att ett stort problem 

har varit att de marknader som många hedgefonder agerat på har blivit omöjliga att 

verka på då de blivit illikvida. Vi ser en avmattning av den kraftiga uppgången i 

september 2007 vilket var precis efter Bear Sterns offentliggjorde att deras 

hedgefonder kollapsat. Det är även vid denna tidpunkt som många finansiella 

debattörer hävdar att den finansiella krisen har sin startpunkt. Efter detta går det också 

att urskilja en betydligt mer volatil utveckling på såväl den svenska som 

internationella marknaden. Tittar vi på standardavvikelsen på årsbasis för den svenska 

marknaden har den under 2008 varit på 25,46 %, till skillnad från 15,69 % under 2007 

och 17,81 % i genomsnitt under den senaste femårsperioden. Denna faktor är något 

som Espelund tar upp då ha menar att den extrema volatiliteten under 2008 har varit 

en av de största svårigheterna för hedgefondsförvaltare att hantera.  

Det kraftigaste fallet för hedgefonderna kom först hösten 2008 vilket kan 

sammankopplas med Lehman Brothers konkurs. Det var även under denna period 

som flera stora finansiella ekonomier införde blankningsförbud vilket drabbade 

många hedgefonder världen över.  
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Figur 7 Utveckling av svenska hedgefonder jämfört med internationella. 

När vi tittar på hedgefondsmarknaden i stort kan vi dock dra slutsatsen att svenska 

hedgefonder har haft en stabilare utveckling och klarat krisen bättre än många 

internationella fonder. Sedan september 2007 har det internationella hedgefonds-

indexet gått ner 43,7 % medan de svenska endast tappat 3,4 %. Detta är något som 

Lindmark påpekar då han säger att svenska hedgefonder ändå klarat sig hyfsat bra i 

ett internationellt perspektiv. 

6.1.1 Prestationer utifrån riskmått 

Sett till riskjusterade mått visar sig även dessa vara sämre under 2008 om vi tittar på 

svenska hedgefonder i helhet. Under 2007 uppgick Jensens alfa till 0,0283 % medan 

det under 2008 var negativt, -1,354 %. Detta kan förklaras med att högre risker inte 

inneburit en högre avkastning då den finansiella krisen drabbat flera marknader 

samtidigt, vilket även Strömqvist tar upp i sin artikel80.  

Den genomsnittliga Sharpekvoten för svenska hedgefonder var negativ både 2007 och 

2008, den visade på -0,685 respektive -2,031. Ett problem med Sharpekvoten är dock 

att den blir svårtolkad vid negativa världen. Två fonder med samma negativa 

avkastning uppvisar en lägre Sharpekvot för den mest volatila fonden vilket blir 

felaktigt. Därför är det svårt att jämföra två negativa Sharpekvoter med varandra men 

                                                
80 Strömqvist M, (2009). 
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såväl Jensens alfa som absolut avkastning har varit bättre under 2007 än 2008 för 

svenska hedgefonder i helhet.  

När det kommer till exponering mot marknaden i form av betavärde har de svenska 

hedgefonderna haft en förhållandevis låg marknadsexponering såväl under den 

undersökta femårsperioden som 2007 och 2008. Detta innebär att hedgefonder i snitt 

klarat av att undvika marknadsrisk vilket de ofta har som mål. Däremot har 

hedgefondsindex en hög korrelation mot marknaden, vilket tyder på att de följer 

marknaden men inte svänger lika mycket. Detta beror på att merparten av 

hedgefonderna ligger i de kategorier som placerar i aktier samt har en hög korrelation 

med marknaden. 

6.2 Stora skillnader mellan olika strategier 

Det är svårt att titta på hedgefonder som en enda homogen grupp, då de skiljer sig 

väsentligt åt i sina strategier och placeringsinriktningar. Detta avspeglas i deras 

prestationer och risker, vilket kan utläsas av våra resultat. Där kan vi också se att vissa 

kategorier har haft större problem än andra under den rådande finanskrisen. 

Marknadssvårigheterna har även inneburit att vissa strategier inte fungerat fullt ut, 

vilket flera respondenter har påpekat. Espelund tar upp ”merger-arbitrage” som ett 

exempel, detta är dock en strategi som ingen av hedgefonderna noterade i SEK har 

som enskild strategi. Däremot har det påverkat hedgefonder internationellt sett, då den 

nuvarande marknadssituationen medfört att det i princip inte sker några större 

uppköp. En annan strategigrupp som Sundman tror har påverkats och kanske till och 

med har tvingats att byta eller förändra sin strategi är arbitragestrategierna. 

Förklaringen till detta är att dessa hedgefonder ofta har en hög belåningsgrad, detta 

krävs för att skapa en bra avkastning eftersom arbitragevinsterna ofta är små. När 

många banker under krisens gång blivit mer restriktiva i sin utlåning har detta 

påverkat dessa hedgefonder och därmed försvårat för dem att använda sig av sin 

strategi. Detta resonemang stöds av våra kvantitativa resultat då Arbitrage ränte är 

den kategori som uppvisat störst påverkan av krisen då den fallit från 27,06 % under 

2007 till -9,63 % under 2008. Även de riskjusterade måtten har såldes fallit rejält 

under denna period. Utöver problemen med belåning tror vi en annan anledning till 

fallet är de stora förändringarna och den höga volatiliteten på marknaden. En 

nödvändighet för att göra arbitragevinster är att kunna förutse marknadstrender. Då 
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krisen inneburit att vissa marknader i princip stannat upp medan andra tappat i värde 

och uppvisat stora svängningar har denna strategi blivit ineffektiv. Även Lindmark 

tror att förvaltare kan tvingas byta strategi när marknaden blir illikvid i form av att de 

tvingas hitta nya marknader att placera på. 

Tittar vi närmare på de olika hedgefondskategorierna ser vi att Global ränte och 

Global trend inte påverkats nämnvärt av den volatila marknaden som varit under det 

senaste året.  De uppvisar inte en utmärkande positiv avkastning, men den är stabil 

trots lågkonjunkturen. Tittar vi däremot på den riskjusterade avkastningen, i form av 

Jensens alfa, för dessa kategorier är den sämre under 2008. Det är värt att notera att 

det endast är dessa två kategorier som har såväl ett positivt Jensens alfa som en 

positiv Sharpekvot under både 2007 och 2008. Vi ser dock att Jensens alfa sjunkit 

under 2008 medan Sharpekvoten ökat något för dessa kategorier. En anledning till 

detta tror vi kan vara den riskfria räntan som har sjunkit och därmed genererat en 

större riskpremie. Då Global trend är en strategi som går bra vid tydliga 

marknadstrender visar det att denna kategori lyckats utnyttja den nedåtgående 

marknaden. 

6.2.1 Samvariation mellan kategorierna och marknaden 

Korrelationsmatrisen över de olika kategorierna samt OMXSPI visar att vissa 

kategorier är starkt korrelerade med marknaden. I kategorin Aktier Europa har både 

Jensens alfa och Sharpekvoten sjunkit rejält under 2008. Ser vi till avkastningen har 

den gått från 2,53 % till -12,38 %. Detta tror vi beror på att såväl Aktier Europa som 

Aktier Global har en korrelation mot OMXSPI på över 0,8. Det är endast dessa 

kategorier samt kategorin Övriga som visar på ett signifikant betavärde utifrån gjorda 

regressioner. Den starka korrelationen med marknaden tyder på att de har haft en stor 

övervikt i långa positioner mot marknaden och därför följt med i dess utveckling. 

Detta är även något Sundman tar upp då han menar att många hedgefonder i Sverige 

drivs i stort sett som aktiefonder med något högre hävstång. Ur ett kundperspektiv 

kan detta ifrågasättas då hedgefonder ändå utgör sig för att vara hedgade samt att de 

tar ut betydligt högre avgifter, än vanliga aktiefonder, i form av en rörlig avgift utöver 

den fasta förvaltningsavgiften. Detta stärker även det Strömqvist påpekar, att många 

hedgefonder gått dåligt på grund av att de haft en övervikt av långa positioner vilket 

innebär att de blivit för exponerade mot marknaden.  
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Såväl Borgeström och Ode som Strömqvist menar att många hedgefonder inte varit så 

marknadsneutrala som de utgett sig för att vara i sin marknadsföring, vilket även våra 

resultat tyder på. Att det visat sig att många hedgefonder inte skiljer sig mycket från 

vanliga aktiefonder samt att de inte varit hedgade tror vi kan innebära ett minskat 

förtroende för många förvaltare. Vi ser dock att det är stor skillnad mellan enskilda 

fonder inom respektive kategori, där vissa lyckats generera en mycket bra avkastning. 

Detta visar att förvaltarrisken är hög och därför en avgörande faktor vid placeringar i 

hedgefonder.  

Kategorierna Global icke-trend och Multistrategi visade däremot svag korrelation 

med OMXSPI. Detta stämmer väl överens med deras strategier då Global icke-trend 

inte ska följa marknadstrenderna. Multistrategi blandar som bekant mellan olika 

förvaltningsstrategier och bör därför inte heller korrelera med marknaden. Denna 

fondkategori kan vara en riskfylld investering som enskild placering men kan, på 

grund av sin låga negativa korrelation med marknaden, innebära ett bra komplement 

för att få ner risken i en portfölj. Den kategori som har lägst korrelation med såväl 

marknaden som de övriga hedgefonderna är Global icke-trend. Detta visar att denna 

kategori inte påverkas lika mycket av rådande marknadstrender och därför är även 

den ett bra alternativ vid diversifiering.  

6.3 Identifiering och analys av risker 

6.3.1 Förvaltarrisken är stor i hedgefonder 

Något som kan konstateras är att förvaltarrisken har en central roll i hedgefonder, 

vilket även Lindmark poängterar. Han förklarar detta med att det blir en annorlunda 

risk i hedgefonder eftersom förvaltaren har mycket friare placeringsmöjligheter, vilket 

i sin tur ökar risken då det inte riktigt går att kontrollera placeringarna på samma sätt. 

Detta kan, enligt Lindmark, innebära att förvaltare tar större risk för att nå upp till sitt 

high-watermark, vilket kan leda till en situation där en ”kvitt eller dubbelt” attityd 

uppstår. Om detta är fallet är svårt att fastställa men vi kan konstatera att avkastningar 

ibland kan gå från starkt negativa till starkt positiva eller tvärt om under korta 

perioder i många hedgefonder. Det vi kan titta på här är hur fondbolagen själva 

arbetar med denna typ av risk. Respondenterna menar att förvaltarrisken hanteras 

genom intern kontroll och Nehlin tar upp att det krävs lång erfarenhet och ett bra 



ANALYS OCH DISKUSSION 

 

65 

 

track-record innan en förvaltare får bli ansvarig för en egen fond. Sundman nämner 

att de på Handelsbanken Asset Management har en enskild avdelning vilka tittar på 

risk som kontrollerar hur förvaltarna presterar och hur de hanterar risker. 

Förvaltarrisken grundar sig alltid på hur de enskilda förvaltarna presterar och kan vara 

svår att kontrollera fullt ut. Visserligen har fondbolagen ofta risknivåer och 

bestämmelser för hur stor risk en förvaltare får ta men då hedgefonder är en speciell 

typ av fond som just innebär större friheter hos förvaltaren betyder detta, allt annat 

lika, större förvaltarrisk. Detta är något som en investerare ska vara medveten om, 

dock ligger placeringsfriheten i hedgefonders natur och därmed varken bör eller kan 

det kontrolleras fullt ut.  

Strömqvist anser att hedgefonder är en möjlighet för en annan typ av placeringsform 

för investerarna men att det är upp till dem själva att vara medveten om riskerna och 

förstå vad de ger sig in i. Likaså Ode tycker att den risk som tas i förvaltningen av en 

hedgefond är en del av produkten. Vi kan konstatera att förvaltarrisken är en central 

del i hedgefonder, vilket innebär att den enskilda förvaltarens skicklighet är av största 

vikt. När vi tittar på hedgefonder i genomsnitt kan vi se en relativt stabil utveckling, 

men mellan enskilda fonder är skillnaderna i prestationerna stora. Visserligen skiljer 

sig prestationerna också i vanliga aktiefonder men på grund av hedgefonders 

egenskaper är dess prestation mycket beroende av förvaltarskickligheten. Detta gör att 

vilken hedgefond en placerare väljer att placera i är av ännu större betydelse än vid 

val av placering i vanliga fonder. 

6.3.2 Externa operativa risker har fått större uppmärksamhet under 

den rådande finanskrisen 

När det gäller externa operativa risker har den rådande finansiella krisen har varit lite 

av ett uppvaknade för hedgefondsbranschen. Espelund berättar att de har börjat titta 

över sina motpartsrisker mer noggrant och menar att denna risk brukar öka markant i 

dåliga tider. Däremot tycker inte Sundman att deras motpartsrisker har förändrats 

under krisen då han menar att de har så höga krav på motparterna från början. Detta 

tycker vi känns tveksamt eftersom när USA:s fjärde största bank Lehman Brothers 

gick i konkurs spred sig den bristande trovärdigheten även bland de större aktörerna. 

Att Handelsbankens motpartsrisker inte förändrats till följd av det tycker vi därför 

låter lite märkligt. Även Strömqvist tar upp detta och säger att flera aktörer har 
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minskat sin motpartsexponering då bankerna inte längre ses som helt säkra. Därför 

tror hon att många förvaltare har tänkt om och börjat använda sig av fler motparter, 

vilket kan intygas av det Espelund tidigare talat om. Han bekräftar att de har sett över 

sina motparter under krisen och att frågan belystes under hösten 2007 då motparter 

utvärderades med konsekvensen att några exkluderades. Framförallt poängterar han 

att de sett över hur de placerar sina ”overnight funds” då dessa inte har någon särskild 

separationsrätt vid en konkurs.  

I Sverige krävs det att alla förvaltare har ett förvaringsinstitut som ska skydda 

placerarna. Problemet under denna kris har varit att risken för att förvaringsinstitutet 

kan gå i konkurs har aktualiserats. Det var detta som hände i USA när Lehman 

Brothers gick ansökte om Chapter 11 i september 2008, vilket medförde att många 

hedgefonder som använde dem som förvaringsinstitut fick sina tillgångar frysta. 

Visserligen har fonderna, som några respondenter påpekar, separationsrätt för sina 

tillgångar men en konkurs innebär ofta en lång process och utredningar. Detta medför 

att trots separationsrätten kan inte tillgångarna användas under denna tid vilket kan 

skapa stora problem för hedgefonder som behöver omplacera sina tillgångar.  

6.3.3 Hantering av risk 

Ode menar att operativa risker hanteras av förvaltarna men att dessa ofta kommer i 

andrahand efter marknadsrisken. Något vi noterat efter genomförda intervjuer är de 

olika uppfattningarna om hur risk definieras av olika personer inom branschen. 

Exempelvis säger Nehlin att förvaltarrisken kan hänföras till en typ av marknadsrisk 

medan Espelund klassar den som operativ risk. Sammanlagt kan det sägas att 

förvaltare oftast inte delar in risker i olika riskklasser utan ser på risk som ett samlat 

begrepp.  

Riskerna hanteras främst genom intern kontroll och övervakning av att uppställda 

riskmått följs. Vikten av intern kontroll är något som fondbolagen tar upp, exempelvis 

kan aldrig viktiga beslut fattas av en enskild person samt att det finns interna 

avdelningar som granskar riskerna och ser till att de uppställda måtten inte överskrids. 

Den externa operativa risken är betydligt svårare att hantera och ha system för än 

marknads- och förvaltarriskerna. Strömqvist tror det är svårt att skydda sig mot 

externa risker som till exempel de temporära lagändringar vilka i höstas ledde till 
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blankningsförbud. När Morningstar gör sin rating i fonder utgår de från historiska 

data och extern operativ risk tas inte hänsyn till i ratingen. En anledning till detta 

menar Lindmark kan vara att en sådan risk drabbar alla fonder vilket gör att det inte är 

en specifik fond som drabbas mer än en annan. Detta argument tycker vi är relativt 

svagt då exempelvis en fond med endast en motpart borde vara mer utsatt för 

motpartsrisk än en fond som har spridit sina risker på flera motparter. Ett annat 

exempel på utsatthet är att en fond med stora korta positioner borde drabbas mer av 

ett blankningsförbud än en med få korta positioner. Även om extern operativ risk är 

något vi anser borde påverka ratingen av en fond inser vi att det är ett problem för 

investerare samt ratinginstitut, så som Morningstar, på grund av bristen på god 

genomlysning. Förutom den information som fondbolagen enligt lag måste delge är 

övrig information bristfällig, vilket i många fall försvårar bedömningen av fonden.  

Vad som är viktigt vid hantering av risker är medvetenheten om vilka risker som 

existerar och hur dessa förändras över tiden. Espelund säger att det inte alltid krävs ett 

lika frekvent riskarbete, då det är av större vikt i dåliga tider när riskerna ofta ökar. 

Ode har uppfattningen att den operativa risken hanteras bra av hedgefonder i 

dagsläget. Han menar att det viktigaste är att det finns ett utarbetat system för hur 

risker ska hanteras och rutiner för detta vilket fondbolagen idag har. Frågan är också 

hur extern operativ risk skulle kunna hanteras på ett bättre sätt. Problemet med denna 

typ av risk är att den ofta är svår att förutspå och därför svår att hantera och förbereda 

sig för i alla situationer. Möjligtvis ligger inte hela risken på förvaltaren utan även på 

investeraren då denne bör vara insatt i de risker som finns i de placeringar som görs 

och vad detta kan innebära.  

Ett annat sätt att se på det hela är att en kris visar vilka aktörer som kan hantera sina 

risker. De som inte klarar av detta kanske inte bör bedriva fondverksamhet och 

försvinna från marknaden, vilket Borgeström anser vara bra på lång sikt. Han tycker 

att en utrensning av oseriösa och mindre skickliga förvaltare, vilket skett under denna 

finanskris, är bra för branschens trovärdighet. Balansgången mellan argumentet kring 

en effektiv marknad och konsumentskyddet är dock viktig. Flera av respondenterna 

hävdar att hedgefonder är en speciell investering och det därför är investerarens eget 

ansvar att vara medveten om vilka risker denna investering innebär. Reglering är ett 

annat alternativ som kan användas för att reducera risker, vilket kommer diskuteras 
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närmare senare. Risken med detta är dock att för strikta regleringar även kan 

minimera investeringsmöjligheter och inte enbart risk. 

Aktörer som tidigare setts som stabila har blivit mer osäkra och riskspridningen hos 

förvaltarna har hamnat i fokus på ett nytt sätt. Fondbolagen har blivit tvungna att se 

över sina risker, men framför allt för har bilden av motpartsrisken förändrats. Vår 

uppfattning är dock att svenska fondbolag har en bra kontroll över sina risker och det 

viktigaste är att det finns ett system och rutiner för hur detta ska hanteras.  

6.4 Regleringar av hedgefonder i Sverige 

Respondenterna tycker i helhet att de regleringar av de svenska hedgefonderna som 

råder i dagsläget är bra och väl fungerande. Espelund anser till och med att den 

svenska regleringen skulle kunna fungera som en förebild för övriga Europa. 

Strömqvist tycker att de friare regleringarna för hedgefonder är bra då hon menar att 

det bör finnas ett sådant alternativ för investerare, men att de då själva är skyldiga att 

vara medvetna om riskerna. Sundman har intryck av att Sverige har en bra reglering 

men han anser problemet är att regleringen går att komma runt genom att placera 

hedgefonderna i offshoreländer. Detta menar han är ett lika stort problem vare sig 

förvaltaren sitter i Stockholm eller i USA och därför är det svårt att komma runt. Vi 

tror att det krävs en reglering angående var hedgefondens tillgångar är placerade för 

att komma till en lösning på detta problem.  

Något som flera respondenter tar upp är att det finns en risk för en regleringsiver efter 

en kris som denna. Risken finns att det kommer för mycket nya regleringar, vilka 

istället skulle begränsa förvaltarna och de skulle därmed inte kunna bedriva en 

effektiv hedgefondsverksamhet. Sundman menar att FI nästan alltid kommer att ligga 

steget efter, när det gäller regleringen, eftersom utvecklingen på finansmarknaden går 

fort. Detta faktum är dock ofrånkomligt eftersom för att förhindra detta skulle 

regleringen behöva vara så hård att den skulle hämma utvecklingen, vilket vi anser 

inte är bra för någon part på den finansiella marknaden. 

När vi jämför den svenska regleringen med exempelvis den i USA är en väsentlig 

skillnad kravet på förvaringsinstitut och externa revisorer. Lindmark menar även att 

kravet på registrering och tillsyn av FI har betydelse för vad som får klassas som 

hedgefond. Även om det i Sverige kan vara lite otydligt definierat vad som är en 
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hedgefond är det stor skillnad mot i USA. Där finns egna föreningar, som i Sverige 

skulle kallas aktiesparklubbar eller liknande, vilka kan kalla sig för hedgefonder och 

dessa står helt utan tillsyn. Kravet på förvaringsinstitut i Sverige innebär också att 

förvaltaren inte har direkt tillgång till de likvida medlen. Detta är en aspekt vi anser är 

en viktig skillnad mellan Sverige och USA och som bör minska risken för bedrägeri, 

vilket även är något Lindmark nämner.  

Flera av respondenterna tror att en förändring av regleringen för hedgefonder är på 

gång, men att det i dagsläget är svårt att säga hur den kommer att se ut. En gemensam 

reglering för hedgefonder har diskuterats men Espelund tror att det kan vara svårt att 

skapa en reglering som fungerar likadant i hela Europa. Han tar upp UCITS som ett 

exempel eftersom den är till för att ge en gemensam reglering för aktiefonder, men 

har tolkats på olika sätt av respektive land vilket inte skapat en enighet. Strömqvist 

tror att en indirekt reglering kan vara aktuell där man exempelvis tittar på motparterna 

och hur deras belåningsgrader ser ut. Hon tror även att en reglering för att förbättra 

bankernas risk management kan bli aktuell. Något som också efterfrågats är bättre 

genomlysning, detta skulle innebära att det blev lättare att jämföra hedgefonder med 

andra fonder. Komplexiteten i det hela är att en av hedgefonders speciella egenskaper 

är att de är hemliga med vilka strategier de använder. Detta för att kunna agera på 

exempelvis arbitrage, vilket gör att en för stark genomlysning skulle ta bort en del av 

hedgefonders kännetecken. Detta är därför lite av ett Moment 22, vi tror inte att det 

finns ett behov för en ökad reglering kring hedgefonder i Sverige. Förklaringen till 

detta är att vi tror en stramare reglering i Sverige skulle innebära begränsningar och 

svårigheter för fondförvaltare att driva hedgefonder effektivt. En starkare reglering 

skulle också ta bort en stor del av hedgefondernas viktigaste egenskap, nämligen den 

friare placeringsinriktningen.  

Ett annat alternativ för reglering är ytterligare självreglering inom hedgefonds-

branschen. Att hedgefonder är för oreglerade och om skandaler skulle ske kan det 

skada hela branschens rykte. Nehlin pratar mycket om självreglering och initiativet 

HFWG, vilket är ett samarbete mellan flera fondbolag med en utarbetad reglering som 

på många punkter går längre än FI:s reglering. Självreglering av hedgefonds-

marknaden är något vi tror kommer bli mer aktuellt i framtiden. Förtroendet för 

branschen är en grundläggande faktor för att hedgefonder ska kunna existera. Därför 
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tror vi att detta är något som kommer bli mer aktuellt än en utökad lagstadgad 

reglering för hedgefonder. 

6.4.1 Förändringar av spelregler 

Det viktigaste med regleringar anser Sundman nästan inte är själva regleringen i sig 

utan att de som bestämmer är konsekventa i sitt agerande, något de inte alltid varit 

under denna kris. Det tydligaste exemplet var när man i USA lät Lehman Brothers gå 

i konkurs. Eftersom FED tidigare hade räddat Bear Stern, vilka anses vara ett 

likvärdigt företag, förväntade sig alla att även Lehman Brothers skulle räddas. Andra 

exempel som i synnerhet drabbat hedgefonder är det blankningsförbud som hösten 

2008 infördes på bank- och finansaktier i flera stora ekonomier. Ingen av våra 

respondenter ansåg att blankningsförbudet var befogat, utan att det endast skapat nya 

spelregler. Att hedgefondsförvaltarna skulle ha denna åsikt anser vi inte är konstigt då 

de använder sig av blankning i sin förvaltning men även Strömqvist och Ode ansåg att 

blankningsförbudet var ett dåligt beslut. De menar att det i efterhand visade sig att 

förbudet inte gav den önskade effekten. Sundman påpekar också att det gick att 

komma runt förbudet, även om det var lite mer komplicerat, vilket gjorde det 

verkningslöst. Strömqvist anser emellertid att det är svårt att skydda sig mot dessa 

risker.  

Att det finns ett förtroende hos investerarna för värdepappersmarknaden ligger som 

grund för hela finansmarknaden. När detta försvagas ökar transaktionskostnaderna 

och därmed minskar effektiviteten på marknaden. Om spelreglerna på marknaden 

plötsligt ändras påverkas förtroendet för hela finansmarknaden. Förändrade spelregler 

är något som påverkar alla hedgefonder men ansvaret för detta bör ligga på respektive 

lands riksdag att förhindra. Att som förvaltare skydda sig mot sådana åtgärder i 

förebyggande syfte kan vara svårt och troligtvis inte ens möjligt. Det viktigaste bör 

därför vara att vara medveten om dessa externa risker och ha rutiner för hur de ska 

hanteras om och när de dyker upp.  
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6.4.2 Bedrägerier på finansmarknaden 

Vi frågade våra respondenter om de tror att ett sådant bedrägeri som skett i USA, där 

Bernhard Madoff anklagas för förskingring av 50 miljarder USD, skulle vara möjligt i 

Sverige.  Den viktigaste skillnaden mellan svensk och amerikansk lagstiftning, vilket 

gör att ett liknande bedrägeri blir svårt att genomföra i Sverige, är kravet på 

förvaringsinstitut. Ode tar upp att Madoff själv förvaltade och förvarade fondens 

tillgångar vilket i och med kravet på förvaringsinstitut inte skulle gå i Sverige. Denna 

aspekt samt kravet på externa revisorer är något de flesta respondenterna ser som den 

största skillnaden. Sundman tror dock inte att det är omöjligt att ett liknande bedrägeri 

skulle kunna inträffa i Sverige. Han ser att det kan finnas en fara med personer som 

tjänar mycket pengar åt sin arbetsgivare, får fria tyglar och samtidigt stort förtroende 

bland såväl kollegor som investerare. Övriga respondenter menar att det inte är troligt 

att ett liknande fall kan ske i Sverige. Om detta skulle uppstå bör det i så fall handla 

om en betydligt mindre skala och under en kortare tid. Vi anser att det inte går att 

utesluta att bedrägerier i likhet med Madoff kan ske även i Sverige då det ofta går att 

hitta lösningar om någon vill begå ett brott, vilket även Ode påpekar.  

Under skrivandet av denna uppsats har fallet Weavering Capital AB varit 

omdiskuterat i media. Bolaget har ansökt om konkurs och fått sina tillstånd indragna 

då det fattas fem miljarder kronor i bolagets hedgefond Macro Fixed Income. Att säga 

att Sverige skulle vara förskonat från bedrägeri anser vi därmed inte är rimligt, vilket 

även Weavering Capital AB visar. Däremot anser vi att den svenska regleringen gör 

det svårare att genomföra bedrägerier i stor skala och att de därför troligen upptäcks 

tidigare. Främsta anledningen till detta anser vi vara kravet på förvaringsinstitut och 

externa revisorer. 
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6.4.3 Den internationella debatten kring gemensam reglering 

forstätter 

Under skrivandet av denna uppsats har det fortsatt att debatteras flitigt, bland annat i 

samband med G20-mötet i London i april 2009, om ökade regleringar kring 

finansmarknaden och framförallt hedgefonder. Frankrikes president Nicolas Sarkozy 

har tillsammans med Tysklands förbundskansler Angela Merkel gått i spetsen för 

kraven kring ökade regleringar. De anser att detta inte är diskuterbart utan ett krav 

från deras sida. Med dessa krav vill de bland annat svartlista de så kallade 

skatteparadisen och införa strängare regleringar kring hedgefonder så att de blir mer 

transparenta och kontrollerbara. G20-länderna och EU är dock inte eniga i frågan 

kring de ökade regleringarna, många tycker att de behövs men inte i den omfattningen 

som Sarkozy och Merkel påstår.81 En person som uttalat sig kritiskt kring dessa 

regleringar är Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. På väg in på EU-toppmötet i 

november 2008 sade Reinfeldt att han är orolig för att Frankrike försöker överreglera 

den internationella finansmarknaden.82 En anledning till att Sverige inte vill ställa sig 

bakom det franska förslaget är, enligt Reinfeldt, att reglerna bör vara få men tydliga 

istället för många och luddiga. Vi ser att de svenska reglerna i dagsläget fungerat bra, 

vilket även respondenterna är entydiga om. Då en för stark reglering kan ta bort 

positiva effekter är detta en anledning för Sverige att vara försiktiga i frågan kring en 

gemensam reglering av finansmarknaden. Risken kring överreglering, till följd av en 

kris i den här omfattningen, anser vi vara överhängande vilket även är något flera av 

respondenterna tagit upp. Meningsskiljaktigheterna kring detta innebär att det kan bli 

svårt att finna enighet kring gemensamma regleringar och därför fortsätter debatten.  

                                                
81 Bloomberg, (2009-03-17), CNN, (2009-04-01), Hall B, Barker A, Bryant C, (2009-04-02). 
82 Veckans Affärer, (2008-11-07).  
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7 Slutsats 

Vi kan konstatera att svenska hedgefonder klarat sig betydligt bättre än hedgefonder 

internationellt under föregående år, men trots detta har 2008 generellt sett varit ett 

dåligt år. Ser vi till prestationerna uppvisar de svenska hedgefonderna i helhet en 

negativ riskjusterad avkastning och ett bättre alternativ hade därför varit att placera 

sina tillgångar riskfritt. Det är ändå stor skillnad mellan enskilda fonder då vissa har 

presterat överavkastningar medan andra underpresterat kraftigt. Förutom att det är stor 

spridning mellan enskilda fonder har vi sett en stor skillnad mellan olika kategorier. 

Bäst har det gått för Global ränte och Global trend vilka visat en stabil utveckling 

trots det svåra finansiella läget. En strategi som däremot haft det svårt är de fonder 

som använt sig av arbitrage. Eftersom det har varit en mycket volatil marknad har det 

blivit svårare att förutspå marknadsrörelser och på så sätt lokalisera arbitrage. En 

annan faktor som påverkat dessa fonder är att det ofta krävs hög hävstång eftersom 

arbitragevinsterna är små. Krisen har gjort bankerna försiktiga med utlåning vilket 

begränsat möjligheten för fonderna att utnyttja hävstång. Andra kategorier där vi fann 

anmärkningsvärda resultat var Aktier Global och Aktier Europa vilka hade mycket 

stark korrelation med marknaden. Det tyder på att de har haft en övervikt av långa 

positioner och har därmed fallit under 2008 då marknaden gick nedåt. Flera av våra 

respondenter tar upp detta faktum då vissa hedgefonder som marknadsfört sig som 

hedgade till stor del visat sig likna vanliga aktiefonder. Detta kan vara något som får 

investerare att tänka till då hedgefonder har en betydligt högre avgiftsstruktur än 

vanliga fonder. 

Den finansiella krisen har påverkat hedgefonder på många sätt, men främst har det 

förändrat riskbilden i dem. Framförallt motpartsrisker har varit centrala då många 

aktörer på marknaden som tidigare setts som säkra inte längre gör det. Risker tenderar 

att öka i dåliga tider och flera förvaltare har därför sett över sina motparter och andra 

externa risker. Många hedgefonder har haft svårt att hantera den extrema volatiliteten 

på marknaden. Utöver detta har det under krisen inträffat händelser som förändrat 

spelreglerna på marknaden, vilket skapat ytterligare problem. Det blankningsförbud 

som införts i flera länder har påverkat hedgefonders möjlighet att gå kort i aktier och 

skapat oro, även om möjligheten att komma runt problemet fanns. Ett annat problem 
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är att osäkerheten blivit stor då regeringar brustit i konsekvensen i sitt agerande. Till 

exempel räddades Bear Stern men inte Lehman Brothers och även om blanknings-

förbuden som infördes gick att komma runt visade det att spelreglerna kunde ändras 

snabbt.  

Vi tycker oss se att svenska hedgefonder har en bra riskkontroll, men vi ser samtidigt 

att definitionen av risk skiljer sig mellan förvaltare. De regleringar som finns i 

Sverige gör att alla hedgefonder måste stå under FI:s kontroll vilket säkerställer en 

viss kvalité eftersom FI ställer krav på intern kontroll och uppföljning. Detta är en stor 

skillnad gentemot USA där ingen registrering krävs vilket innebär att mindre 

intresseföreningar och liknande kan starta en hedgefond utan någon tillsyn. Andra 

större skillnader vi har sett är kravet på förvaringsinstitut och externa revisorer som 

finns i svensk lagstiftning. Detta krav innebär att förvaltaren inte själv har tillgång till 

det förvaltade kapitalet vilket minskar risken för bedrägeri i likhet med det som skett 

med Bernhard Madoff i USA. Det är ändå inte rimligt att utesluta att bedrägerier 

skulle kunna ske i Sverige, men dessa krav borde ändå, allt annat lika, minimera 

risken. Åtstramning av regleringen i Sverige anser vi inte är nödvändigt då en för snäv 

reglering kan innebära att det inte går att driva en hedgefond effektivt. Eftersom det 

ligger i hedgefonders natur att använda sig av olika strategier tror vi en för stark 

genomlysning skulle begränsa hedgefondförvaltarnas möjlighet att prestera 

avkastning i linje med fondernas mål. 

Om det kommer bli en gemensam reglering för hedgefondsmarknaden i Europa eller i 

världen är i dagsläget svårt att säga. Diskussionen finns men vi kan se problem med 

att en stor gemensam reglering skulle bli svår att tillämpa så att den fungerar på 

samma sätt inom hela området. Något vi tror kommer att bli mer aktuellt efter denna 

kris är självregleringar på initiativ av förvaltarna själva. Om trovärdigheten för 

branschen skadas innebär detta förluster för förvaltarna och det ligger därför i deras 

intresse att återuppta förtroendet för hedgefondsindustrin. Ett sätt att göra detta är 

genom självreglering där krav ställs på medlemmarna vilket upprättar en kvalitets-

säkerhet. Detta är även ett sätt för seriösa förvaltare att utesluta de som inte uppnår en 

önskad standard för branschen i helhet. Vi har sett exempel på sådana initiativ genom 

den framtagna självregleringen av HFWG som kom ut under 2008 och detta är något 

som vi tror kommer få stor betydelse i framtiden.  



SLUTSATS 

 

75 

 

7.1 Förslag på fortsatta studier 

Denna studie fokuserar på hur hedgefonder påverkats av den rådande finansiella 

krisen men har gjort en avgränsning för om, och i så fall hur, hedgefonder påverkar 

krisen. Det finns flera uttalanden om huruvida hedgefonderna bidragit till krisens 

utveckling. Detta skulle därför vara intressant att titta närmare på i fortsatta studier.  

Vi gjorde även intressanta iakttagelser där det visade sig att flera aktiehedgefonder 

hade stark korrelation med marknadsindex trots att de sade sig vara hedgade mot 

marknadsrisk. Detta var även något som flera av våra respondenter tog upp som ett 

problem då flera hedgefonder tenderar att inneha stora långa positioner och därför 

liknar vanliga aktiefonder. Ur ett kundperspektiv är detta anmärkningsvärt då 

hedgefonder tenderar att ta ut betydligt högre avgifter än vanliga aktiefonder. En 

jämförelsestudie över aktiefonder och aktiehedgefonder med anknytning till 

avgiftsstrukturen skulle därför vara intressant att genomföra. Detta för att se hur 

utvecklingen dessa sinsemellan skulle se ut över en längre tidsperiod med hänsyn 

tagen till avgifter.     
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Fondnamn Förvaltare Kategori 
Adrigo A-Brokers AB Aktier, Europa 
Aktie-Ansvar Inc HF Aktie-Ansvar AB Aktier, Europa 
Aktie-Ansvar Graal Offensiv Inc. Aktie-Ansvar AB Aktier, Europa 
Amplus Inc Cicero Fonder AB Aktier, Europa 
Atlant Edge Atlant Fonder AB Aktier, Europa 
Atlant Explora Atlant Fonder AB Aktier, Europa 
Atlant Sharpe Atland Fonder AB Aktier, Europa 
Atlant Stability Atlant Fonder AB Aktier, Europa 
Catella EuropaHedge Catella Fondförvaltning AB Aktier, Europa 
Catella Hedgefond Inc HF Catella Fondförvaltning AB Aktier, Europa 
Cicero Hedge Inc HF Cicero Fonder AB Aktier, Europa 
Coeli Magnitud Acc Coeli Fonder AB Aktier, Europa 
Enter Maximal Pro Inc Enter Fonder AB Aktier, Europa 
Gladiator Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Aktier, Europa 
Handelsbanken Europa Hedge Selektiv Handelsbanken Fonder AB Aktier, Europa 
Key Europa SEK Key Asset Management (UK) Ltd Aktier, Europa 
Midas Aktiefond Petersson & Wagner Fonder AB Aktier, Europa 
Nordic Abs Return Alsback Förvaltning Aktier, Europa 
Sentat Thyra Inc Sentat Asset Management Aktier, Europa 
SmallCap Thenberg Fonder AB Aktier, Europa 
Strand Extrakt Strand Kapitalförvaltning AB Aktier, Europa 
Systematiska Risk-Reward Systematiska Fonder JPA AB Aktier, Europa 
Thenberg Eco Tech Thenberg Fonder AB Aktier, Europa 
Thenberg SmallCap Thenberg Fonder AB Aktier, Europa 
HDPR Strategy US Equity (SEK) Strand Kapitalförvaltning AB Aktier, USA 
Nektar Nektar Asset Management AB Arbitrage, ränte 
Brummer & Partners Archipel Acc Brummer & Partners Global, aktier 
Brummer & Partners Zenit Acc Brummer & Partners Global, aktier 
Erik Penser Hedgefond Inc Erik Penser Fonder AB Global, aktier 
HealthInvest Global Long/Short Fund HealthInvest Partners AB Global, aktier 
Manticore Manticore Capital AB Global, aktier 
Prior&Nilsson Idea Prior&Nilsson AB Global, aktier 
Prior&Nilsson Yield Prior&Nilsson AB Global, aktier 
Stella Nova Hedgefond Inc HF Bid & Ask Asset Management AB Global, aktier 
Strand -30/130 Strand Kapitalförvaltning AB Global, aktier 
Strand Förmögenhetsfond Strand Kapitalförvaltning AB Global, aktier 
Strand Småbolagsfond Inc Strand Kapitalförvaltning AB Global, aktier 
WhisperHedge Fund Class A SEK Whisper Capital AB Global, aktier 
WhisperHedge Fund Class C SEK Whisper Capital AB Global, aktier 
Zaramant Healthcare Fund Zaramant Fonder AB Global, aktier 
Erik Penser Makrohedge Erik Penser Fonder AB Global, icke-trend 
Kaupthing Hedge Askja A SEK Kaupthing Bank Sverige AB Global, icke-trend 
Kaupthing Hedge Katia A SEK Kaupthing Bank Sverige AB Global, icke-trend 
Kaupthing Hedge Krafla A SEK Kaupthing Bank Sverige AB Global, icke-trend 
Swedbank Robur Global Macro Hedge Swedbank Robur AB Global, icke-trend 
Tanglin Inc Tangling Investment Management AB Global, icke-trend 
TF Global Sector SEK Inc Tallroth Fonder AB Global, icke-trend 
Fixed Income Absolute Return Inc Handelsbanken Fonder AB Global, ränte 
Lancelot Excalibur Inc Excalibur Värdepappersfond Global, ränte 
Öhman Northern Spirit Öhman Fonder Global, ränte 
Ability Hedge Ability Asset Management Global, trend 
AMDT Hedge Inc Systematiska Fonder JPA AB Global, trend 
Enter Maximal Enter Fonder AB Global, trend 
Enter Maximal Inc Enter Fonder AB Global, trend 
Hedgefonden Elexir Inc HF Markedskraft Fonder AB Global, trend 
Lynx Inc Brummer & Partners Global, trend 
Nordic Power Inc SEK Nordic Commodity Funds AB Global, trend 
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Swedbank Robur Valuta Hedge Swedbank Robur Global, trend 
Systematiska Tornado Systematiska Fonder JPA AB Global, trend 
Systematiska Scirocco Systematiska Fonder JPA AB Multistrategi 
Shepherd Energy Fund Inc Shepherd Energy AB Multistrategi 
Banco Hedge Inc Banco Fonder AB Övriga 
Catella Hedgefond Catella Fondförvaltning AB Övriga 
Catella Hedgefond UL Catella Fondförvaltning AB Övriga 
DnB NOR Aktiehedgefond Primus Inc DnB NOR Asset Management AB Övriga 
eTurn AktieTrend Inc Eturn Capital Management AB Övriga 
eTurn ValutaTrend Inc Eturn Capital Management AB Övriga 
JPM HighbridgeStatlMktNetrl A SEK 
HdgAcc 

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.á.r.l. Övriga 

Lannebo Alpha Inc Lannebo Fonder Övriga 
Nordea European Equity Hedge Inc Nordea Fonder AB Övriga 
Nordea Nordic Equity Hedge Fund Nordea Fonder AB Övriga 
SEB Asset Selection C NOK Acc SEK SEB Asset Management S.A. Övriga 
SEB Asset Selection C SEK Acc SEB Asset Management S.A. Övriga 
SEB Asset Selection D SEK Inc SEB Asset Management S.A. Övriga 
SEB Currency Alpha RC (SEK) SEB Asset Management S.A. Övriga 
SEB Global Hedge I SEK LA Acc SEB Asset Management S.A. Övriga 
SEB Räntehedge Alpha SEB Asset Management S.A. Övriga 
Skandia Global Hedge Inc Skandia Fonder AB Övriga 
Skandia Global Hedge SkandiaLink Inc Skandia Fonder AB Övriga 
Thenberg Fond-i-Fond Inc Thenberg Fonder AB Övriga 
Thenberg Hedge Thenberg Fonder AB Övriga 
Thenberg Macro Hedge Inc Thenberg Fonder AB Övriga 
Thenberg Nordic Hedge Inc Thenberg Fonder AB Övriga 
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Intervjufrågor  
 Hur tycker du att hedgefonder har gått under 2008 i förhållande till risk och 

avkastning? 
 

 På vilket sätt anser du att den finansiella krisen har påverkat hedgefonder och 
hedgefondsförvaltningen som helhet? 
 

 Vilken roll anser du att hedgefonder har haft under den pågående finansiella 
krisen? 

Regleringar kring svenska hedgefonder innefattar svensk lagstiftning, föreskrifter från 
Finansinspektionen samt gemensamma regler i EU. Något som påverkar 
förvaltningen av en hedgefond är de regelverk som måste följas. Hedgefonder har fria 
placeringsmöjligheter men i Sverige måste de vara registrerade och står under 
Finansinspektionens tillsyn och måste rapportera in månadsvis data.  

 Vad har du för uppfattning om lagar, normer och övervakningens betydelse 
vid jämförelse av hedgefonder i olika länder? 

o Sverige? 
o Europa? 
o USA? 

Många hedgefonder har stött på svårigheter med frysta tillgångar i banker med 
problem, t.ex. Lehman Brothers, vilket har medfört illikviditet i fonderna.  

 Anser du att detta har varit ett problem för hedgefondsförvaltare för att kunna 
prestera absolut avkastning? 

o Har detta varit ett problem i Sverige? 
o Om inte, är detta ett potentiellt problem i Sverige sett till de lagar och 

regler som finns här?  

I denna studie syftar operativ risk till externa faktorer såsom lagar och regler samt 
motpartsrisk. 

 Förvaltarrisk är en känd risk inom hedgefondsvärlden, men hur är det med 
operativ risk? 

o Hur hanterar ni operativ risk i förvaltningen av era fonder? 
o Ska förvaltarrisk och operativ risk behandlas på samma sätt? 

 
 Vad anser du om de regler som finns i dagsläget för hedgefonder i Sverige, är 

de tillräckliga? 
o Hur ska förvaltar- och operativ risk övervakas och regleras optimalt? 
o Tror du att en förändring kommer ske gällande regleringar av 

hedgefonder i Sverige och utomlands och hur skulle denna i så fall 
kunna se ut? 
 

 Något som inte regleras är hedgefondernas exponering mot banker och 
finansiella institut, hur ser du på detta?  
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Under hösten 2008 var det flera länder, bl.a. USA, Storbritannien och Tyskland 
som införde blankningsförbud. Även om detta inte skett i Sverige har diskussionen 
funnits här.  

 Vad anser du om blankningsförbud? 
o Hur anser du att detta har påverkat den operativa risken i hedgefonder? 

 
 Tror du att hedgefonder har drabbats negativt på grund av svårigheter att få lån 

då många banker blivit mer restriktiva med utlåning under krisen? 
 

 Tror du att många hedgefondsförvaltare har bytt förvaltningsstrategi under 
finanskrisen? 

o Om ja, vad tror du det beror på? 
 

 Skandalen med Bernhard Madoff har varit ett aktuellt ämne i finansiella 
medier den senaste tiden. Tror du att ett sådant eller liknande bedrägeri skulle 
gå att genomföra i Sverige? 
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