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ABSTRACT 
 

In this paper Swedish hedge funds and strategies are discussed and analysed. These new 

financial forms seem to draw recently a huge attention both in media, press and the academic 

world. The fact is that hedge funds have existed already for a long time but it is still known 

too little about them. After the introduction of hedge funds, different asset pricing models are 

discussed including the most basic of all – CAPM and further Fama and French three factor 

model as well as the expanding model with conditioning approach. The latter is used to 

measure the hedge fund strategies performance over the eight-year period 1998/01 – 2005/10. 

It has been chosen to perform some statistical tests before doing the final inference which is 

important in order to see whether the used model is right specified or not, and also because 

hedge funds prove to have non-normal distributed residuals as well as show autocorrelation 

and heteroskedasticity.  

 

However the purpose of this paper is to investigate risk exposure of the Swedish hedge fund 

strategies. It is known that many factors can influence funds returns. Evidently only some of 

the risk factors have shown significance in this study of the hedge funds for example 

parameters like SMB and HML. However time varying parameters show little or no 

significance at all. Hence, it has been rejected that risk exposures of Swedish hedge fund 

strategies vary over time.  

 

The main conclusion that has been made, concerning risk exposure of the Swedish hedge fund 

strategies, is that managers have preferred to invest mostly in the big companies than in the 

little. Another important conclusion is that managers have preferred to invest in the 

diversified portfolios with low book – to – market value over the studied period. 

 

Keywords: Hedge funds, investment strategies, risk exposure, conditioning approach 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 

Hedgefonder drar till sig allt mer uppmärksamhet i finansiell media, press och den 

akademiska världen. Faktum är att antalet hedgefonder har fördubblats världen över under 

andra halvan av 1990 – talet och har uppnått drygt 6000 hittills. Statistiken säger att 80 % av 

hedgefonder har förmögenhet som är mindre än $100 miljoner och 50 % av hedgefonder har 

förmögenhet som är mindre än $12 miljoner. Detta innebär tydligen att ett högt antal 

hedgefonder har kommit fram på marknaden under den senaste tiden. (Capocci D., Hübner 

G., 2002, s.55-56, Capocci D., Corhay A., Hübner G., 2003, s.1)  

 

Hittills har i relativt sätt ganska få studier gjorts gällande hedgefonder, med andra ord 

befinner sig forskningen fortfarande i det tidiga stadiet även om hedgefondbranschen 

verkligen har blivit populär under de senaste decennierna och speciellt sedan mitten av 1990 – 

talet. Det ökade intresset kan förmodligen förklaras med att hedgefonder följs av ett sorts 

mysterium. De fonderna representerar en sådan ny finansiell bransch som fortfarande är 

ganska okänd och väldigt komplicerad för vanliga investerare och samtidigt inte 

nödvändigtvis är så extremt fördelaktig i jämförelse med vanliga fonder, vilket många 

hedgefondförvaltare vill investerare att tro. Detta diskuterar Kat (2003) i sin studie av 

hedgefonder. Han påpekar att det är väldigt svårt att säga något om hedgefonders framtida 

utveckling eftersom allmänt accepterade metoder som exempelvis kan utvärdera deras 

prestationer, inte går att tillämpa på hedgefonder. Å andra sidan kan man nämna att 

Ackermann (1999) och Liang (1999) kom i sin studie fram till att hedgefonder jämt har 

uppvisat bättre prestation än vanliga aktiefonder dock sämre och mer volatila än motsvarande 

marknads förväntningar. Motstridande resultat som olika forskare kommer fram till kan 

exempelvis förklaras med att det tillgängliga hedgefonders data är långt ifrån att vara perfekt, 

menar Kat (2003). Dessutom fann Ackermann och Liang att hedgefonder brukar uppvisa mer 

volatila avkastningar än både vanliga aktiefonder och motsvarande marknadsindex. Att ta in 

hedgefonder i ens portföljer har visat sig leda till förbättrade diversifieringen vilket uppstår på 

grund av hedgefonders låg korrelation mot andra finansiella instrument, enligt Fung och 

Hsieh (1997) samt Schneewies och Spurgin (1997). (Capocci D., Corhay A., Hübner G., 

2003, s.1, Kat H. M., 2003, s.4,17.)  
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Hedgefonders viktigaste roll är att erbjuda sina investerare försäkring mot nedgångar på 

aktiemarknaden genom användandet av dynamiska strategier, derivator samt möjlighet till 

belåning. Att inkludera hedgefonder i sina portföljer kan leda till behov av en mer avancerad 

analys och lite extra försiktighet på grund av hedgefonders asymmetriska avkastningar. 

Förmågan att kunna mäta hedgefonders prestationer är en viktig redskap och har dessutom 

blivit en av de centrala frågorna i tolkningen av hedgefonders beteende. Faktum är att det är 

svårt att tydligt identifiera de faktorer som påverkar hedgefonders avkastningar, det vill säga 

de faktorer som kan förklara hedgefonders utveckling. Detta gäller Bear – marknader i högsta 

grad.1 (Gregoriou G., Sedzro K., Zhu J., 2003, s.556-557)   

 

För att analysera hedgefonders prestationer brukar forskare använda olika CAPM utvidgande 

modeller såsom: Fama och French tre – faktor modell (1993), Carhart fyra – faktor modell 

(1997), multifaktor modeller som kan vara en kombination av redan existerande modeller 

samt den betingade modellen med tidsvarierande parametrarna. Studierna har visat att 

hedgefonders prestationer förklaras bäst med tillämpningen av en utvidgad multifaktor modell 

samt den betingade modellen där parametrarna antas vara tidsberoende. (Gregoriou G., 

Sedzro K., Zhu J., 2003, s.556-557) 

 

Det är viktigt att veta hur pass bra de valda förklarande variablerna, i en modell i fråga, 

förklarar variationen i den beroende variabeln. Den så kallade determinationskoefficienten 

eller med andra ord förklaringsgraden är lämpligt mått i detta fall. Capocci och Hübner (2002) 

har exempelvis visat i sin studie av hedgefonders strategier att den högsta förklaringsgraden – 

66 % tillhör en multifaktor – modell, sedan kommer en fyra – faktor modell med 

förklaringsgraden lika med 60 % och sist CAPM med förklaringsgraden lika med 44 %. Å 

andra sidan har Amenc i sin studie kunnat förklara beteende av grupperade i olika strategier 

hedgefonder med en väldigt låg förklaringsgrad: från dryga 15 % upp till 54 % beroende på 

strategin. Det är samma sak som att säga att runt 45 % - 85 % av rörelser i avkastningar inte 

gick att förklara. Man kan konstatera att förklaringsgraden inte är så hög som de flesta 

forskare inom ämnet skulle vilja ha det. Detta tyder på att många andra faktorer, förutom de 

kända i modellerna, påverkar hedgefonders prestationer eller så behövs det kanske andra typer 

av modeller som kan ta hänsyn till de specifika hedgefonders egenskaper och öka därmed 

förklaringsgraden. (Gregoriou G., Sedzro K., Zhu J., 2003, s.556-557, Brooks C., 2002, s.133)   

                                                 
1 När marknaden upplever en nedgång, det vill säga befinner sig i lågkonjunktur, kallar man en sådan marknad 
för Bear – marknad. 
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1.2 Problemformulering 

Som sagt tidigare, har hedgefonder blivit allt mer lockande investeringsalternativ även för 

vanliga investerare under de senaste åren. När forskare undersöker hedgefonders beteende 

med hjälp av olika multifaktor modeller så har förväntade prestationer och riskexponeringen 

jämt antagits vara konstanta över tiden, vilket har emellertid visat sig vara ett icke – realistiskt 

antagande. Detta antagande kan leda till undervärderingen av hedgefonders prestationer. 

Antagandet om tidsvarierande förväntade avkastningar är väldigt viktigt när det gäller 

hedgefonder eftersom de har starkt varierande riskexponering. De modeller som tillåter sina 

parametrar att variera över tiden är väldigt lämpliga speciellt när det gäller undersökningen av 

hedgefonders beteende. Det sägs också att modellernas förklaringsförmåga i så fall ökar i 

jämförelse med andra modeller. För att försöka tolka svenska hedgefonders beteende och ta 

reda på vilka parametrar det är som kan ha betydelse vid tolkningen av riskexponeringen har 

den betingade modellen valts.   

 

Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att fokuseras på följande fråga: 

� Hur ser riskexponeringen ut för svenska hedgefonders investeringsstrategier?  

 

1.3 Syfte 

Tyngdpunkten i denna uppsats kommer att ligga på undersökningen av riskexponeringen hos 

svenska hedgefonders investeringsstrategier. Denna undersökning syftar dessutom till att ta 

reda på huruvida valda makroekonomiska riskfaktorerna i den betingade modellen påverkar 

avkastningar hos svenska hedgefonder som följer olika investeringsstrategier.   

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt:  

 

Avsnitt 2 behandlar teoretisk del med fokus på, först och främst, hedgefonder och deras för- 

och nackdelar. Vidare beskrivs tre allmänna prissättningsmodeller: CAPM, Fama och French 

tre – faktor modell och den betingade modellen. Den sistnämnda modellen kommer att 

användas för att genomföra uppsatsens syfte. Efter detta behandlas några statistiska tester för 

att i undersöknings avsnittet se ifall data uppvisar negativa effekter såsom: icke – normalitet, 

heteroskedasticitet, autokorrelation samt misspecifikation. 
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En detaljerad beskrivning av metod ingår i avsnitt 3 där beskrivs, vilket angreppssätt som 

kommer att tillämpas i uppsatsen. Samtidigt behandlas vissa uppstådda under arbetsgång 

problem samt vissa möjliga brister. Avslutar detta avsnitt en överskådlig presentation av 

undersökningsmetoden, det vill säga den betingade modellen med valda makroekonomiska 

riskfaktorer.  

 

Avsnitt 4 behandlar empirisk undersökning, dit analys av statistiska tester, nämnda i avsnitt 2, 

och estimeringen av den betingade modellen ingår. Dessutom analyseras estimeringsresultatet 

av både signifikanta parametrarna och modellens förklaringsgrad i avsnittet.  

 

Avsnitt 5 avslutar diskussionen kring riskexponeringen hos svenska hedgefonders 

investeringsstrategier, dit en kort sammanfattning och dragna slutsatser ingår.  

 

Källförteckningen över använd litteratur finns i avsnitt 6, vilket sedan följs av bilagorna över 

de slutliga regressionerna.  
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2 TEORI 
 

2.1 Hedgefonder 

Fonder, över huvud taget är sådana investeringsformer där förvaltare, genom marknads och 

företags analyser, väljer finansiella tillgångar som förväntas prestera bra och därmed bygger 

av dem portföljer. Efteråt säljs fondernas andelar till investerare som vill följa dennes 

utveckling vilket innebär att dela på samtliga vinster och förluster. Den främsta fördelen med 

fonder är att investerarnas portföljer blir väl diversifierade samt att investerarna får en 

kvalificerad förvaltning av sina pengar. (http://www.helios.se/nyasidor/helios_SEK_sv__ 

webb.pdf , www.investopedia.com) 

 

2.1.1 Vad är hedgefonder? 

I läroböcker definieras ordet hedge som ”a trade designed to reduce risk”. (J. C. Hull, 2005, 

s.750) Med andra ord innebär hedge att man minskar eller till och med kanske helt eliminerar 

risken för en investering. Detta kan åstadkommas genom att ta offsetting positioner i liknande 

tillgångar. Som namnet antyder tror man förmodligen att hedgefonder är säkra investeringar 

med betydligt lägre risknivå än andra vanliga fonder. Sanningen är att hedgefonder kan 

använda sig av icke-traditionella strategier för att antingen minska risken i sina portföljer eller 

spekulera på marknaden vilket emellertid gör att hedgefonder kan framkomma som antingen 

väldigt aggressivt eller tvärtom väldigt passivt förvaltade. (www.bidask.se)  

 

Hedgefonder är, i relativt sätt, nya finansiella former vilka klassificeras som sådana typer av 

fonder som strävar efter en positiv absolut avkastning oavsett hur marknaden rör sig. Just 

denna egenskap har gjort hedgefonder så populära bland investerare speciellt i Bear-

marknader, det vill säga i lågkonjunktur. Förutom den vanliga strategin – long only – som 

traditionella fonder använder sig av kan det nämnas mer komplicerade strategier som 

hedgefonder profilerar sig i: blankning eller short selling – innebär att sälja de tillgångar en 

handlare inte innehar; och derivator – olika finansiella kontrakt som ger handlaren vissa 

rättigheter eller skyldigheter gällande tillgångarna i fråga. Samtidigt kännetecknas 

hedgefonder av möjligheten till belåning för att skapa en hävstångseffekt vilket med andra ord 

betyder att fonderna kan finansiera sina positioner med hjälp av lånat kapital. Det kan vara bra 

att poängtera att hävstångseffekten för med sig chans till större vinst men samtidigt risk till 

större förlust än fallet skulle vara utan det lånade kapitalet. (T. S. Chande, 1999, s.57-58)  
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Följaktligen tyder de ovanstående egenskaperna på att hedgefonder är väldigt flexibla. Ett 

ytterligare karakteristiskt drag som kännetecknar hedgefonder är ett högt minsta 

insättningskrav som varierar något bland fonderna. (www.lynxhedge.se) 

 

2.1.2 Argument för och emot hedgefonder 

Den främsta fördelen med hedgefonder är att de brukar uppvisa en låg korrelation med 

obligation och aktiemarknader på grund av möjligheten att använda alla tillgängliga 

finansiella instrument. Man kan konstatera att detta medför stora diversifieringsmöjligheter 

vilket gör hedgefonder till en attraktiv investering. Viktigt är att hedgefonder kan erbjuda en 

sorts skydd mot marknadsnedgångar samt när finansiella obalanser uppstår i ekonomin, vilket 

följer av hedgefondernas låga korrelation med marknaden. (Gregoriou G., Sedzro K., Zhu J., 

2003, s.556) 

 

Ett populärt uttryck är ”diversification is often said to be the only free lunch in finance”. För 

att tillgodogöra sig hela diversifieringspotentialen, sägs det att investerare bör sprida sina 

portföljinnehav över olika tillgångsklasser i ungefär lika proportioner. Faktum är att en 

investering på upp till 10 % av portföljs innehav i hedgefonder ger det en väldigt liten 

omfattande förändring på själva portföljen. Däremot medför investering på 20 % och mer av 

portföljs innehav i hedgefonder signifikanta skillnader i portföljens egenskaper. Bland annat 

förändras de viktiga statistiska mått på risk såsom standardavvikelse, skewness och kurtosis. 

Exempelvis brukar hedgefonders skewness och kurtosis avvika från de normalfördelningens 

mått. Den optimala investeringsandelen i hedgefonder sägs vara 20 %, vilket förändrar hela 

portföljs egenskaper till investerarens fördel. (Kat H. M., 2003, s.13, 16–17) 

 

En anledning till hedgefondernas enorma flexibilitet är den begränsade regleringen inom 

branschen. Å ena sidan kan detta anses som en väldigt fördelaktig egenskap. Å andra sidan för 

med sig den icke-formella förpliktelsen till offentliggörandet av resultatet, att hedgefonderna 

endast frivilligt meddelar offentliga institutioner och allmänheten om sina innehav och 

prestationer. De hedgefonder som lämnar information till allmänheten är följaktligen de 

fonder som har presterat bra under en viss period, vilket tyder på att de andra hedgefonder 

som presterat dåligt och därmed har blivit tvungna att lämna marknaden inte finns i databaser. 

Detta leder i sin tur till att bara en del av data, det vill säga data för de överlevde 

hedgefonderna, finns tillgänglig för forskningar inom ämnet. Det betyder att tillängliga data 
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kommer att överskatta hedgefonders avkastningar med ungefär 2 – 4 % på årsbasis. Dessutom 

kommer risken att underskattas med 10 – 20 %.  I detta fall kommer investerare att få en 

snedvriden bild av hedgefondernas förväntade avkastningar. Allt detta gör att man kan 

ifrågasätta tillförlitligheten av hedgefonders data. En ytterliggare anledning till denna 

snedvridna bild av hedgefonders förväntade avkastningar är att det är svårt att dagligen 

utvärdera hedgefonders positioner på grund av deras investeringar i illikvida tillgångar. 

Fondförvaltare brukar lösa problemet genom att ange det sista noterade priset eller det 

förväntade marknadspriset. (Liang B., 2000, s.310, Kat H. M., 2003, s.4) 

 

Vidare kan man betona att hedgefondernas frihet att använda olika icke-traditionella strategier 

leder till att investerarna varken förstår eller vet vad de egentligen köper. Med andra ord 

uppvisar hedgefonderna en dålig transparens, vilket kan vara orsaken till investerarnas 

förvirring och oförmågan att skilja på riskabla och passiva hedgefonder, vilket inte är något 

positivt för investeraren. (www.investopedia.com)  

 

Det finns en nackdel till – brist på likviditet. Det sägs att hedgefonders likviditet bör matcha 

likviditeten i sina underliggande positioner. Ibland har hedgefonder inte någon möjlighet att 

lösa ut investerare som vill bli av med sina fonder. Detta kallas för lock-out period. Med 

andra ord kan investerare inte flytta sina pengar från en hedgefond under vissa perioder. På 

kort sikt är det bara en fördel till fondförvaltare som känner sig tryggare i sina positioner på 

grund av detta och därför kan åta sig större investerings och likviditetsrisker. (A roundtable 

discussion ”Picking the right hedge fund strategy”, 2005, s.3)  

 

Sist men inte minst bör man nämna att hedgefonderna har resultatbaserade förvaltnings-

avgifter – en fast avgift på ungefär 1 % samt en rörlig på ungefär 20 %. Till skillnad tar 

vanliga aktiefonder endast en fast avgift på ungefär 1 – 2,5 %. Härav följer att hedgefonderna 

har högre avgifter än traditionella fonder. (www.investopedia.com) 

 

2.1.3 Olika hedgefondkategorier 

Som har noterats tidigare, följer hedgefonder icke-traditionella strategier. Innan man börjar 

diskutera de olika hedgefonders kategorier är det lika viktigt att påpeka att hedgefonder, som 

klassificeras till samma kategori, kan bete sig olika. På grund av att de representerar en sådan 

heterogen grupp, kan varje enskild hedgefond följa sin egen strategi. Även om hedgefonder 
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följer samma strategi kan de ändå uppvisa olika avkastningar. Vidare kan man notera att den 

genomsnittliga korrelationen mellan fonder i samma kategori och bland fonder i olika 

kategorier är ungefär samma, fastslår Kat i sin studie av hedgefonder. Han kommer fram till 

en intressant slutsats som säger att det inte spelar någon stor roll ifall man diversifierar sin 

portfölj inom någon hedgefonds investeringsstrategi eller bland olika hedgefonders 

investeringsstrategier. (Kat H. M., 2003, s.5-6)  

 

Hedgefondbranschen omfattar många olika icke-traditionella investeringsstrategier vilket för 

med sig stora möjligheter för fonderna. Det är svårt att entydigt säga hur många och vilka 

hedgefonders strategier som finns. Faktum är att vissa stora, internationella hedgefonds 

databaser: såsom MAR – ”Managed Account Reports”, HFR – ”Hedge Fund Research” och 

TASS – ”TASS Management”, definierar investeringsstrategier på många olika sätt. 

Exempelvis definierar MAR – 9, HFR – 16 och TASS – 15 huvudstrategier. Det finns till och 

med andra indelningar i olika forskningsrelaterade tidskrifter och studier. (Capocci D., 

Corhay A., Hübner G., 2003) Emellertid kan man dela in fonderna i några huvudtyper såsom: 

Short Selling, Relativ Value/Market Neutral, Equity Hedge, Event Driven, Global Macro, 

Multistrategy, Emerging Markets och Funds of Funds (www.lynxhedge.com; Kat H. M., Miffe 

J., 2002, s.9-10; Kat H. M., 2003, s.5-6):  

 

Short Selling – är en mycket vanlig investeringsstrategi där fondförvaltarna blankar aktier. 

Detta betyder i sin tur att förvaltarna säljer aktier de inte innehar. Först identifierar förvaltarna 

övervärderade aktier, sedan lånar aktierna i fråga av en förmedlare och säljer de på 

marknaden. Härav följer att sådana förvaltare kanske aldrig har några köpta aktier i portföljen. 

Förvaltare som använder en sådan investeringsstrategi hoppas på aktiernas värdeminskning 

vilket naturligtvis är mest troligt i ett klimat med sjunkande börskurser. Förvaltare som 

blankar har alltid en negativ marknadsexponering.   

 

Relativ Value / Market Neutral – är en speciell investeringsstrategi där förvaltare använder sig 

av både långa och korta positioner i underliggande tillgångar för att minska risken av 

marknadsrörelser. Förvaltarna utnyttjar fel prissättningar på den finansiella marknaden för att 

neutralisera risken. Ofta fokuseras strategin på ett specifikt marknadssegment som exempelvis 

aktier eller obligationer.  
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Equity Hedge – en typ av hedgefonder som investerar i aktier. Fondförvaltarna identifierar 

först och investerar sedan i de aktier som de tror kommer att gå upp i värde. Samtidigt säljer 

förvaltarna aktier som de anser vara övervärderade. Denna strategi anses ha en positiv 

marknadsexponering mot börsen i jämförelse med Relativ Value strategi.  

 

Event Driven – är en sådan händelsedriven strategi som utnyttjar en – gångs – händelser samt 

speciella situationer i företag såsom: nyheter och rapporter, omstrukturering och fientliga 

uppköp, rekonstruktion och konkurs.  

 

Global Macro – är en strategi som används av de globala stora fonderna. Fondförvaltare 

använder sig av både långa och korta positioner på den globala kapitalmarknaden. Å andra 

sidan brukar inte fondförvaltare utvärdera företag på individuell nivå utan använder aktivt 

derivator samt utnyttjar möjlighet till belåning. Makrofonder är oftast högt belånade vilket 

bland annat speglar högre risk.  

 

Multistrategy – där fondförvaltare sprider riskerna genom användandet av olika hedgefonders 

investeringsstrategier och på olika marknader. Den strategi som för tillfälle förefaller mest 

lovande används. (http://swp2.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/default.asp)  

 

Emerging Markets – är en strategi som fokuseras på mindre utvecklade marknader som i sin 

tur befinner sig i tillväxtstadier. Sådana marknader anses i sin tur vara mer riskabla på grund 

av större sannolikhet till ekonomisk instabilitet, politisk oro samt finansiella obalanser, vilket 

exempelvis kan föra med sig hög volatilitet på dessa aktiemarknader. Fondförvaltare som 

använder sig av denna investeringsstrategi brukar endast ha möjlighet att ta långa positioner 

eftersom det antingen inte är tillåtet eller helt enkelt inte existerar bra fungerande 

derivatmarknad.  

 

Funds of Funds – en investeringsstrategi som allokerar sitt kapital bland flera andra 

hedgefonder som i sin tur investerar i aktier, obligationer, valutor samt använder derivat 

instrument.  
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2.2 Prissättningsmodeller 

2.2.1 The Capital Asset Pricing Model – CAPM  

CAPM presenterades av William Sharpe (1964), sedan utvecklades vidare av Lintner (1965) 

och Mossin (1966). Det är en grundläggande prissättningsmodell. Denna modell är 

fortfarande väldigt populär och används bland annat för beräkningar av företags 

kapitalkostnader samt utvärderingen av portföljers prestationer. CAPM är ett sätt att visa 

sambandet mellan förväntad avkastning och risk i en portfölj. Vidare tillåter modellen att testa 

i vilken utsträckning en tillgång är rätt prissatt. (Hoesli M., Macgregor B. D., 2000, s.133) 

 

Man brukar, för enkelhets skull betrakta överavkastningar i modellen såsom: (RPt – RFt) – 

portföljs överavkastning och (RMt – RFt) – marknadens överavkastning. The Capital Asset 

Pricing Model estimeringsekvation är följande: (Capocci D., Corhay A., Hübner G., 2003, 

s.3; Capocci D., Hübner G., 2002, s.59) 

 

RPt – RFt = αP + βP (RMt – RFt) + ePt    

 

där  t = 1,2,...,T 

RPt – är portföljens P avkastning under månad t 

 RFt – är den riskfria räntan under månad t 

 RMt – är marknadens avkastning under månad t  

 αP och βP – är regressionens intercept resp. lutning 

 ePt – är regressionens slumpmässiga del  

 

Som framgår av modellen kan en portföljs eller en tillgångs förväntade överavkastning (RPt – 

RFt) förklaras av CAPMs riskpremie. Härav följer att intercept som brukar kallas för ”Jensens 

alfa” antar värdet noll i denna ovanstående regression. (Fama F. French K. R., 2004, s.25) 

 

2.2.2 Tre – faktor modell av Fama och French 

Fama och French tre – faktor modell (1993) är en utvidgad variant av the Capital Asset 

Pricing Model. Tre – faktor modell fångar upp mycket mer variation i portföljs avkastningar i 

jämförelse med den ursprungliga CAPM. Denna tar dessutom hänsyn till storleken på 
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företaget samt företagets book – to – market (B/M) värde2. Härav följer att man kan 

åstadkomma bättre resultat med hjälp av Fama och French tre – faktor modell vilket har gjort 

modellen väldigt användbar både för olika empiriska undersökningar som behöver en modell 

för förväntade avkastningar och i praktiken. Interceptet αP antas vara lika med noll precis som 

i den estimerade regressionen för the Capital Asset Pricing Model. (Fama F. French K. R., 

2004, s.38-39) 

 

Tre – faktor modellens estimeringsekvation är följande (Capocci D., Hübner G., 2002, s.59): 

 

RPt – RFt = αP + βP1 [RMt – RFt] + βP2 SMB + βP3 HML + ePt  

   

där   t = 1,2, ... ,T 

SMB – är skillnaden mellan avkastningar på små och stora företag (Small 

Minus Big)  

HML – är skillnaden mellan avkastningar på diversifierade portföljer med höga 

och låga B/M värden (High Minus Low) 

βPi – är lutningsparametrarna i den multipla regressionen med avseende på 

respektive parameter: [RMt – RFt], SMB och HML. 

  

2.2.3 Den betingade modellen 

Den traditionella en – faktor modellen för portföljutvärdering är följande (Kat H. M., Miffre 

J., 2002, s.5; Kat H. M., Miffre J., 2005, s.7): 

 

rt = αt + βt ft + et  

 

där rt – fonds eller portföljs avkastning    

ft – faktorer som påverkar avkastningen  

 αt – är intercept eller med andra ord drift 

 βt – är lutning eller med andra ord trend 

 

Under senaste tiden har denna en – faktor modell dock genomgått många utvidgningar på 

grund av att modellen kunde varken fånga upp eller förklara fullt avkastningsbaserade 
                                                 
2 Book-to-market värde definieras som relationen mellan företagets bokförda värde på aktien och dess 
marknadsvärde. 
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processer. En av de senaste utvidgningarna har blivit en modell där antagandet om konstant 

förväntad avkastning släpps vilket har gett en möjlighet till villkorligt prestationsutvärdering. 

Några studier som baserades på denna modell är följande: Chen och Knez (1996), Ferson och 

Schadt (1996), Christopherson, Ferson och Glassman (1998) och Eckbo och Smith (1998). 

Det visade sig att användandet av den utvidgade modellen leder till signifikanta ändringar i 

inferenser. Antagandet om tidsberoende förväntade avkastningar är väldigt viktigt när det 

gäller hedgefonder som har starkt varierande risk exponering. När forskare undersöker 

hedgefonder med hjälp av multifaktor modeller så har förväntade prestationer och risk 

exponeringen jämt antagits vara konstanta över tiden, vilket har emellertid visat sig vara ett 

icke – realistiskt antagande. Detta antagande kan leda till undervärderingen av hedgefonders 

prestationer. (Kat H. M., Miffre J., 2002, s.3-4) 

 

Denna traditionella modell antar att parametrarna α och β är konstanta över tiden vilket 

medför att fondförvaltare inte kan göra någon nytta av offentlig information, vilket emellertid 

inte är ett sant antagande. Just därför undersökte Kat och Miffre, i sin studie av hedgefonder, 

tidsvariationen i fondförvaltarnas riskexponering genom att anta ett linjärt samband mellan β 

och ett antal riskfaktorer vid tidpunkten zt-1 samt på samma sätt mellan α och ett antal 

riskfaktorer vid tidpunkten zt-1. Man brukar byta α och β mot α | zt-1 och β | zt-1, där (.|zt-1) 

betyder att en parameter i fråga är betingad på zt-1 (Kat H. M., Miffre J., 2002, s.5-6; Kat H. 

M., Miffre J., 2005, s.8-9): 

 

(αt | zt-1) = α0 + α1 zt-1   

(βt | zt-1) = β0 + β1 zt-1   

där zt-1 är ett så kallat instrument som antas påverka den beroende variabeln i tidpunkt t-1. 

 

Eftersom fondförvaltare använder offentlig information i sina analyser samt följer olika 

dynamiska investeringsstrategier är det tillåtet att anta α och β vara tidsberoende i de 

ovannämnda ekvationerna. Med andra ord antas både drift och trend förändras över tiden. I 

detta fall kommer den betingade modellen att se ut på följande sätt (Kat H. M., Miffre J., 

2002, s.6-7; Kat H. M., Miffre J., 2005, s.9): 

 

rt = α0 + α1 zt-1 + β0  ft + β1  ft zt-1  + et  
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Förvaltares mått på överavkastning och tagen risk antas kunna förändras så fort någon ny 

information kommer in på marknaden. Exempelvis definierar Kat och Miffre i sin studie av 

hedgefonder (α1 zt-1) som en faktor som fångar upp tidsvariationen i överavkastningarna. 

Däremot definieras (β1  zt-1) som en faktor som fångar upp tidsvariationen i tagen risk. (Kat H. 

M., Miffre J., 2002, s.6) 

 

2.2.4 Riskfaktorer 

Även om de samlade hedgefonderna är svenska kan de handla internationellt. Detta medför att 

både inhemska och internationella makroekonomiska faktorer påverkar fondernas utveckling. 

Som sagt tidigare skiljer sig hedgefonder från vanliga aktiefonder genom att de inte är 

beroende av konjunktursvängningarna för att kunna uppvisa en positiv avkastning.  

 

De mest intressanta makroekonomiska riskfaktorer som man har ansett vara viktiga att ta in i 

undersökningen är: Industri Produktion, Brent Olja, tre månaders US Treasury Bill och 

SEK/USD växelkurs. För att undersöka i vilken grad de nämnda riskfaktorerna påverkar 

avkastningar hos hedgefonders investeringsstrategier kommer den betingade modellen att 

tillämpas. 

 

Förändringar i aktiekurser är en av indikatorer på förändringen i ett lands konjunkturläge. Det 

sägs att aktiekurser ligger ungefär från ett halvt år till ett år före svängningar i konjunkturen. 

Det finns flera faktorer som positivt samvarierar med aktiekurser, vilka exempelvis är industri 

produktion och ett lands BNP. Just därför kommer en sådan faktor som industri produktion att 

tas in i modellen i denna undersökning.  

 

Som framgår av läroböcker påverkar stora ekonomierna som exempelvis USA:s och Europas 

andra små som exempelvis Sveriges. Den dominerande ekonomin anses vara den amerikanska 

vilket har varit anledningen till att man har tagit in SEK/USD växelkurs och tre månaders US 

Treasury Bill som riskfaktorer i undersökningen av hedgefonders investeringsstrategier. 

(Fregert K., Jonung L., 2005) 

 

En viktig faktor vars även små prisförändringar påverkar väldigt mycket världsekonomin är 

oljan. Faktum är att priset på olja har stigit i oerhört snabbt takt under senaste åren och har 

nått sin högsta nivå. Emellertid anses oljeprisuppgången under de senaste åren inte ha samma 
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påverkan på världsekonomin som tidigare under 1970 – talet. ”Anledningen till att 

oljeprisuppgången inte ha påverkat efterfrågan beror på att det är efterfrågan som driver 

oljepriset. Prisuppgången har inte kommit oväntad från ovan.” – uttalade sig vice 

riksbankschefen Eva Srejber. En av anledningarna är globaliseringen, menar hon. (Dagens 

Industri, ”Riksbanken: Oljan inget hot”, 2005-12-08; Fregert K., Jonung L., 2005)  

 

2.3 Statistiska tester 

2.3.1 Den multipla regressionsmodellen  

Den enkla regressionsmodellen förklarar den beroende variabeln med hjälp av den enda 

oberoende variabeln. Den enkla regressionsmodellen skrivs som (Westerlund J., 2005, s.71): 

 

 yi = β1 + β2 xi + ei  

 

där yi – är den beroende variabeln 

 xi – är den oberoende variabeln 

 β1 – är interceptet 

 β2 – är lutningsparametern  

 ei – är slumptermen 

 

Det som skiljer den enkla regressionsmodellen från den multipla är att den sistnämnda består 

av flera oberoende variabler. Alla de oberoende variablerna, påverkar samtidigt den beroende 

variabeln. Den multipla regressionsmodellen skrivs som (Westerlund J., 2005, s.138): 

 

yi = β1 + β2 x2i + β2 x2i + …+ βk xki +  ei 

 

där xki – är de oberoende variablerna 

 β1 – är interceptet 

β2, … , βk – är lutningsparametrarna 

 

Den ovanstående modellen säger att variation i den beroende variabeln förklaras av en 

systematisk del och en slumpmässig del. Ju fler xki man tar in i modellen desto mer av 

variation i yi kan bli förklarad. Detta leder i sin tur till slutsatsen att den multipla regressions-
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modellen kan användas för att bygga bättre modeller än den enkla regressionsmodellen med 

endast en förklarande variabel. (Wooldridge J. M., 2002, s.68) 

 

Det finns ett antal antaganden som både den enkla och den multipla regressionsmodellen 

grundas på. Dessa är följande (Westerlund J., 2005, s.137):  

 

1. Det första antagandet säger att den beroende variabeln kan beskrivas som en linjär 

modell med ett intercept, en eller flera förklarande variabler och en slumpterm:  

yi = β1 + β2 x2i + β2 x2i + …+ βk xki +  ei     

 

2. Det andra antagandet säger att det förväntade värdet av slumptermen är lika med noll:  

E(ei) = 0  

 

3. Det tredje antagandet innebär att variansen av slumptermen är konstant för alla 

observationer i: Var(ei) = σ² för alla i. I detta fall säger man att slumptermerna är 

homoskedastiska.  

 

4. Det fjärde antagandet innebär att kovariansen mellan olika slumptermer är lika med 

noll. Med andra ord antar man att slumptermerna är oberoende av varandra:  

Cov(ei,ej) = 0 för alla i ≠ j. När motsatsen gäller sägs det att slumptermerna är 

autokorrelerade.   

 

5. Det femte antagandet innebär att de oberoende variablerna, xki , k = 2, 3, …, k, inte är 

slumpmässiga och inte någon av dem kan skrivas som en linjär funktion av en annan 

oberoende variabel.  

 

6. Sist men inte minst säger det sjätte antagandet att slumptermen ei är normalfördelad 

med medelvärdet noll och variansen σ²: ei ~ N (0, σ²) 

 

2.3.2 Test för normalitet  

Som sagt ovan är ett av antagandena för den multipla regressionsmodellen: ei ~ N (0, σ²). 

Detta antagande säger att slumptermerna är normalfördelade med medelvärdet 0 och 

variansen σ². Emellertid kan problem uppstå då slumptermerna inte är normalfördelade därför 
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att man inte länge kan göra inferens. (Westerlund J., 2005, s.131; Wooldridge J. M., 2002, 

s.117) Exempelvis uppvisar inte alltid hedgefonder normalfördelade avkastningarna eftersom 

deras avkastningar är asymmetriska och har tjocka svansar, det vill säga har signifikant 

förlustrisk. (Gregoriou G., Sedzro K., Zhu J., 2003, s.562, Kat H. M., Miffre J., 2005, s.4) 

 

Det är viktigt att testa om populationen är normalfördelad så att man kan göra inferens kring 

regressionsmodellens parametrar. Ifall normalitetstest visar att populationen inte är 

normalfördelad kan man ändå utföra inferens men endast om stickprovet är tillräckligt stort. 

(Westerlund J., 2005, s.134) Jarque-Bera test för normalitet är lämplig att använda dock för 

ett stort stickprov. Testet är inte praktiskt lämplig för små stickprov. (Gregoriou G., Sedzro 

K., Zhu J., 2003, s.561) 
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där T – är antalet observationer 

 S – är ett mått på fördelningens skevhet  

 K – är ett mått på fördelningens toppighet/kurtosis 

 

Fördelningens skevhet visar i vilken utsträckning stora avvikelser från medelvärdet är möjliga 

mer i ena sidan än i den andra, det vill säga hur symmetrisk fördelningen är. I sin tur mäter 

kurtosis toppigheten av slumptermernas fördelning. För normalfördelningen antar skevheten 

värdet noll och kurtosis värdet tre. (Westerlund J., 2005, s.134) 

 

2.3.3 Multikolinearitet  

Problemet med multikolinearitet kan uppstå om man skattar en modell med flera förklarande 

variabler. Detta problem innebär att de förklarande variablerna beror av varandra på ett 

systematiskt sätt vilket medför att fel i skattningen kan uppstå. I detta fall brukar man 

upptäcka en hög korrelation mellan två eller flera oberoende variablerna i modellen. Det finns 

en tumregel som säger att om korrelationen mellan förklarande variablerna är över 0,80 bör 

åtgärder vidtas, exempelvis utesluta den oberoende variabel som har högst korrelation och 

testa modellen igen. Emellertid måste man vara försiktig med att utesluta en fel förklarande 

variabel eller utesluta för många av dem så att modellen inte blir missvisande. 
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Multikolinearitets problem kan undvikas exempelvis med hjälp av flera antalet observationer i 

stickprovet. (Westerlund J., 2005, s.159-160; Wooldridge J. M., 2002, s.96-97) 

 

2.3.4 Heteroskedasticitet  

Ett av regressionmodellens antaganden är att slumptermerna ei har samma varians för alla i 

och detta skrivs som: Var (ei) = σ² för alla i. Ifall detta antagande inte är uppfyllt sägs 

slumptermerna vara heteroskedastiska, vilket i sin tur leder till missvisande inferens. 

(Westerlund J., 2005, s.173; Wooldridge J. M., 2002, s.257-258) 

 

Det finns tre sätt att testa för heteroskedasticitet. Det första och det enklaste sättet är att skatta 

regressionsmodellen och sedan undersöka residualernas spridning. Om slumptermerna är 

heteroskedastiska då måste det finnas ett systematiskt samband i variationen över stickprovets 

observationer. (Westerlund J., 2005, s.179) 

 

Ytterliggare kan man testa för heteroskedasticitet med hjälp av Goldfeld-Quandts test (GQ-

test) och Whites test. Problemet med GQ testet är att det endast används för att upptäcka 

proportionell heteroskedasticitet. Till skillnad kan Whites test användas för att upptäcka alla 

typer av heteroskedasticitet. (Westerlund J., 2005, s.180-182) 

 

Whites test kommer att användas i denna uppsats. Det måste testas ifall slumptermerna ei är 

homoskedastiska mot en alternativhypotes att de inte är det, det vill säga är heteroskedastiska. 

Först och främst skattas den ovan beskrivna multipla regressionsmodellen och sedan sparas 

residualerna. Vidare ska man ställa upp en följande hjälpmodell, ifall exempelvis den 

ursprungliga modellen består av två förklarande variabler (Westerlund J., 2005, s.181-182):  

 

êi² = α1 + α2 x2i + α3 x3i + α4 x2i² + α5 x3i² + ui     

 

där αi – är parametrar 

 ui – är slumpterm 

 

Nollhypotesen i denna modell är att alla lutningsparametrarna α är lika med noll, mot 

alternativhypotesen att minst en av lutningsparametrarna α skild från noll. Detta skrivs som:  
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H0 :  α2 = α3 = α4 = α5 = 0 

H1 :  minst en av αi ≠ 0 för i = 2, …, 5 

 

Ifall någon av lutningsparametrarna är skild från noll, det vill säga Ho är falsk, gäller det att 

residualvariansen inte är konstant, vilket är samma sak att ei är heteroskedastiska. Eftersom 

nollhypotesen består av flera parametrar ska F-test användas. (Westerlund J., 2005, s.182) 

 

2.3.5 Autokorrelation  

Ett ytterliggare antagande i regressionsmodellen är följande: Cov (ei , ej) =  0 om i ≠ j . Med 

andra ord betyder det att kovariansen mellan feltermerna ei och ej antar värdet noll. Man kan 

påpeka att observationerna inte längre är oberoende av varandra ifall antagandet inte håller. 

Detta innebär i sin tur att det finns problem med autokorrelation. På samma sätt som problem 

med heteroskedasticitet leder autokorrelation till missvisande inferens. (Westerlund J., 2005, 

s.185-186) 

 

Faktum är att autokorrelation förekommer nästan uteslutande i tidsseriedata där 

observationerna följer en vanlig löpande tidsperiod. Just därför finns det risk att 

slumptermerna är korrelerade med varandra. Olika chocker kan påverka en modell i fråga på 

olika sätt samtidigt som dröja ett tag med påverkan. Med chocker menas exempelvis 

makroekonomiska chocker i detta fall såsom oljeprisuppgång och inflation, samt politisk oro 

och terrorattacker osv. Resultatet blir att tidsperiod t påverkas av en chock som har uppstått 

under tidsperiod t-1 eller även t-2. På grund av denna överföring av chocken måste man ta 

hänsyn till de här effekterna. (Hill R. C., 2001, s.131) 

 

Det finns tre sätt att testa för autokorrelation. Det första och det enklaste sättet, precis som i 

fallet med heteroskedasticitet, är att skatta regressionsmodellen och sedan undersöka 

slumptermernas spridning. Det bör inte finnas något systematiskt samband i variation över 

stickprovets observationer. Det motsatta skulle tyda på autokorrelation. (Westerlund J., 2005, 

s.196-198) 

 

Ytterliggare kan man använda Durbin-Watsons (DW) test eller LM-test för att upptäcka 

autokorrelation. DW-testet kan användas då stickprovet är litet, men inte LM-testet där 

stickprovet måste vara tillräckligt stor. Man kan dessutom notera att DW-testet är ett exakt 
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test i jämförelse med LM-test som är approximativ. Skillnaden finns också i själva 

hypotesprövningen där alternativ hypoteserna är olika. I DW testar man H1 : ρ > 0, dvs. bara 

för en positiv korrelation, medan i LM testar man H1 : ρ ≠ 0. Detta innebär att om man inte 

kan utesluta en negativ autokorrelation så måste LM-testet användas! På grund av detta 

kommer LM-test att användas i denna uppsats. (Westerlund J., 2005, s.198) 
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3 METOD 
 

3.1 Kvantitativ data 

Man kan angripa ett problem med hjälp av två olika metoder: en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. Den fråga som var ställd i problemformuleringsavsnittet kommer att angripas 

med hjälp av en kvantitativ metod. En sådan metod innebär att hårddata utgör grunden för 

undersökningen eller med andra ord uttrycks insamlade data i siffror. Den generella 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ data är att det sistnämnda är mer precisa och 

svarar för det mesta på frågan ”hur många” i jämförelse med kvalitativa data som svarar på 

frågan ”varför”. Med andra ord ger kvantitativa data inte någon information gällande detaljer 

som kan förklara varför man får ett visst resultat. (Svenning C., 1997, s.68) 

 

3.2 Primärdata  

Primärdata definieras som empiriskt användbart ”råmaterial” som huvudsakligen används 

som underlag för olika undersökningar och forskningar. (Rienecker L., Jǿrgensen R. S., 2002, 

s.135) 

 

För att skaffa sig datamaterialet för undersökningen av svenska hedgefonder har SIX Trust 

databas använts. I denna uppsats har 30 svenska hedgefonder insamlats under perioden 

1998/01 – 2005/10 och datamaterialet har tagits på månadsvis basis. Vidare har detta 

datamaterial beräknats om till användbara för vidare undersökning avkastningsobservationer.  

 

1
1
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t

t
P

P
R  

 

där  Rt – är avkastningen i tidpunkt t 

Pt – är det noterade priset i tidpunkt t 

 Pt-1 – är det noterade priset i tidpunkt t-1 

 

3.3 Sekundärdata 

Meningen med sekundärdata är att uttolka primärdata eller det så kallade ”råmaterialet” med 

hjälp av olika lämpliga teorier och metoder som ämnet i fråga behandlar. (Rienecker L., 

Jǿrgensen R. S., 2002, s.135)  
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Återigen har SIX Trust databas använts för att samla in informationen gällande de vidare i 

arbetet nödvändiga variablerna och riskfaktorerna. All litteratur som har använts i denna 

uppsats är tillförlitlig och är tagen från teoriböcker, forskningsrapporter, empiriska 

undersökningar och akademiska tidskrifter, vilka finns i källförteckningen. För det mesta har 

informationen tagits från sådana elektroniska källor och databaser som: Ekonomi Högskolans 

databaser Lovisa, Libris och Elin@Lund, forskares och hedgefonders hemsidor. För 

utredningen av uppställda frågor har endast de elektroniska källorna använts vilka ansetts vara 

tillförlitliga.  

 

I denna uppsats har svenska hedgefonder insamlats för undersökningen. Tanken var att göra 

en undersökning av hedgefonder under perioden 1998/01 – 2005/10. Det visade sig att de 

svenska hedgefonderna har väldigt olika existensperioder. Dessutom har det visat det sig att 

det endast finns få svenska hedgefonder med tillräckligt lång avkastningshistorik som skulle 

kunna passa för undersökningen, exempelvis har de flesta fonder tillkommit under de senaste 

tre – fyra år. Problemet löstes genom en gruppering av de insamlade fonderna i fyra olika 

investeringsstrategier som hedgefonder brukar följa vilket gjorde det möjligt att studera 

fonderna under den önskvärda perioden.  

 

Vad det gäller vidare databearbetning, det vill säga grupperingen av hedgefonderna i olika 

strategier, kan det konstateras att fonderna i slutändan har blivit sorterade i fyra kategorier, 

vilket framgår av tabell 1. I denna uppsats har hedgefonder med hänsyn tagen till varje fonds 

investeringspreferenser grupperats i följande strategier, vilket också framgår av tabellen på 

nästa sida: Global makrofond (Global Macro) – åtta fonder, Situationsrelaterade hedgefonder 

(Event Driven) – åtta fonder, Marknadsneutrala hedgefonder (Relative Value / Market 

Neutral) och Blanknings hedgefonder (Short selling) – sju fonder, Fond i fond (Funds of 

funds) och Multistrategi (Multistrategy) – sju fonder. För att bestämma vilken strategi fonden 

i fråga följer har fondfakta, förvaltarberättelser och hedgefondernas informationsbroschyrer 

studerats. Det existerar givetvis flera och mer detaljerade hedgefonders investeringsstrategier 

men uppsatsen fokuserar sig endast på de fyra breda investeringsstrategierna, för att delvis 

kunna utföra den tänkta undersökningen. 

 

En detaljerad lista över de undersökta svenska hedgefonderna presenteras i tabell 1. 
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N Hedge fonder Strategi 

1 Banco Hedge Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

2 Erik Penser Hedge Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

3 Scandialinc Banco Hedge Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

4 SEB Hedgefond Equity Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

5 Alterum General Arbitrage Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

6 Gam Arbitrage Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

7 Adeos Libra Hedge Relative Value (marknadsneutrala hedgefonder) 

8 Cicero Hedge Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

9 Nordea European Equity Hedge Fund Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

10 SHB Hedge Aktie Europa Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

11 FMG/Alterum, Europé Hedge EURO Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

12 Kullberg & Spiik Edge  Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

13 GAM Japan Hedge Euro Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

14 GAM Japan Hedge USD Equity Hedge (aktie-hedgefonder) 

15 Tanglin Hedge Global Macro fund 

16 HQ Total A Global Macro fund 

17 HQ Total B Global Macro fund 

18 Alterum Centurion  Global Macro fund 

19 FMG Hi-Tech Hedge Fund Global Macro fund 

20 Lynx Global Macro fund 

21 Trevise Asset Allocation Global Macro fund 

22 Trevise Global Equity Global Macro fund 

23 Key Asset Mgmt Hedge USD Multistrategy fund 

24 Sector Hedge Multistrategy fund 

25 Key Asset Hedge Plus Multistrategy fund 

26 Bid & Ask Stella Nova Hedge Multistrategy fund 

27 GAM European Hedge Open (euro) Multistrategy fund 

28 SEB Multihedge  Multistrategy fund 

29 Liberty Ermitage Asset Selection Multistrategy fund / Funds of funds 

30 Helios Multistrategy fund / Funds of funds 

Tabell 1. Insamlade svenska hedgefonder 

 

3.4 Validitet 

I tidigare forskning har det visats att det finns en enorm skillnad i avkastningar mellan 

överlevde och upplösta, de så kallade döda hedgefonderna vilket beror för det mesta på de 

sistnämndas dåliga prestation. Följaktligen finns det endast de överlevde hedgefonderna kvar 

på fondmarknaden. Eftersom det dessutom är frivilligt för hedgefondförvaltare att ange någon 

detaljerad information angående fonden, kan problem uppstå då vissa databaser blir 

ofullständiga. Detta leder i sin tur att endast den fondhistoriken finns tillgänglig för 

undersökningar vilken innehåller data för de överlevde hedgefonderna. Med andra ord tar man 

inte hänsyn till de upplösta hedgefonderna.  

 

Ett av de uppstådda under arbetsgång problem som har ansetts vara viktigt att nämna är att 

antalet hedgefonder med lika lång avkastningshistorik under samma önskvärda period var litet 

för vidare övergripande undersökning av hedgefondernas prestationer. Detta förklaras med att 
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hedgefondbranschen, i relativt sätt, är ny i Sverige och just därför finns det inte flera svenska 

hedgefonder med tillräckligt lång avkastningshistorik under samma tidsperiod, vilket skulle 

kunna vara lämpliga för undersökningen. På grund av detta har hedgefonder blivit grupperade 

i de olika kategorierna så att man kunde utföra undersökningen under den bestämda perioden.  

 

Lika viktigt är att notera att hedgefonder sällan följer en strategi utan förvaltarna brukar 

samtidigt tillämpa flera investeringsstrategier beroende av marknadsläge samt förvaltarnas 

skicklighet. Detta kan utlösa problem vid undersökningen eftersom hedgefonder som följer 

samma investeringsstrategi kan uppvisa olika prestationer och tvärtom. På grund av detta får 

man inte förblindas av resultatet och dra förhastiga slutsatser angående huruvida olika 

investeringsstrategier presterar.  

 

Validiteten handlar till och med om huruvida man lyckas välja den mest lämpligaste 

undersökningsmetoden samt bestämma rätta variabler i de tillämpade modellerna. (Svenning 

C., 1997, s.62) De modeller som diskuteras i uppsatsen är de vanligt förekommande 

prissättningsmodeller som brukar användas i forskningen vid samma typer av undersökningar. 

Exempelvis tillämpar Capocci och Hübner (2002) och Capocci, Corhay och Hübner (2003) 

både The Capital Asset Pricing Model och Fama och French tre – faktor modell i sina 

analyser av hedgefonders prestationer. Samtidigt tillämpas den betingade modellen hos Kat H. 

M., Miffre J., (2002) och (2005) för den utvidgande analysen av hedgefonders prestationer. 

Med denna utgångspunkt har det varit bestämt att undersöka riskexponeringen hos de 

insamlade svenska hedgefonders investeringsstrategier genom att följa samma 

tillvägagångssätt som Kat H. M. och Miffre J..  

 

3.5 Undersökningsmetod 

Det insamlade materialet består av stickprovet med 94 månadsobservationer hos de fyra 

hedgefondernas investeringsstrategier under perioden 1998/01 – 2005/10. Antalet 

observationer har ansets vara tillräckligt stort för tillämpningen av statistiska tester samt 

estimeringen. Före estimeringen har det ansetts vara nödvändigt att utsätta datamaterialet för 

vissa statistiska tester för att bestämma ifall närvaro av negativa effekter såsom icke – 

normalitet, heteroskedasticitet, autokorrelation samt misspecifikation kan fastställas. De här 

negativa effekterna kan leda till en felaktig estimering, vilket i sin tur leder till snedvridna 

resultat.  
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För att utföra analysen samt inkludera antagandet om tidsvarierande parametrar har den 

betingade modellen valts. Tidigare i avsnitt 2.2.3 har den betingade modellen presenterats 

kort. I det följande utvidgas modellen med hänsyn tagen till de specifika villkoren i denna 

studie.  

 

För det första är det viktigt att nämna de vidare använda informationsinstrumenten i den 

betingade modellen, vilka är: 

 

� Industri Produktion – det svenska industri produktionens index under perioden 

1998/01 – 2005/10. Med andra ord används differensen mellan månadsnoteringar, 

exempelvis i tidpunkt t och tidpunkt t-1 i den betingade modellen.  

� Brent Olja – månadsnoterade priset i USD på IPE (International Petroleum Exchange) 

på brent olja under perioden 1998/01 – 2005/10. Det priset var kalkylerat som 

medelvärdet av de dagliga noteringarna på brent olja. På samma sätt har man använt 

förändringen i priset på brent olja i modellen.  

� Tre månaders US Treasury Bill – den US riskfria räntan med löptid på tre månader 

under perioden 1998/01 – 2005/10. I modellen tar man in förändringen på denna 

riskfria ränta.  

� SEK/USD växelkurs – månadsnoterad växelkurs: svensk krona mot US dollar under 

perioden 1998/01 – 2005/10. På samma sätt som tidigare är förändringen i växelkursen 

tagen in i modellen.  

 

Som har noterats tidigare ser den betingade modellen ut på följande sätt:  

rt = α0 + α1 zt-1 + β0  ft + β1  ft zt-1  + et.  

 

För att ta reda på hur de valda ovannämnda instrumenten påverkar hedgefondernas 

avkastningar använder man följande laggade värden:  

 

(αt | zt-1) = αt0 + (αt1 It-1 )  

(βt1 | zt-1) = βt1,0 + ( βt1,1  It-1 )  

(βt2 | zt-1) = βt2,0 + ( βt2,1 It-1 )  

(βt3 | zt-1) = βt3,0 + ( βt3,1  It-1 ) 
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där  It-1 – är de fyra valda instrument, som antas påverka den beroende variabeln i 

tidpunkt t-1. 

 

och konstruerar sedan följande modell:  

Yt,i = αt0 + (αt1 It-1 ) + [RMt – RFt] ( βt1,0 + βt1,1  It-1 ) + SMB ( βt2,0  + βt2,1  It-1 ) + HML ( βt3,0 + 

βt3,1  It-1 )  

 

och i slutändan får modellen följande utseende:   

Yt,i = αt0 + αt1 It-1 + βt1,0  [RMt – RFt] + βt1,1  [RMt – RFt] It-1 + βt2,0  SMB + βt2,1  SMB It-1 + βt3,0  

HML + βt3,1  HML It-1 
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING  
 

4.1 Analys av statistiska tester  

4.1.1 Beskrivande statistik 

På grund av att datamaterialet i denna studie baseras på hedgefondernas månadsavkastningar 

har det ansetts vara nödvändigt att ge en överblick över materialet genom att beräkna två 

viktiga statistiska mått som medelvärde och standardavvikelse, som är presenterade i tabell 2.  

 

   

strategi medelvärde std. avvikelse 

Hedge likaviktat 0,0054 0,0200 

Relative Value 0,0016 0,0200 

Equity Hedge 0,0029 0,0229 

Global macro 0,0065 0,0350 

Multistrategy 0,0062 0,0121 

   

Tabell 2. Beskrivande statistik  

 

Som framgår av tabellen genererar de presenterade hedgefonders investeringsstrategier 

positiva avkastningar, vilket återspeglas i positiva medelvärdena. Med andra ord innebär det 

att det mest sannolika utfallet för månadsavkastningar är koncentrerade kring 0,16 – 0,65 %. 

Global Macro och Multistrategy uppvisar de högsta medelvärdena hos avkastningarna, medan 

det lägsta har Relative Value strategi. Vidare kan det konstateras att standardavvikelserna 

visar sig vara ganska låga kring 1,21 – 3,5 %. Tydligen har hedgefonderna inte åtagit sig stora 

risker under den undersökta perioden utan varit försiktiga och hållit sig mest vid passiva 

investeringsstrategier eller helt enkelt lyckats identifiera marknadstrender. Det kan 

konstateras att hedgefonders övergripande mål till prestation av positiv absolut avkastning har 

varit uppfyllt under den undersökta perioden. 

 

4.1.2 Test för normalitet  

Innan man börjar med genomförandet av regressionsanalysen har Jarque-Bera normalitetstest 

används för att undersöka slumptermernas fördelning. Jarque-Bera har en chi-två-

fördelningen med två frihetsgrader: JB ~ χ²m. På 5 % signifikansnivån ger Jarque-Bera ett 

kritiskt värde på 5,991476. Ifall det beräknade värdet i JB kolumnen i tabell 3 överstiger det 

kritiska värdet antas residualerna vara icke – normalfördelade. Om Jarque-Bera värde är lika 

med noll så är residualerna helt normalfördelade. (Westerlund J., 2005, s.134) 
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Industri Produktion       

  skevhet kurtosis JB 

Hedge likaviktat -0,2134 2,8655 0,7846 

Relative Value 0,0118 3,9459 3,5068 

Equity Hedge -0,344 3,7268 3,9232 

Global macro -0,2934 2,9489 1,3589 

Multistrategy -0,282 4,2528 7,3936* 

      

      

Brent Olja     

  skevhet kurtosis JB 

Hedge likaviktat -0,1545 3,0667 0,3915 

Relative Value 0,5357 3,5193 5,5524 

Equity Hedge 0,0687 3,1194 0,1299 

Global macro -0,4281 3,5547 4,0765 

Multistrategy -0,1129 4,1768 5,6232 

      

      

US Treasury Bill     

  skevhet kurtosis JB 

Hedge likaviktat -0,3051 2,9277 1,4784 

Relative Value -0,0104 3,8265 2,677 

Equity Hedge -0,3862 3,8571 5,2137 

Global macro -0,509 3,4573 4,8787 

Multistrategy -0,2005 3,7706 2,9552 

      

      

SEK/USD växelkurs     

  skevhet kurtosis JB 

Hedge likaviktat -0,3357 3,0403 1,7724 

Relative Value 0,0545 4,0507 4,3704 

Equity Hedge -0,3636 3,5214 3,1353 

Global macro -0,521 3,2255 4,4516 

Multistrategy -0,1664 4,2777 6,8273* 

        

Tabell 3. Test för normalitet 

 

Som framgår av tabellen uppvisar endast Multistrategy med Industri Produktion och 

SEK/USD växelkurs som riskfaktorerna icke – normalfördelade residualerna. Vad det gäller 

andra investeringsstrategier så noterar man att JB värdena ligger under det kritiska värdet på 

5,99 enligt tabellen, vilket tyder på att man inte kan förkasta hypotesen om normalfördelade 

residualerna. Intressant nog är att vissa strategier ligger väldigt nära det kritiska värdet på JB, 

vilket tyder på ett svagt stöd till normalfördelade residualerna för dessa investeringsstrategier. 

Emellertid accepterar man att överavkastningarna är normalfördelade. Som noterats tidigare 

antar skevheten värdet noll och kurtosis värdet tre för normalfördelningen. Negativa värden 

på skevheten pekar på stora svansar i den vänstra sidan av fördelningen och positiva värden 

pekar på stora svansar i den högra sidan. I sin tur är fördelningen, med kurtosis större än 3, 
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smal och har långa svansar med mer vikt i centrum och vid de extrema värdena i jämförelse 

med normalfördelningen. Och tvärtom, om kurtosis är mindre än 3 är fördelningen platt och 

bred fast med kortare svansar än normalfördelningen. Som framgår av tabellen ligger värdena 

på kurtosis ganska nära eller något över tre. Samtidigt framgår det att skevheten inte mycket 

avviker från noll. (Black J., 2002, s.260, s.432)  

 

4.1.3 Multikolinearitet  

För att upptäcka multikolinearitet bör man som sagt titta närmare på korrelationen mellan de 

förklarande variablerna. Detta har gjorts genom beräkningen av korrelationsmatris som finns 

presenterad i tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris 

 

Som framgår av korrelationsmatrisen uppvisar nästan alla variabler låg eller något negativ 

korrelation. Endast (Mkt-RF) och SMB uppvisar något högre korrelation än andra variabler, 

ungefär 0.53, vilket emellertid anses som lämpligt. Som noterats tidigare måste korrelationen 

vara högre än 0.80 för att börja vidta åtgärder mot multikolineariteten. Man kan konstatera att 

det inte finns något problem som tyder på multikolinearitet i denna analys. Med andra ord är 

det samma sak som att påpeka att modellen inte är misspecificerad.  

 

4.1.4 Heteroskedasticitet  

Tabell 5 presenterar resultatet över två utförda statistiska tester, nämligen test för 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Whites test har använts för att testa modellen för 

heteroskedasticitet. Om det beräknade F-värdet överstiger ett kritiskt värde, som är lika med 

2,049 tyder det på att effekter av heteroskedasticitet finns. En stjärna bredvid ett F-värde 

innebär att en investeringsstrategi i fråga uppvisar heteroskedastiska residualerna.  

 

Som framgår av beräkningarna uppvisar ungefär hälften av hedgefonders strategier 

heteroskedastiska residualerna. Med detta resultat kan man inte entydigt dra någon slutsats 

  Mkt-RF SMB HML IP Oil TB SEK/USD 

Mkt-RF 1            

SMB 0,5258 1       

HML -0,0392 -0,0555 1      

IP -0,1247 -0,0432 0,1264 1     

Oil -0,0787 0,0298 0,0258 -0,155 1    

TR -0,0123 -0,0306 0,0802 -0,2423 0,1201 1   

SEK/USD 0,0297 0,0185 -0,116 0,0885 0,0602 0,0173 1 
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gällande slumptermernas varians hos svenska hedgefonders investeringsstrategier. Samtidigt 

måste man ändå ta hänsyn till de heteroskedastiska residualerna och korrigera datat vilket 

automatiskt kan göras i EViews. 

 

Industri Produktion 

WHITES TEST FÖR 
HETEROSKEDASTICITET 

 

TEST FÖR 
AUTOKORRELATION MED 

HJÄLP AV LM-TEST 
 

  F-värde p-värde 

Hedge likaviktat 2,9628* 0,002 * 

Relative Value 0,4423 0,0013 * 

Equity Hedge 1,2008 0,0009 * 

Global macro 5,7652* 0,0042 * 

Multistrategy 4,6521* 0,0014 * 

   

Brent Olja   

  F-värde p-värde 

Hedge likaviktat 3,5342* 0,0040 * 

Relative Value 2,065 * 0,0052 * 

Equity Hedge 3,5255* 0,003 * 

Global macro 3,9174* 0,0042 * 

Multistrategy 6,7675* 0,0029 * 

   

Treasury Bill   

  F-värde p-värde 

Hedge likaviktat 2,0536 * 0,0026 * 

Relative Value 0,8766 0,0019 * 

Equity Hedge 1,3945 0,0024 * 

Global macro 3,0859* 0,0038 * 

Multistrategy 4,1053* 0,0035 * 

   

SEK/USD växelkurs   

  F-värde p-värde 

Hedge likaviktat 2,1994* 0,0016 * 

Relative Value 0,5977 0,0009 * 

Equity Hedge 0,9497 0,0015 * 

Global macro 3,2938* 0,0047 * 

Multistrategy 5,6039* 0,0028 * 

 

Tabell 5. Test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 

4.1.5 Autokorrelation  

I detta avsnitt kommer att det undersökas huruvida antagandet om kovariansen mellan ei och 

ej är uppfyllt eller inte. EViews programmet beräknar själv DW statistikan när skattar 

regressioner med OLS, vilket gör det möjligt att direkt bestämma ifall autokorrelation finns 

eller inte. Emellertid befann sig alla DW värden i ett intervall där man inte kan bestämma för 

autokorrelation. Istället för DW testet och som sagt tidigare har LM-test använts för att 

upptäcka autokorrelation.  
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Det slutliga resultatet av LM-testet presenteras också i tabell 5. Autokorrelationen ska testas 

på 5 % signifikansnivån. En stjärna bredvid ett p-värde i tabellen innebär att en 

investeringsstrategi i fråga uppvisar autokorrelerade residualerna. Som framgår av 

beräkningarna uppvisar alla hedgefonders investeringsstrategier autokorrelation, vilket kan 

utläsas från p-värdena. Detta gör att man måste korrigera datat för den negativa effekten 

också.   

 

4.2 Estimeringen av den betingade modellen 

Detta avsnitt fokuseras på diskussionen kring de slutliga regressionerna samt analysen av 

riskexponeringen hos svenska hedgefonders investeringsstrategier.  

 

Efter att man har utfört alla statistiska tester på datat och tittat närmare på egenskaper hos det 

anses det vara nödvändigt att ta hänsyn till de ovan diskuterade negativa effekterna innan man 

kör slutliga regressioner. Med andra ord skulle Newey-West estimator användas för att bli av 

med de negativa effekter som finns i datat. Fördelen med programmet EViews är att det 

automatiskt korrigerar för både heteroskedasticitet och autokorrelation.  

 

Alla slutliga regressioner för de fyra strategierna samt ett likaviktat index av alla hedgefonder 

presenteras i bilagor 1-4, där varje bilaga i sin tur presenterar regressionerna för de tidigare 

nämnda, speciellt valda instrumenten såsom: Industri Produktion, Brent Olja, tre månaders 

US Treasury Bill och SEK/USD växelkurs. 

 

Det som gäller alla de regressionerna är att koefficienterna ska testas på 5 % signifikansnivån. 

Med andra ord vill man med 95 % säkerhet bestämma vilka av de koefficienter som är 

signifikanta. Det enklaste sättet att göra det är att titta på p-värden till varje koefficient och 

jämföra dem med den valda signifikansnivån. Detta innebär att alla p-värden som understiger 

gränsen 0,05 kan räknas som signifikanta. En sammanställning av signifikanta 

koefficienterna, förutom de detaljerade slutliga regressionerna i bilagorna 1-4, presenteras i 

tabell 6 på nästa sida. I tabellen visas inte icke-signifikanta koefficienterna.  

 

4.2.1 Analys av signifikanta parametrarna 

Som framgår av resultatet uppvisar svenska hedgefonders investeringsstrategier en ganska 

dålig signifikans hos de flesta parametrarna. Efter att ha gått igenom de slutliga 

regressionerna kan man konstatera att endast två parametrar är signifikanta hos alla 
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investeringsstrategierna för de alla instrumenten. De parametrarna är SMB (skillnaden mellan 

avkastningar på små och stora företag) och HML (skillnaden mellan avkastningar på 

diversifierade portföljer med höga och låga B/M värden).  

 

Det svaga negativa sambandet mellan avkastningarna hos investeringsstrategierna och 

skillnaden mellan små och stora företag (SMB) tyder i sin tur på det svaga positiva sambandet 

mellan avkastningar hos investeringsstrategierna och skillnaden mellan stora och små företag. 

Detta tyder på att svenska hedgefondförvaltare har föredragit att investera i stora företag 

under den undersökta perioden.  

 

Industri produktion               
  IPt-1 [RMt – RFt] [RMt – RFt]· IPt-1 SMB SMB·IPt-1 HML HML·IPt-1 

Hedge likaviktat - - - -0.279568 - -0.486702 - 

Relative Value - - - -0.271315 - -0.434846 - 

Equity Hedge - - - -0.279576 - -0.401283 - 

Global macro - 0.204275 - -0.345837 - -0.642083 - 

Multistrategy - -0.114694 - -0.203003 - -0.301336 - 

          

Brent Olja         

  Oilt-1 [RMt – RFt] [RMt – RFt]· Oilt-1 SMB SMB·Oilt-1 HML HML·Oilt-1 

Hedge likaviktat - - - -0.241788 - -0.525987 - 

Relative Value - - - -0.241561 - -0.459753 - 

Equity Hedge - -0.114701 - -0.219296 - -0.444110 - 

Global macro - 0.162644 - -0.289629 - -0.696425 - 

Multistrategy - -0.125296 - -0.201524 - -0.324710 - 

          

Treasury Bill         

  TRt-1 [RMt –RFt] [RMt – RFt]· TRt-1 SMB SMB·TRt-1 HML HML·TRt-1 

Hedge likaviktat - - - -0.269490 - -0.520002 - 

Relative Value - - - -0.279260 - -0.451908 - 

Equity Hedge - - - -0.270302 - -0.451792 - 

Global macro - 0.180310 - -0.320358 - -0.680077 - 

Multistrategy - -0.107965 - -0.196485 - -0.345945 - 

          

SEK/USD växelkurs         

  VXt-1 [RMt –RFt] [RMt – RFt]· VXt-1 SMB SMB·VXt-1 HML HML·VXt-1 

Hedge likaviktat - - -3.953912 -0.283800 2.711757 -0.512848 - 

Relative Value - - - -0.282579 - -0.449331 - 

Equity Hedge - - - -0.293608 4.222624 -0.396514 -4.282122 

Global macro - 0.175924 -6.320652 -0.334468 - -0.696070 - 

Multistrategy - -0.137880 -3.103370 -0.194181 - -0.339556 - 

                

Tabell 6. Sammanställning av signifikanta och icke-signifikanta koefficienterna i de slutliga regressionerna 

– betyder att koefficienten inte är signifikant (på 5 % signifikansnivån), dvs. ej skild från noll 

 

Samtidigt tyder det svaga negativa sambandet mellan avkastningarna hos investerings-

strategierna och skillnaden mellan avkastningar på diversifierade portföljer med höga och låga 
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B/M värden (HML) på det svaga positiva sambandet mellan avkastningarna hos 

investeringsstrategierna och skillnaden mellan avkastningar på diversifierade portföljer med 

låga och höga B/M värden. Detta tyder i sin tur på att hedgefondförvaltare har prioriterat mest 

portföljer med låga B/M värde, det vill säga sådana företag vars aktier inte var övervärderade 

under den undersökta perioden. Med andra ord visar förmodligen detta att svenska 

hedgefondförvaltare är högt kvalificerade och använder sig av olika avancerade metoder som 

tillåter att välja en lönsam investeringsstrategi.  

 

Vidare kan man notera att [RMt – RFt] (marknads överavkastning) är signifikant för alla Global 

Macro och Multi- strategierna samt Equity Hedge med Brent Olja som instrument. Detta 

resultat tyder på att marknadens överavkastning kan förklara beteende hos de ovannämnda 

investeringsstrategierna, fastän det uppvisade sambandet är svagt. Detta resultat är ganska 

svagt med tanke på att marknadens överavkastning brukar uppvisa hög signifikans och därför 

brukar ingå i de flesta prissättningsmodeller. Emellertid handlar uppsatsen om hedgefonder – 

speciella fonder som följer sina dynamiska strategier, vilket gör att hedgefonder, som har 

noterats tidigare, inte tenderar att följa marknadens utveckling, utan sin egen. Med andra ord 

kan hedgefonders avkastningar röra sig oavsett hur marknaden fluktuerar, vilket beror på 

fondernas placerings flexibilitet. På grund av detta verkar en sådan parameter som 

marknadens överavkastning inte ha en mycket stor vikt när det gäller riskexponeringen hos 

hedgefonderna. Å andra sidan uppvisar ungefär hälften av investeringsstrategierna att denna 

parameter är signifikant vilket ändå är ett ganska tydligt resultat på att parametern är viktig att 

ta med i beaktandet. 

 

Vidare kan man konstatera att de signifikanta koefficienterna för [RMt – RFt] är både positiva 

och negativa, vilket tyder på att marknadens överavkastning kan vara både positivt och 

negativt korrelerad beroende av vilken investeringsstrategi fonden i fråga följer. Det är viktigt 

att påpeka att även om hedgefonder följer samma strategi så behöver de inte prestera likadant. 

Något mer att säga om riskexponeringen utifrån denna studie är svårt därför att de andra 

parametrarna inte uppvisar någon signifikans och därför går det inte att dra flera slutsatser 

kring svenska hedgefondernas riskexponering. 

 

Ytterliggare kan man notera att riskexponeringen inte varierar över tiden hos de undersökta 

hedgefonderna, vilket framgår av sammanställningstabellen. Detta kan noteras genom att 

betrakta signifikansen hos koefficienterna: [RMt–RFt]·It-1, SMB·It-1, HML·It-1. De inkluderade 
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instrumenten verkar inte påverka hedgefondernas utveckling mycket och i de flesta fall har de 

instrumenten ingen signifikans alls. Endast SEK/USD växelkurs uppvisar något bredare 

signifikans bland strategierna. Detta kan tyda på att de svenska hedgefonderna är något 

känsligare mot förändringar i USD än mot andra parametrarna såsom: Industri Produktion, 

Brent Olja och US Treasury Bill. Förklaringen till detta kan också vara att de inkluderade 

svenska hedgefonderna investerar, handlar eller till och med spekulerar mycket i allt som är 

relaterat till US värdepapper och US bolag. Kat och Miffre påstår att riskexponeringen hos 

hedgefonders portföljer tenderar att variera mycket över tiden vilket är motsats till resultatet i 

denna studie. Detta kan bero på att hedgefondbranschen i Sverige är, i relativt sätt en ny 

investeringsform som inte är lika utvecklad som på internationell nivå. Dessutom anpassar 

svenska förvaltarna kanske inte ofta sina portföljer efter de förändrade omständigheterna på 

marknaden i jämförelse med sina internationella kollegor.  

 

4.2.2 Förklaringsgraden  

Slutligen kan man konstatera att förklaringsgraden, R2, hos strategierna med de olika 

instrumenten ligger mellan 53 – 66 % vilket är ett ganska bra resultat i jämförelse med andra 

studier inom samma ämne. Detta resultat tyder på att runt 34 – 47 % av variationen i 

avkastningarna hos de valda svenska hedgefondernas investeringsstrategier inte kan förklaras 

med hjälp av den betingade modellen med de inkluderade olika riskfaktorerna. Anledningen 

till en sådan procentandel som inte går att förklara kan delvis hittas i själva hedgefondernas 

unika egenskaper, som har diskuterats tidigare. Emellertid kan man påpeka en gång till att 

hedgefonders flexibilitet i jämförelse med vanliga aktiefonder, det vill säga ingen reglering 

inom branschen, förmågan till belåning, möjligheten att placera i olika tillgängliga finansiella 

instrument, och så vidare, gör att det blir svårare att anpassa modeller till hedgefonders 

beteende samt rent empiriskt undersöka dem.  
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5 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Detta avsnitt kommer att sammanfatta vad som gjorts under arbetsgången samt behandla 

studiens slutsatser av svenska hedgefonder, nämligen hedgefonders investeringsstrategier.  

 

5.1 Kort sammanfattning 

För att svara på frågan hur riskexponeringen ser ut för svenska hedgefonders 

investeringsstrategier har 30 svenska hedgefonder, indelade i fyra strategier, undersökts under 

perioden 1998/01 – 2005/10. På grund av hedgefonders unika egenskaper har det ansetts vara 

nödvändigt att utsätta datat för olika statistiska tester för att se ifall datat uppvisar negativa 

effekter såsom: icke – normalitet, heteroskedasticitet, autokorrelation samt misspecifikation. 

Alla de negativa effekterna kan leda till en felaktig estimering, vilket i sin tur leder till 

snedvridna resultat. I denna studie har det konstaterats att effekter av autokorrelation och 

heteroskedasticitet finns i datat vilket har blivit åtgärdat vid den slutliga estimeringen med 

hjälp av programmet EViews.  

 

Den betingade modell, som egentligen är en utvidgad variant av Fama och French tre – faktor 

modell (1993), ger möjlighet att ta hänsyn till tidsvariationen i modellens parametrar och 

därför har denna modell valts för hedgefonders utvärdering. Hedgefonders överavkastning 

och tagen risk antas kunna förändras så fort någon ny information kommer in på marknaden. 

Därefter har det blivit konstaterat att antagandet om tidsberoende förväntade avkastningar är 

väldigt viktigt speciellt när det gäller hedgefonder som har starkt varierande riskexponering. I 

denna studie har det undersökts huruvida sådana instrument som: Industri Produktion, Brent 

Olja, tre månaders US Treasury Bill och SEK/USD växelkurs i den betingade modellen 

påverkar hedgefonders avkastningar. Estimeringsresultatet visar att svenska hedgefonders 

investeringsstrategier uppvisar en ganska svag signifikans hos de flesta parametrarna, vilket 

framgår av sammanställningstabellen 5. Endast två parametrar SMB och HML uppvisar stark 

signifikans hos alla investeringsstrategier med de olika instrumenten. Oavsett i relativt sett, 

det svaga resultatet kommer man att dra vissa viktiga slutsatser även från denna studie, vilket 

redovisas i nästa avsnitt.  
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5.2 Slutsatser kring hedgefondernas riskexponering 

Det kan konstateras att parametrarna SMB och HML, vilka ursprungligen kommer från Fama 

och French tre – faktor modell, har visat sig vara signifikanta för de alla fyra 

investeringsstrategierna. Detta innebär att förändringar i SMB och HML kan förklara 

avkastningar hos de undersökta strategierna. Dessutom kan man notera att alla koefficienterna 

är något negativa vilket tyder på svag negativ korrelation mellan SMB/HML parametrarna 

och avkastningarna hos de här strategierna. Med andra ord kan följande slutsatser kring 

riskexponeringen hos hedgefondernas investeringsstrategier dras: 

 

� svenska hedgefondförvaltare har föredragit att investera i stora företag än i små under 

den undersökta perioden, samt 

� har prioriterat mest portföljer med låga book – to – market värde  

 

Vidare framgår det att marknadens överavkastning har mycket lägre vikt när det gäller 

förklaringen av hedgefonders prestationer i jämförelse med de ovan diskuterade parametrarna. 

Detta kan noteras från utförda regressionerna, där ungefär hälften av de undersökta 

hedgefondernas investeringsstrategier inte alls uppvisar någon signifikans mot [RMt–RFt] 

parametern.  

 

I empiriska studier har forskare utfört ganska många undersökningar av hedgefonders 

prestationer samtidigt som riskexponeringen. Det framgår att det är väldigt svårt att säga 

något om hedgefonders framtida utveckling eftersom allmänt accepterade metoder som 

tillämpas för utvärderingen av fonders prestationer, inte går att tillämpa på hedgefonder. 

Vidare har forskare fastslagit att antaganden om konstanta riskmått samt konstant mått på 

överavkastning inte går att tillämpa på hedgefonder på grund av hedgefonders unika 

egenskaper. I den här studien har det framgått att de inkluderade svenska hedgefonderna inte 

uppvisar signifikans i de tidsvarierande parametrarna, vilket dock är motsatsen till 

internationella studier.  

 

Undersökningen i denna studie har visat att den traditionella betingade modellen för 

portföljutvärderingen endast delvis kan förklara hedgefonders prestationer. I motsats till 

denna slutsats har internationella studier visat att hedgefonders prestationer förklaras bäst med 

tillämpningen av bland annat den betingade modellen där, som sagt, parametrarna antas vara 

tidsberoende. Resonemanget leder till att det förmodligen behövs andra mer avancerade 
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prissättningsmodeller för undersökningen av hedgefonders beteende. Med andra ord skulle 

utvecklingen av nya eller utvidgningen av redan existerande prissättningsmodeller för 

portföljutvärderingen behövas för att ta hänsyn till hedgefonders unika egenskaper. 

 

5.3 Vidare studier 

Det som kan vara intressant att studera är jämförelsen av volatiliteten hos hedgefonder och 

traditionella aktiefonder över i relativt sätt korta rullande tidsperioder som exempelvis när 

krissituationer eller finansiella obalanser uppstår. Samtidigt är det intressant att undersöka hur 

prestationer hos svenska hedgefonder förändras i jämförelse med traditionella aktiefonder och 

motsvarande marknadsindex under samma ovannämnda förutsättningar.  
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BILAGA 1. Slutliga regressioner med Industri Produktion som instrument 
Relative Value     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.002312 0.002938 0.786972 0.4335 

IP 0.239679 0.420603 0.569846 0.5703 

[RMt–RFt] -0.045655 0.033137 -1.377764 0.1719 

IP*[RMt–RFt] -1.031418 8.159981 -0.126400 0.8997 

SMB -0.271315 0.041259 -6.575842 0.0000 

IP*SMB 2.253407 8.696305 0.259122 0.7962 

HML -0.434846 0.040928 -10.62472 0.0000 

IP*HML 9.279282 6.401680 1.449507 0.1508 

     

R-squared 0.609750 Mean dependent var -0.001435 

Adjusted R-squared 0.577985 S.D. dependent var 0.035191 

 
       Equity Hedge     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.003125 0.003234 0.966425 0.3365 

IP 0.059726 0.463167 0.128951 0.8977 

[RMt–RFt] -0.081913 0.063681 -1.286302 0.2018 

IP*[RMt–RFt] 2.537507 11.33720 0.223821 0.8234 

SMB -0.279576 0.064703 -4.320922 0.0000 

IP*SMB -10.93529 10.17835 -1.074368 0.2857 

HML -0.401283 0.061388 -6.536852 0.0000 

IP*HML 14.46827 8.632263 1.676069 0.0974 

     

R-squared 0.531932 Mean dependent var -0.000115 

Adjusted R-squared 0.493834 S.D. dependent var 0.038022 

 
        Global macro     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.007977 0.003566 2.237174 0.0279 

IP 0.098765 0.639937 0.154335 0.8777 

[RMt–RFt] 0.204275 0.070723 2.888372 0.0049 

IP*[RMt–RFt] 18.23796 18.08413 1.008506 0.3160 

SMB -0.345837 0.064341 -5.375029 0.0000 

IP*SMB -17.78109 12.16301 -1.461899 0.1474 

HML -0.642083 0.065484 -9.805144 0.0000 

IP*HML 12.08986 10.98232 1.100847 0.2740 

     

R-squared 0.610668 Mean dependent var 0.003496 

Adjusted R-squared 0.578978 S.D. dependent var 0.047047 

 
Multistrategi     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.005787 0.002571 2.251069 0.0269 

IP 0.064534 0.400344 0.161196 0.8723 

[RMt–RFt] -0.114694 0.047931 -2.392916 0.0189 

IP*[RMt–RFt] 3.167863 11.16580 0.283711 0.7773 

SMB -0.203003 0.032226 -6.299404 0.0000 

IP*SMB -6.086041 6.746833 -0.902059 0.3695 

HML -0.301336 0.039527 -7.623564 0.0000 

IP*HML 13.48544 8.147651 1.655132 0.1015 

     

R-squared 0.567845 Mean dependent var 0.003142 

Adjusted R-squared 0.532670 S.D. dependent var 0.030212 
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Likaviktat     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.006146 0.002665 2.305806 0.0235 

IP 0.024202 0.443087 0.054622 0.9566 

[RMt–RFt] 0.024384 0.044502 0.547923 0.5852 

IP*[RMt–RFt] 10.44071 11.97417 0.871936 0.3857 

SMB -0.279568 0.043044 -6.494940 0.0000 

IP*SMB -8.939455 7.701600 -1.160727 0.2490 

HML -0.486702 0.042784 -11.37570 0.0000 

IP*HML 8.915635 7.148621 1.247183 0.2157 

     

R-squared 0.645308 Mean dependent var 0.002353 

Adjusted R-squared 0.616437 S.D. dependent var 0.035818 

 

BILAGA 2. Slutliga regressioner med Brent Olja som instrument 
Relative Value     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.001318 0.002645 0.498441 0.6194 

OIL 0.032782 0.031423 1.043249 0.2998 

[RMt–RFt] -0.067085 0.037875 -1.771231 0.0801 

OIL* [RMt–RFt] -0.671529 0.467991 -1.434919 0.1549 

SMB -0.241561 0.032953 -7.330436 0.0000 

OIL*SMB -0.450692 0.535583 -0.841498 0.4024 

HML -0.459753 0.034865 -13.18682 0.0000 

OIL*HML 0.920704 0.645592 1.426139 0.1574 

     

R-squared 0.644556 Mean dependent var -0.001435 

Adjusted R-squared 0.615625 S.D. dependent var 0.035191 

 
Equity Hedge     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.002321 0.003554 0.652907 0.5156 

OIL 0.053163 0.039814 1.335275 0.1853 

[RMt–RFt] -0.114701 0.049994 -2.294278 0.0242 

OIL* [RMt–RFt] -0.637079 0.632107 -1.007867 0.3163 

SMB -0.219296 0.053976 -4.062849 0.0001 

OIL*SMB -0.645645 0.893686 -0.722452 0.4720 

HML -0.444110 0.055011 -8.073166 0.0000 

OIL*HML 0.933833 0.913929 1.021779 0.3098 

     

R-squared 0.566829 Mean dependent var -0.000115 

Adjusted R-squared 0.531571 S.D. dependent var 0.038022 

 
Global macro     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.007662 0.004017 1.907276 0.0598 

OIL -0.003610 0.038521 -0.093728 0.9255 

[RMt–RFt] 0.162644 0.076237 2.133401 0.0357 

OIL* [RMt–RFt] -0.194959 0.653144 -0.298492 0.7660 

SMB -0.289629 0.057043 -5.077348 0.0000 

OIL*SMB -0.258997 0.495191 -0.523026 0.6023 

HML -0.696425 0.075162 -9.265614 0.0000 

OIL*HML 0.917580 0.625493 1.466969 0.1460 

     

R-squared 0.605342 Mean dependent var 0.003496 

Adjusted R-squared 0.573219 S.D. dependent var 0.047047 
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Multistrategi     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.005347 0.002857 1.871458 0.0647 

OIL 0.017349 0.027180 0.638307 0.5250 

[RMt–RFt] -0.125296 0.053684 -2.333946 0.0219 

OIL* [RMt–RFt] -0.794864 0.425679 -1.867286 0.0653 

SMB -0.201524 0.025448 -7.918964 0.0000 

OIL*SMB 0.450376 0.272007 1.655747 0.1014 

HML -0.324710 0.046834 -6.933210 0.0000 

OIL*HML 0.312362 0.443242 0.704722 0.4829 

     

R-squared 0.570908 Mean dependent var 0.003142 

Adjusted R-squared 0.535982 S.D. dependent var 0.030212 

 
Likaviktat     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.005549 0.002917 1.902386 0.0605 

OIL 0.016787 0.030212 0.555646 0.5799 

[RMt–RFt] -0.001603 0.045523 -0.035210 0.9720 

OIL* [RMt–RFt] -0.452026 0.489420 -0.923597 0.3583 

SMB -0.241788 0.031514 -7.672266 0.0000 

OIL*SMB -0.257043 0.419390 -0.612898 0.5416 

HML -0.525987 0.047761 -11.01286 0.0000 

OIL*HML 0.857778 0.511741 1.676196 0.0973 

     

R-squared 0.656172 Mean dependent var 0.002353 

Adjusted R-squared 0.628186 S.D. dependent var 0.035818 

 

BILAGA 3. Slutliga regressioner med Treasury Bill som instrument 
Relative Value     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.002426 0.002980 0.814001 0.4179 

TR -0.004457 0.034621 -0.128737 0.8979 

[RMt–RFt] -0.046462 0.030452 -1.525760 0.1307 

TR* [RMt–RFt] 0.337218 0.661173 0.510030 0.6113 

SMB -0.279260 0.039578 -7.056011 0.0000 

TR*SMB 0.192738 0.740258 0.260367 0.7952 

HML -0.451908 0.041901 -10.78519 0.0000 

TR*HML -0.237910 0.494163 -0.481441 0.6314 

     

R-squared 0.608591 Mean dependent var -0.001435 

Adjusted R-squared 0.576733 S.D. dependent var 0.035191 

 
Equity Hedge     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.003892 0.003418 1.138781 0.2580 

TR 0.026966 0.036252 0.743852 0.4590 

[RMt–RFt] -0.075668 0.062594 -1.208880 0.2300 

TR* [RMt–RFt] 1.209550 0.870329 1.389762 0.1682 

SMB -0.270302 0.063438 -4.260878 0.0001 

TR*SMB -0.208794 0.883337 -0.236369 0.8137 

HML -0.451792 0.064304 -7.025856 0.0000 

TR*HML -0.457700 0.585813 -0.781308 0.4368 

     

R-squared 0.542702     Mean dependent var -0.000115 

Adjusted R-squared 0.505480     S.D. dependent var 0.038022 
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Global Macro     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.008039 0.003800 2.115340 0.0373 

TR 0.000466 0.038945 0.011960 0.9905 

[RMt–RFt] 0.180310 0.069594 2.590867 0.0112 

TR* [RMt–RFt] -0.320526 0.941233 -0.340539 0.7343 

SMB -0.320358 0.058944 -5.434965 0.0000 

TR*SMB 0.556353 0.948417 0.586613 0.5590 

HML -0.680077 0.068857 -9.876624 0.0000 

TR*HML -0.605998 0.767401 -0.789676 0.4319 

     

R-squared 0.600531 Mean dependent var 0.003496 

Adjusted R-squared 0.568016 S.D. dependent var 0.047047 

 
Multistrategi     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.006307 0.002653 2.377495 0.0196 

TR 0.001440 0.030427 0.047313 0.9624 

[RMt–RFt] -0.107965 0.051126 -2.111737 0.0376 

TR* [RMt–RFt] 1.099725 0.630369 1.744574 0.0846 

SMB -0.196485 0.026060 -7.539690 0.0000 

TR*SMB -0.658996 0.568690 -1.158796 0.2497 

HML -0.345945 0.042833 -8.076699 0.0000 

TR*HML -0.536364 0.523249 -1.025066 0.3082 

     

R-squared 0.572770 Mean dependent var 0.003142 

Adjusted R-squared 0.537996 S.D. dependent var 0.030212 

 
Likaviktat     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.006341 0.002845 2.229100 0.0284 

TR 0.006860 0.029630 0.231507 0.8175 

[RMt–RFt] 0.018684 0.043461 0.429900 0.6683 

TR* [RMt–RFt] 0.235155 0.626964 0.375069 0.7085 

SMB -0.269490 0.042510 -6.339439 0.0000 

TR*SMB 0.049722 0.645686 0.077006 0.9388 

HML -0.520002 0.045847 -11.34219 0.0000 

TR*HML -0.488491 0.493606 -0.989639 0.3251 

     

R-squared 0.640124 Mean dependent var 0.002353 

Adjusted R-squared 0.610832 S.D. dependent var 0.035818 

 

BILAGA 4. Slutliga regressioner med SEK/USD Växelkurs som instrument 
Relative Value     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.002276 0.003066 0.742138 0.4600 

VX -0.068612 0.085164 -0.805648 0.4227 

[RMt–RFt] -0.058003 0.037308 -1.554720 0.1237 

VX* [RMt–RFt] -2.143214 1.524675 -1.405686 0.1634 

SMB -0.282579 0.041178 -6.862410 0.0000 

VX*SMB 1.378118 1.432353 0.962135 0.3387 

HML -0.449331 0.045175 -9.946395 0.0000 

VX*HML -1.162009 1.480921 -0.784653 0.4348 

     

R-squared 0.616400 Mean dependent var -0.001435 

Adjusted R-squared 0.585177 S.D. dependent var 0.035191 

 



Julija Moroza ”Svenska hedgefonders investeringsstrategier och deras riskexponering” 

 

 46    

Equity Hedge     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.003013 0.003498 0.861263 0.3915 

VX -0.065857 0.099991 -0.658628 0.5119 

[RMt–RFt] -0.105042 0.056602 -1.855809 0.0669 

VX* [RMt–RFt] -3.262699 1.900629 -1.716642 0.0896 

SMB -0.293608 0.062779 -4.676887 0.0000 

VX*SMB 4.222624 1.769387 2.386490 0.0192 

HML -0.396514 0.056331 -7.039002 0.0000 

VX*HML -4.282122 1.988006 -2.153978 0.0340 

     

R-squared 0.561437 Mean dependent var -0.000115 

Adjusted R-squared 0.525740 S.D. dependent var 0.038022 

 
Global macro     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.008066 0.003496 2.306861 0.0235 

VX -0.018754 0.095149 -0.197104 0.8442 

[RMt–RFt] 0.175924 0.061211 2.874047 0.0051 

VX*[RMt–RFt] -6.320652 2.158171 -2.928708 0.0044 

SMB -0.334468 0.068108 -4.910851 0.0000 

VX*SMB 3.580435 1.864708 1.920105 0.0582 

HML -0.696070 0.068451 -10.16886 0.0000 

VX*HML -0.885721 2.827532 -0.313249 0.7549 

     

R-squared 0.630335 Mean dependent var 0.003496 

Adjusted R-squared 0.600246 S.D. dependent var 0.047047 

 
Multistrategi     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.006289 0.002528 2.487854 0.0148 

VX 0.034845 0.069251 0.503172 0.6161 

[RMt–RFt] -0.137880 0.048110 -2.865943 0.0052 

VX* [RMt–RFt] -3.103370 1.222558 -2.538424 0.0129 

SMB -0.194181 0.031113 -6.241117 0.0000 

VX*SMB 0.911571 1.088549 0.837418 0.4047 

HML -0.339556 0.046417 -7.315284 0.0000 

VX*HML -0.442205 1.449975 -0.304974 0.7611 

     

R-squared 0.576514 Mean dependent var 0.003142 

Adjusted R-squared 0.542045 S.D. dependent var 0.030212 

 
Likaviktat     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 0.006114 0.002742 2.229701 0.0284 

VX -0.022804 0.072116 -0.316212 0.7526 

[RMt–RFt] 0.006308 0.041267 0.152857 0.8789 

VX* [RMt–RFt] -3.953912 1.424201 -2.776231 0.0067 

SMB -0.283800 0.046492 -6.104234 0.0000 

VX*SMB 2.711757 1.266030 2.141937 0.0350 

HML -0.512848 0.047469 -10.80378 0.0000 

VX*HML -1.708021 1.866221 -0.915229 0.3626 

     

R-squared 0.662436 Mean dependent var 0.002353 

Adjusted R-squared 0.634960 S.D. dependent var 0.035818 

 


