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Sammanfattning  

Titel  Vd-byte, marknadens reaktion vid tillkännagivandet av en manlig 

respektive kvinnlig vd 

 

Datum    2017-05-30  

 

Ämne   Finansiering  

 

Författare  Josefine Vu Luu, Tomas Ramos 

 

Handledare   Ogi Chun  

 

Examinator  Cheick Wagué  

 

Syfte Syftet med studien är att genom eventstudie undersöka hur ett 

tillkännagivande av vd-byte påverkar aktiekursen ur ett manlig 

respektive kvinnlig perspektiv, samt om det finns någon skillnad på 

marknadens reaktion om den nya vd:n är internt eller externt tillsatt.  

 

Teori Undersökningen utgår från effektiva marknadshypotesen, signalteorin 

och agentteorin. 

 

Metod  Denna studie tillämpas av kvantitativ forskningsansats med eventstudie  

som metodval. Eventstudiens eventfönster och estimeringsfönster 

omfattar 11 respektive 100 dagar där aktiekursens rörelse undersöks.   

 

Emperin  Emperin består utav 252 manliga vd byte och 22 kvinnliga vd-byten. 

Den genomsnittliga kumulativa abnormal avkastningen, CAAR, 

presenteras i diagram. Även empirin från hypotestesten presenteras. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att marknaden reagerar positivt vid ett 

tillkännagivande av en manlig vd, enligt hypotesprövningen kan det 

konstateras att det finns ett samband mellan ett vd-byte majoriteten av 

dagarna i eventfönstret. För ett kvinnligt vd-byte reagerar marknaden 

första dagen efter tillkännagivandet negativt, för att sedan påverka 

positivt, enligt hypotesprövningen finns det ingen signifikant samband, 

förutom dag 2, mellan ett kvinnligt tillkännagivande och vd och 

aktiekursen. 

 

Resultatet av manlig internt tillsatt vd påvisade att marknaden reagerade 

positivt vid tillkännagivande. Medan den externa tillsatta vd:n påvisade 

en spridning av insiderinformation innan tillkännagivandet av den nya 

vd:n. För kvinnlig internt tillsatt vd reagerade marknaden positivt. 

Medan för en externt tillsatt vd först negativt för att sedan öka. Dock 

visar inget av detta, enligt hypotesprövningen, ett signifikant samband 

mellan ett internt respektive externt vd-byte och aktiekursen. 

 

Nyckelord  Vd-byte, Eventstudie, Aktiekurs, Kumulativ abnormal avkastning  
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Abstract  
 

Title CEO change, the market’s reaction of an announcement of a man 

respective woman CEO  

 

Date   2017-05-30 

 

Author   Josefine Vu Luu, Tomas Ramos 

 

Mentor   Ogi Chun    

 

Examinator  Cheick Wagué  

 

Purpose The purpose of the study is to investigate, through an event study, how 

an announcement of CEO’s influences the share price from a male and 

female perspective as well as if there is any difference in the market 

response if the new CEO is internally or externally appointed.   

 

Theory The investigation is based on effective market hypothesis, signal theory 

and agent theory.  

Method This study is applied by quantitative research using event study as 

method selection. Event study´s event window and estimation window 

comprises 11 respectively and 100 days, which the movement of the 

share price is investigated.  

Empirical The empirical consists of 252 observations where male CEOs have 

changed and 22 observations where female CEOs have changed. The 

accumulated average abnormal return (CAAR) is presented in the 

diagram. The empirical from the hypothesis test is also presented.  

 

Conclusion The result of the study shows that the market reacts positively to an 

announcement of a male CEO. According to the hypothesis, it can be 

concluded that there is a relationship between a CEO replacing the 

majority of the days in the event window. For a female CEO, the 

market reacts negatively on the first day of the announcement, 

afterwards then, positively, according to the hypothesis, there is no 

significant relationship, except from day 2, between a change of CEO 

who happens to be a female and share price. 

 

The result of appointing a male CEO internally, indicated that the 

market reacted positively after the announcement. While the CEO 

appointed externally indicated a spread of inside information before the 

announcing the new CEO. For the female CEO appointed internally, 

indicated that market reacted positive 

 

Keywords  CEO, Event study, Share price, Cumulative abnormal return. 
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1. Inledning 

 

 

Detta avsnitt behandlar bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställning, avgränsning samt 

uppsatsens disposition  

 

 

 

1.1 Bakgrund  

 

Ända sedan i början av 1900-talet har kvinnor kämpat för jämställdhet i Sverige. År 1921 fick 

Sverige allmän rösträtt, det vill säga att kvinnor fick rätt att rösta, och dem blev samtidig även 

valbara till riksdagen (NE). Än idag är det inte helt jämställd mellan män och kvinnor. 

Traditionella föreställningar om vad kvinnor och män är lämpade för bidrar till strukturer och 

värderingar inom arbetslivet som både missgynnar och diskriminerar. Detta gör att män och 

kvinnor påverkas av stereotypa föreställningar om arbete när de ska välja yrke. Enligt 

ungdomsbarometern för 2016 visar det att ungdomar idag väljer yrken med liknande 

könsfördelningar som arbetslivet har idag (Svenska.yle, 2017). Detta kan förklaras då 

samhället och dess rådande föreställningar, som finns kvar än idag, har en bidragande faktor 

till att ungdomar påverkas i deras karriärval. I Arbetsliv (2014) skriver man om just dessa 

föreställningar “I annonser för kvinnodominerade jobb efterfrågas mest personliga 

egenskaper och lämplighet, medan annonserna för mansdominerade jobb oftare handlar om 

yrkeskunnande och utbildning”. Olika yrken associeras till maskulinitet eller femininitet och 

på grund av detta kan det vara svårt för kvinnor att sitta på en tung chefsposition då posten 

betraktas som manlig.  

 

Sverige är det första landet i världen med en feministisk regering (Regeringskansliet, 2017). 

Det innebär att jämställdhetsperspektivet är avgörande för regeringens prioriteringar vid 

beslut och tilldelning av resurser. Med den feministiska politikens framfart har diskussioner 

kring kvinnans roll i samhället och på arbetsmarknaden lett till att det har blivit mer 

accepterat med kvinnor på högre uppsatta positioner. Andelen kvinnor i börsbolagens 

ledningsgrupper har ökat sedan år 2002, i börsbolagens styrelser har andelen kvinnor ökat 

från 6,1 procent till 27,9 procent medan i börsbolagens ledning har andelen kvinnor ökat från 

11,1 procent till 19,5 procent (AP2, 2015). Än idag är det fortfarande ovanligt med kvinnliga 

vd:ar, av 280 bolagen på Stockholmsbörsen är det endast 17 kvinnor som sitter på en vd-post, 

resterande 263 vd-poster utgörs av män (Svd, 2016). Med dessa siffror tyder det på att 
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männen är överrepresenterade med 94 procent på vd-posterna i börsnoterade företag på 

Stockholmsbörsen. Med detta kan man dra slutsatsen att en könssegregerad arbetsmarknad 

fortfarande existerar än idag på den svenska arbetsmarknaden. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Ett vd-byte kan antingen ha en positiv eller negativ effekt på ett företags aktiekurs beroende 

på hur nyheten tolkas av aktieägarna. Det har tidigare forskats kring vd-bytens påverkan på 

den amerikanska marknaden och om huruvida marknaden reagerar annorlunda vid 

tillkännagivandet av en kvinnlig respektive manlig vd. Lee och James (2003) kom fram till att 

aktieägarnas reaktioner vid tillkännagivandet av kvinnliga vd:ns gav en mer negativ effekt på 

marknaden än tillkännagivandet av manliga vd:ns. Studien påvisar även att den manliga 

dominansen av högt uppsatta positioner skapar fördomar om att kvinnor inte har besitter de 

kvalifikationer eller egenskaper som behövs för att kunna upprätta sig på högt uppsatta 

positioner. Studien menar att detta är anledningen till det låga antalet kvinnor i 

företagsledningar och styrelser i USA. Dessa anledningarna kan till viss del återspeglas i den 

abnormala avkastningen som studiens kvinnliga vd-byten genererat (Lee och James, 2003).  

 

Ett vd-byte har en negativ påverkan på aktiekursen enligt Lubatkin, et al. (1989) då det för 

allmänhet anses som en värdeminskning av företaget. I studien lyfter forskarna fram att man 

inte kan dra förhastade slutsatser kring ett tillkännagivandet av ett vd-byte, då 

omständigheterna kring vd-bytet har en stor inverkan på hur marknaden reagerar. En 

omständighet som kan påverka ett tillkännagivande är exempelvis när en bra prestation sker i 

samband med att tillkännagivandet av en ny vd. Enligt studien så reagerar marknaden positivt 

om företaget redan innan tillkännagivandet har presterat övergripande bra.  

 

En annan studie som har forskat kring frågan huruvida aktiemarknaden reagerar beroende på 

omständigheter kring ett vd-byte, har konstaterat att ett tillkännagivande av ett vd-byte i sig 

inte har någon påverkan på aktiekursen (Warner, Watts och Wruck, 1988). När ett 

tillkännagivande av ett vd-byte sker publicerar företaget ett pressmeddelandet och detta 

pressmeddelandet har det enligt forskarna Warner, Watts och Wruck (1988) ingen effekt på 

aktiekursen om inte anledningen kring bytet framgår. Medan om anledning för vd-bytet 

framgår i det publicerade tillkännagivandet påverkar detta aktiekursen enligt forskarna. 
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Det har gjorts flera forskningsstudier kring hur ett vd-byte påverkar aktiekursen, främst på 

den amerikanska marknaden. De tidigare forskningsstudierna kring ämnet har undersökt hur 

vd-byten generellt påverkar aktiekurser, men det finns även vissa studier som har tagit hänsyn 

till andra variabler. Detta ger möjligheten till att studera vd-byten ur ett manlig respektive 

kvinnlig perspektiv på den svenska marknaden. Det finns en intressant aspekt med att 

undersöka hur marknadens förtroende är för kvinnligt ledarskap i just Sverige, då Sverige 

ligger i framkant när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. I och med att allt fler 

kvinnor lyckas bryta barriären till de högre uppsatta positionerna så blir det intressant att se 

om de traditionella föreställningar kring kvinnliga ledare fortfarande förekommer än idag på 

marknaden. Utöver detta är det även intressant att studera variabeln om huruvida det finns 

någon skillnad om den nya tillsatta vd:n är externt eller internt tillsatt och om detta skiljer sig 

utifrån ett manligt respektive kvinnligt perspektiv. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att genom eventstudie undersöka hur ett tillkännagivande av vd-byte 

påverkar aktiekursen ur ett manlig respektive kvinnlig perspektiv, samt om det finns någon 

skillnad på marknadens reaktion om den nya vd:n är internt eller externt tillsatt.  

 

 

1.4 Frågeställning 

 

● Hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd? 

● Hur reagerar marknaden om den nya vd:n är internt respektive externt tillsatt? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till att undersöka huruvida marknaden reagerar på ett tillkännagivande 

av ett vd-byte på börsnoterade aktier på Stockholmsbörsen på Nasdaq OMX Nordic. Samt om 

den nya vd:n är internt eller externt tillsatt. Observationerna är tagna ur en 10-årsperiod från 

2006 till och med 2016. Studien baseras på alla vd-byte som har skett för small-, medium- och 
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large-cap företag under denna period. Denna studien kommer inte ta hänsyn till orsaken kring 

vd-bytet eller andra eventuella tillkännagivande från företagets sida runt denna period. 

 

Studien kommer att primärt att utgå stängningskursen av B-aktier och om dessa inte finns 

tillgängliga kommer studien istället att ta A- eller C- aktier i beaktning. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

 
  

Inledning

• I inledningskapitlet behandlas bakgrund, problemdiskussion, syfte, 

frågeställning, avgränsningar och uppsatsen disposition.

Teoretisk 
referensram

• I teoretisk referensram kapitlet behandlas teorierna: Den effektiva 
marknadshypoteserna, signalteorin, agentteorin samt tidigare forskning 
och uppsatser.

Metod

• I metodkapitlet tas metodvalen och beräkningarna upp samt 
hypotesprövning, datainsamling, urval, bortfall, reliabilitet och validitet.

Empiri

• I empirikapitlet redovisas resultatet samt resultatet för 
hypotesprövningarna

Analys

• I analyskapitlet kopplas resultatet ihop med kapitlet teoretisk referensram

Slutsats

• I slutsatskapitlet dras slutsatser utifrån analyskapitlet samt diskuteras 
vidare forskning
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2. Teoretisk referensram 

 

 

Detta avsnitt presenteras teorierna som tillämpas för undersökningen samt tidigare forskning 

som utgör grunden till undersökningen.  

 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som utvecklats av Fama (1970) vilket antar att 

aktiepriset reflekterar all tillgänglig information och därmed är marknaden effektiv. Denna 

teori kommer, för denna studien, att kunna klargöra den rationella anledning till varför 

aktiepriset eventuellt förändras vid ett vd-byte. Teorin förutsätter dock att det inte 

förekommer några informations- och transaktionskostnader på marknaden, det vill säga att det 

inte ska finnas några kostnader för att kunna få tag på information och all information ska 

vara känd för investerare. Om det tillkännages bra information antas aktievärdet att öka och 

om det tillkännages dålig information så sjunker aktievärdet. Ett vd-byte antas påverka 

aktievärdet då detta anses som ny information. Så fort det kommer ny information på 

marknaden så reflekterar marknaden informationen och anpassar aktievärdet direkt och på så 

sätt är marknaden effektiv. För att en transaktionen ska kunna ske så måste det finnas 

frivilliga köpare och säljare på marknaden som agerar rationellt. Det finns tre nivåer av 

marknadseffektivitet svag-, semi-stark- och stark form. 

 

I en svag form reflekterar endast historisk kursinformation aktievärdet. Investerar får fram 

historisk information genom att analysera historiska aktiepriser och kortsiktig ränta. 

Aktievärdets utveckling antas följa ”random walk”, det vill säga att avkastning sker 

oberoende av tidigare avkastning och kan därmed inte förutspås endast historisk av 

information. Det går inte att göra vinster emot marknaden, det vill säga gentemot index, 

genom att enbart studera historisk kursinformation utan man måste använda sig att offentlig 

och insiderinformation, det vill säga information som företag inte har offentliggjort men kan 

påverka värdepappers värde, eller ta högre risker för att kunna överträffa marknaden (Fama, 

1970). 
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Den semi-starka formen reflekterar aktievärdet av historisk information som i den svaga 

formen men den kompletteras med offentlig information. Detta gör det möjlig för investerare 

att hitta samband i kursutvecklingen. Offentlig information är information som delges i bland 

annat börsrapporter, årsredovisningar men även annan offentligt information om företaget till 

exempel information om ledningen och andra finansiella instrument. När ny information 

tillkännages justeras aktievärdet direkt, därför är det inte möjligt att få ut högre avkastning 

endast genom att analysera offentlig information utan man måste då ha tillgång till 

insiderinformation. Denna form är den mest relevanta för denna studie då studien kommer att 

analysera både historik och offentlig information (Fama, 1970). 

 

I den starka formen reflekteras aktievärdet all relevant information kompletterad med 

insiderinformation som endast är tillgängliga för vissa personer inom företaget. Om 

informationen är betydelsefull kan det användas som grund för olika investeringsbeslut för att 

kunna erhålla vinsten som uppstår. Detta sker dock ytterst sällan då det är väldigt svårt att få 

tag på insiderinformation (Fama, 1970). 

 

 

2.2 Signalteorin 

 

En vd representerar och är ansiktet utåt åt företaget. Marknaden dömer därmed vd:n beroende 

på hur han eller hon framställs av media och det resultat vd:n generera för företaget. Teorin 

påvisar att vid ett vd-byte antas aktiekursen för företagen att stiga ifall den gamla vd:n har 

haft en betydelsefull roll för företagets framgångar (Boulding och Kirmani, 1993). Ifall vd:n 

dock har misskött sig och framställs på ett negativt sätt uppstår det höga förväntningar vid ett 

vd-byte och aktiekursen kommer förmodligen att sjunka. Skälen till vd:ns avgång vid vd-byte 

kan ge olika signaler till aktiemarknaden. Denna teori kommer i denna studien kunna förklara 

hur marknaden tolkar företagets framtida förväntningar och agerande. 

 

Signalteorin uppstod av en studie av informationsekonomin som handlar om hur konsumenter 

reagerar på en specifik företags åtgärd under förutsättning att konsumenten inte har 

fullständig kunskap kring händelsen. Då aktieägarna reagerar olika vid ett tillkännagivandet 

av vd-byte försöker företagen göra prediktioner på marknadens reaktioner och utforma 

strategier för att få fram önskad effekt. Signalerna kring ett vd-byte kommer i form av 

pressmeddelanden från företagen och dessa signaler leder till att aktieägarna reagerar på 
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företagets tillkännagivande och agerar genom att antingen sälja, köpa eller behålla aktier. 

Detta leder till en negativ eller positiv abnormal avkastning, beroende på om aktieägarna har 

en positiv inställning till den nya vd:n eller inte (Boulding och Kirmani, 1993). 

 

 

2.3 Agentteorin  

 

Agentteorin beskriver relationen mellan två parter - ägarna, som benämns som principaler, 

och företaget, som benämns som agenter. Agenterna ska agera utifrån principalernas intressen 

när dem fattar beslut för principalernas räkning. Problematiken kring detta är att agenterna 

oftast agerar efter sin egen vinning istället för principalernas vinning. Agentteorin är utformad 

för att kontrollera agenternas egennyttiga beteende och för att säkerställa att principalernas 

intressen tas i hänsyn. För att ta sig an problemet använder man sig av kontrakt som ser till att 

agenternas egna intressen stämmer i överens med principalernas intressen. Kontrakten 

fungerar som en viss försäkran så både agenten och principalens intressen tas i hänsyn. Dock 

utgår agentteorin ifrån att agenterna inte alltid fullföljer det arbetet dem lovat vilket gör att 

man inte alltid kan förlita sig på deras agerande trots en överkommelse. Beroende på vilken 

information principalerna har tillgång till har dem möjlighet att veta om agenterna smiter från 

sitt ansvar samt vilka agentkostnader som kan förekomma (Hatch, 2001). 

 

Sammanfattat kan agentteori återspeglas i förhållandet mellan aktieägare och vd:n som skall 

styra bolaget mot riktningen så att aktieägarnas nytta maximeras. Ett vd-byte kan leda till 

höga agentkostnader då företaget måste betala ersättning till avgående vd:n och hitta en ny 

ersättare, samt kostnader som uppstår i form av övervakning av den vd:ns ledning (Hatch, 

2001). 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

“She’-e-os: Gender Effects and Stock Price Reactions to the Announcements of Top 

Executive Appointments” (2003) 

 

En studie har gjorts av Lee och James (2003) för att belysa om marknaden annorlunda 

reaktion vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd. Grunden till denna är att 
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det har skett en ökning av kvinnliga chefer men lite har gjorts få studier kring ämnet för att 

bedöma hur marknaden uppfattar kvinnliga ledare. Studien upplyser att kvinnor innehar 

endast 13 procent av chefspositioner på de största företagen i USA. Med denna statistik anser 

studien att det finns ett problem för kvinnor, i USA, att sträva efter högre uppsatta positioner 

då det existerar en barriär dem måste ta sig an, för att kunna högre positioner. 

 

En av orsakerna, som forskarna tar upp, gällande varför kvinnor har det svårare att uppnå de 

högre uppsatta positionerna är på grund av diskriminering. De som sitter på de högre 

maktpositionerna i företag vill oftast bevara sin makt och diskriminerar därmed de som har 

lägre positioner än sig själva. Majoriteten av de som besitter de högre positionerna inom 

företag är män, men trots detta har vissa kvinnor ändå lyckats uppnå vd-position. I och med 

att allt fler kvinnor lyckas bryta barriären till de högre uppsatta positionerna har detta skapat 

mer uppmärksamhet kring kvinnligt ledande. En annan orsak som forskarna tar upp är 

osäkerheten som kan uppstå vid ett tillkännagivandet av ett kvinnligt vd-byte då det historiskt 

sett finns få kvinnor som har suttit på de högre uppsatta positioner. Anledningen till denna 

osäkerhet beror på fördomar om att kvinnliga skiljer sig ifrån manliga vd:n i både deras 

tankesätt och agerande. Det finns en stereotyper på hur kvinnor och män ska vara samt vilka 

roller dem associeras till på arbetsmarknaden. Eftersom majoriteten av de högt uppsatta 

positionerna i företag består av män så anses de besitta de rätta egenskaperna. Detta bidrar till 

att fördomarna om att kvinnor inte är lika kvalificerade, förstärks i och med det låga antalet 

kvinnor på de högre uppsatta positionerna. Vidare kan dessa faktorer till viss del återspeglas i 

den abnormala avkastningen som studiens kvinnliga vd-byten genererat.  

 

Enligt resultatet av Lee och James (2013) forskning är marknaden reaktion till ett 

tillkännagivandet av en kvinnlig vd mer negativa än tillkännagivandet av en manlig vd. 

Marknaden reagerar dock mer positiv om den nya vd:n är internt än externt tillsatt.  

 

 

Stockholder Reactions to CEO Changes in Large Corporations (1989) 

 

Denna studien av Lubatkin, et al. (1989) har under tidsperioden 1971-1985 undersökt 477 

large cap företag på de amerikanska marknaden för att ta reda på hur marknaden reagerar vid 

vd-byte. Detta för att kunna undersöka sambandet mellan företagets finansiella resultat samt 

reaktionen ifall vd:n är internt eller externt tillsatt. Studien påvisar att marknaden nästan alltid 
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reagerar negativt vid ett tillkännagivande av vd-byte. Dock så reagerade marknaden mindre 

negativt när det tillkännages att någon externt hög uppsatt tillträder som vd. Då stora bolag 

redan har starka strategier, värdering och anställda så kan dem få en vd med hög status 

utanför företagen som tillträder och därmed påverkar detta inte aktiekursen. 

 

 

Stock prices and top management changes (1987)  

 

Denna studie av Warner, Watts och Wruck (1987) har undersökt 269 företag var börsnoterade 

på New York- och AMEX-börsen under perioden 1963-1978. Syftet med studien var att se 

om det marknaden påverkades vid en förändring av ledningen. Studien uppmärksammar även 

hur  marknaden reagerar när information om ett vd-byte publiceras. Forskarna i studien gjorde 

en eventstudie och kom fram till att om vd-bytet publiceras med information kring bytet ger 

det effekt på aktiemarknaden än om det inte skulle ha publicerats information kring bytet. 

Marknaden reagerar positivt om om vd-bytet anses gynna dem, medan marknaden reagerar 

negativt om vd-bytet anses att företaget kommer prestera sämre än tidigare.  

 

2.5 Tidigare uppsatser 

VD bytets påverkan på aktiekursen – En studie ur ett genusperspektiv 

Damjanovic och Choudrey 

 

En annan uppsats av Damjanovic och Choudrey (2012) berör samma ämne angående manlig 

respektive kvinnlig vd-byte. Denna studie har baserats på 37 slumpmässigt valda företag på 

Stockholmsbörsen med 19 manliga vd-byten och 18 kvinnliga vd-byten. Studien tillämpade 

en kvantitativ forskningsansats med eventstudie som metodval. Studiens resultat var att 

marknaden reagerade positivt efter tillkännagivandet vid manliga vd-byten, medan marknaden 

reagerade negativt på tillkännagivandet vid ett kvinnliga vd-byten. Utöver detta ansåg 

studiens författare att aktiekursen var relativ ostabil under hela eventfönstret.  

 

Studiens slutsatser till den negativa reaktionen för ett kvinnligt vd-byte var att marknaden har 

kvar ett traditionellt synsätt på kvinnligt ledarskap och att det därmed skapade en risk för en 

fortsatt negativ utveckling av tillsättning av kvinnor i högt uppsatta positioner. 
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3. Metod 

 

 

Detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet av datainsamlingen för både eventstudien och 

hypotestestet samt förklaring av eventstudien 

 

 

 

3.1 Metodval 

 

Denna studie kommer att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod och kommer framför allt att 

samla in sekundärdata från pressmeddelande publicerade på Nasdaq OMX Nordic. Då syftet 

med studien är att undersöka hur tillkännagivande av vd-byten påverkar aktiekursen ur ett 

manligt respektive kvinnligt perspektiv, samt om det finns någon skillnad på marknadens 

reaktion om den nya vd:n är internt eller externt tillsatt, har tillvägagångssättet blivit en 

eventstudie för mäta huruvida tillkännagivandet påverkar aktiekursen. En hypotesprövning 

kommer även genomföras där en nollhypotes, H0 och en mothypotes, H1 ska testas för att ge 

studien statistisk signifikans.  

 

3.2 Eventstudie  

 

Eventstudie är en kvantitativ statistisk forskningsmetod som mäter inverkan av en specifik 

händelses på ett företag genom historiska aktiedata (MacKinlay, 1997). Eventstudie är 

användbar i denna studie då studien vill mäta ifall ett vd-byte har någon betydelse och 

påverkan på aktiekursen samt se hur aktieägarna förhåller sig till ett manligt respektive 

kvinnligt vd-byte. 

 

I en eventstudie finns det enligt MacKinlay (1997) flera steg som ska underlätta eventstudien, 

men som inte nödvändigtvis behöver följas steg för steg för att kunna genomföras. Dock 

kommer denna studie att följa dessa steg. Det första steget av eventstudien går ut på att 

definiera händelsen samt tidsperioden för studien det vill säga eventfönstret. Den valda 

händelsen är dagen tillkännagivandet av vd-byte publiceras, detta är dagen som ska 

undersökas. Dock kollar man även dagen innan och efter tillkännagivandet för att kunna 

urskilja aktiepriserna tydligare (MacKinlay, 1997).  
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Då denna specifika händelse som har beskrivits ovan är av studiens intresse vill studien 

undvika att ha ett alltför brett händelsefönster då andra stora händelser utöver vd-bytet kan 

påverka aktiekursen. För att kunna se ett tydlig reaktionsmönster kommer intervallet i 

händelsefönstret att vara 11 dagar. Aktiekursen kommer att analyseras händelsedagen, i detta 

fall publiceringen av ett vd-byte, samt fem dagar innan och efter händelsen. 

 

 

Figur 1 - Förhållandet mellan estimeringsfönstret och eventfönstret 

 

3.3 Estimeringsfönster  

Estimeringsfönstret omfattar en tidsperiod innan händelsefönstret. Enligt Strong (1992) så ska 

ett estimeringsfönster innehålla 60-600 dagar, denna studie har valt en estimeringsperiod på 

100 dagar. Estimeringsfönstret och eventfönstret ska inte överlappa varandra eftersom den 

studerande händelsen inte skall kunna påverka beräkningen av den normala avkastningen.  

 

 

3.4 Metod för beräkning av normal avkastning och abnormal avkastning 

För att beräkna den normala avkastningen finns det flera tillvägagångssätt, bland annat de 

statistiska modellerna som marknadsmodellen och konstant genomsnittliga 

avkastningsmodellen samt de ekonomiska modellerna som Capital Asset Pricing Model, 

CAPM, och Arbitrage Pricing Theory, APT. Under 70-talet var det vanligt med att ha med 

CAPM-modellen i eventstudier, dock så har denna modell ifrågasatts då man har kommit 

fram, genom olika studier, att den har begränsningar. APT-modellen är att föredra istället för 

CAPM.modellen i eventstudier då den eliminerar de fördomar CAPM-modellen tar hänsyn 

till. Då användandet av CAPM-modellen i eventstudien har ifrågasatts och statistiska 
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modellerna fyller samma funktion som APT-modellen är dom statistiska modellerna att 

föredra.   

 

Inom statistiska metoderna finns det två modeller  Market return model, marknadsmodellen, 

och The constant mean return model. Marknadsmodellen utgår från att det är en linjär relation 

mellan aktiens avkastning och marknadens avkastning medan The constant mean return 

model utgår ifrån att den genomsnittliga avkastningen på en aktie är konstant över tid. Enligt 

MacKinlay (1997) är marknadsmodellen en förbättrad version av The constant mean return 

model då den eliminerar delar av avkastningen som är relaterad till marknads avkastningens 

varians vilket leder till en minskning av variansen på den abnormala avkastningen 

(MacKinlay, 1997). Denna studie kommer att tillämpa marknadsmodellen, då den anses vara 

utförlig. 

 

 

3.5 Beräkning av faktisk avkastning 

 

För att beräkna den faktiska avkastningen observeras de 11 dagarna i eventfönstret, för att 

sedan kunna beräkna den abnormala avkastningen. 

 

𝑅𝑖𝑡 =
(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1)

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

𝑅𝑖𝑡 = Aktiens i faktiska avkastning för dagen t 

𝑃𝑖𝑡 = Priset för aktien dag t 

𝑃𝑖𝑡−1 = Priset för aktien i dagen t-1  

 

 

3.6 Beräkning av förväntad avkastning  

 

För att beräkna den förväntade avkastningen observeras dagar innan eventfönstret, det vill 

säga estimeringsfönstret. I denna studien kommer 100 dagar observeras i estimeringsfönstret. 

Enligt MacKinlay (1997) är fördelen med ett långt estimeringsfönster att eventuellt kunna 

observera insiderinformation.  
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𝑅𝑚𝑡 =
(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1)

(𝑃𝑡−1)
 

𝑅𝑚𝑡 = Aktiens avkastning Rm vid tidpunkten t  

𝑃𝑡 = Priset för aktien dag t  

𝑃𝑡−1 = Priset för aktien i dagen dag t-1 

 

3.7 Beräkning av abnormal avkastning enligt justerad avkastningsmodell   

 

En förenklad modell av marknadsmodellen är den justerad avkastningsmodellen som används 

vid beräkning av abnormal avkastning. Modellen används då fullständig data om ett specifik 

företag inte alltid finns tillgängligt. Vid justeringen av modellen antas alfa vara noll och beta  

ett (MacKinlay 1997). 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 

 

(Armitage, 1995) 

 

3.8 Beräkning av genomsnittlig abnormal avkastning 

 

Efter att beräknat den abnormala avkastningen för händelsedagen, dagarna före och efter den 

händelsen ska samtliga abnormala avkastningar summeras för bolagen för sedan beräknas ett 

medelvärde för att få fram en genomsnittligt abnormal avkastning varje dag i eventfönstret 

(MacKinlay, 1997). 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛
 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 = Den genomsnittliga abnormala avkastningen för dag t  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Abnormal avkastning för aktien i vid dag t 

𝑛 = Antal observationer  
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3.9 Beräkning av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

 

Efter att ha summerat den genomsnittliga abnormala avkastningen ska genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning, CAAR, beräknas. Detta beräknas genom att addera den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för de dagarna inom eventfönstret (MacKinlay, 

1997). 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) = Genonsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

 

 

3.10 Hypotesprövning 

 

Hypotesprövning används för testa urvalet gentemot populationen. Genom att ställa upp en 

nollhypotes, H0, och en mothypotes, H1, är hypotesprövningen ska leda till att man antingen 

accepterar eller förkastar nollhypotesen (Körner och Wahlgren, 2015). Denna studie avser att 

undersöka hur ett tillkännagivande av ett vd-byte påverkar aktiekursen ur ett manligt 

respektive kvinnligt perspektiv samt om det finns någon skillnad på marknadens reaktion om 

den nya vd:n är internt eller externt tillsatt. Två hypotesprövningar är utformade för denna 

studien och dessa lyder: 

 

Hypotes 1 

H0 = 0 Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd-

byte och aktiekursen 

H1  0 Det finns ett samband mellan tillkännagivande av en manlig respektive kvinnlig vd-

byte och aktiekursen  

 

Hypotes 2 

H0 = 0 Det finns inget samband mellan om den nya vd:n är internt respektive externt tillsatt 

och aktiekursen 

H1  0 Det finns ett samband mellan om den nya vd:n är internt respektive externt tillsatt och 

aktiekursen 
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Det finns alltid en risk med att dra felaktiga slutsatser när man studerar ett slumpmässigt 

urval, då detta aldrig ger fullständig information. Vid hypotesprövningar ska en 

signifikansnivå fastställas, denna bestäms efter hur stor risk som föreligger för att sedan 

kunna behålla eller förkasta nollhypotesen. Denna studien kommer att använda en 

signifikansnivån på 5 procent då forskarna anser att denna nivån eliminera risken för 

tillfällighet (Körner och Wahlgren, 2015). Konfidensintervallet sätts på 95 procent då denna 

nivå betraktas som tillräckligt tillförlitligt samt att intervallet inte blir allt för bred. Med ett 

slumpmässigt stickprov på 95 procent sannolikhet kan man beskriva hela populationen 

(Körner och Wahlgren, 2015). 

 

Testfunktionerna väljer man efter de förutsättningar studien har. Har studien ett stort 

slumpmässig stickprov med oberoende observationer antas urvalet vara normalfördelat.                                                                                                                                                                       

Då studien har 252 observationer på gruppen män kommer ett z-test tillämpas och 22 

observationer på gruppen kvinnor därför kommer ett t-test tillämpas. Både testerna kommer 

att utföras tvåsidig med gränsvärde på 1,96 och -1,96 i varje sida av svansen (Körner & 

Wahlgren, 2015). Det innebär att resultatet kan bli positiv eller negativ. Om testvärdet ligger 

inom gränsvärdet så accepterar man nollhypotesen och förkastar mothypotesen, och om den 

befinner sig utanför gränsvärdet förkastar man nollhypotesen, och accepterar mothypotesen 

(Körner och Wahlgren, 2015).  

                                                                                                                                                                                                                                     

Vid beräkning på gruppen män kommer ett z-test att utföras. För att beräkna z-värdet ska 

standardavvikelse beräknas ut först 

 

𝑆 = √∑
(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

𝑆 = Standardavvikelse 

𝑥 = Observationer 

�̅� = Genomsnitt av observationer 

𝑛 = Antal observationer 
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Efter beräkningen av standardavvikelse ska z-värdet beräknas.  

 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

𝑆/√𝑛
 

 

𝑧 = z-värdet 

�̅� = Genomsnitt av observationer 

𝜇 = Det förväntade värdet enligt H0 

𝑆 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 

𝑛 = Antal observationer 

 

För att kunna göra en hypotesprövningen på gruppen kvinnor bör ett t-test göras. Anledningen 

till att t-test valdes över ett z-test är att små stickprov, under 30 observationer, ska ett t-test 

tillämpas (Körner och Wahlgren, 2015). Fördelningen på ett t-test påminner om en 

normalfördelningskurva, men då stickprovet är litet bestäms konfidensintervallet till antalet 

frihetsgrader n-1, där n motsvarar antal observationer. I t-testet används samma konfidensgrad 

på 95% som i ett z-test.  

 

𝑡 =
�̅� − 𝜇

𝑆/√𝑛
 

 

𝑡 = t-värdet 

�̅� = Genomsnitt av observationer 

𝜇 = Det förväntade värdet enligt H0 

𝑆 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 

𝑛 = Antal observationer 

 

 

 

3.11 Datainsamling  

 

Studien har baseras på sekundärdata i form av publiceringar av pressmeddelande med 

tillkännagivanden av vd-byte och dessa publiceringar har hämtas från Nasdaq OMX Nordic. 

Informationen om huruvida den nya vd är internt eller externt tillsatt finns tillgängligt på 

pressmeddelandet. Vidare har historiska aktiekurser hämtats från Nasdaq OMX Nordic för att 
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sammanställa estimeringsfönstret och eventfönstret. Sedan har Excel använts för att analysera 

och sammanställa siffrorna.   

 

 

3.12 Urval 

 

Denna studie har fokuserat enbart på aktier noterade på Stockholmsbörsen 2017-03-14 för att 

studera vd-byte som skett från den valda perioden 2006-2016. Då studien samlat data från alla 

aktier noterade på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic 

 

 

3.13 Bortfall 

 

Under studien gång har det uppkommit bort under datainsamlingen då det har saknats data 

eller åtkomst av pressmeddelande. 

 

 

3.14 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studiens data är, alltså om det går att få fram samma 

resultat om man skulle göra undersökningen om på nytt (Bryman och Bell, 2013). Studiens 

reliabilitet anses vara hög då all historiska aktiekurser är hämtad från Nasdaq OMX Nordic 

och skulle man göra om undersökningen med samma siffror skulle man stor sannolikt få 

samma resultat. Beräkningar har gjort i Excel, vilket minskar riskerna för slarvfel och därmed 

ökar reliabiliteten. 

 

Validitet handlar om att undersökningen mäter det man ämnar att mäta (Bryman och Bell, 

2013). Denna studie har valt att undersöka alla företag som finns tillgängliga i small-, mid- 

och large cap, undersökningen kan anses ha låg validitet då andra faktorer kan avspeglas och 

påverka aktiekursen vid tidpunkten då ett vd-byte har skett. För att minimera risken att andra 

variabler skall påverka aktiekursen har ett eventfönster fastställts på totalt 11 dagar samt att 

studien har valt att ha med andra variabel till undersökningen för att isolera den specifika 

händelsen.  
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3.15 Metodkritik 

 

Eventstudier har tidigare ifrågasatts som metodval då det anses vara svårt att avgöra när en 

händelse har inträffat och därmed bestämma självaste händelsedagen (MacKinlay 1997). 

Metodvalet eventstudie är en väletablerad metod dock är det väldigt svårt att isolera en 

specifik händelse utan att andra faktorer påverkar resultatet. Man kan därmed inte utesluta att 

andra faktorer har påverkat resultatet. Denna studie har valt ett kortare eventfönster då ett 

generellt längre eventfönster medför ett svagare empiriskt resultat då det finns risk att andra 

faktorer påverkar resultatet (MacKinlay 1997).  

 

3.16 Källkritik 

 

Denna studie har tillämpat på vetenskaplig litteratur och elektroniska källor. De vetenskapliga 

anses vara pålitliga i den mån att dem är skrivna av välkända forskare. Studiens data kommer 

att utgå ifrån Nasdaq OMX Nordiq, som är världens största börsföretag, vilket ökar 

pålitligheten. Även pressmeddelande har utgått ifrån Nasdaq OMX Nordiq, dock är det 

företagen som publicerar dessa vilket gör att informationen i dessa kan vara snedvriden till 

fördel gentemot företagen. Studien har även använt sig av källor från nyhetstidningar vilket 

kan kritiseras i och med att dessa artiklar kan vinklas efter egna värderingar. 

 

 

4. Empiri 

 

 

Detta kapitel presenterar resultatet av eventstudien med hjälp av diagram och text. Resultatet 

redogörs kvinnliga respektive manliga VD byten i separata diagram.  

 

 

4.1 Män 
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Diagram 1 – Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning,CAAR, för manliga vd-byten 

 

Diagram 1 illustrerar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för män. X-

axeln illustrerar eventfönstret och -5 till -1 är dagarna innan tillkännagivandet sker, 0 dagen 

då tillkännagivandet sker och 1 till 5 illustrerar dagarna efter tillkännagivandet. Y-axeln 

illustrerar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen. 

 

Dag -4 visar den lägsta abnormala avkastningen för att sedan öka med 3,56 procentenheter till 

dag -3. Från dag -3 till dag 0 då vd-bytet tillkännages ända tills dag 1 visar aktiekursen relativt 

stabil. Under dag 2 reagerar aktiemarknaden positivt och kursen ökar med 4,32 

procentenheter för att sedan hålla en relativt stabil kurs resterande dagarna. 

 

4.2 Män - Internt versus externt 
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Diagram 2 – Genomsnittliga kumulativ abnormal avkastning,CAAR, för manliga internt versus externt vd-byten 

 

Diagram 2 illustrerar tillkännagivandet av manlig internt versus externt vd-byte. Kursen på 

den interna kurvan är relativt stabil fram till dag 2 då den största ökningen sker med 8,82 

procentenheter. Den största sänkningen sker under dag 4 med 0,57 procentenheter. Externa 

kurvan visar att dag-4 är den lägsta värdet under hela eventfönstret. Dagen efter, dag -3, ökar 

aktiekursen med 6,62 procentenheter för att sedan hålla en relativt stabil aktiekurs resterande 

dagarna. Under tillkännagivandet, dag 0 fram till dag 5 sker det inga drastiska rörelser i den 

externa kurvan medan i den interna kurvan har marknaden reagera kraftig under dag 2 

annonseringen av tillkännagivandet. 
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4.3 Kvinnor  

 
Diagram 3- Genomsnittliga kumulativ abnormal avkastning,CAAR, för kvinnliga vd-byten 

 

Diagram 3 illustrerar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för 

tillkännagivandet av kvinnliga vd. Dag -2 fram till dag -1 sjunker aktiekursen med 0,47 

procentenheter för att sedan under dag 0 öka med 0,32 procentenheter. Dagen efter 

tillkännagivandet sker det en ytterst liten nedgång i aktiekursen, däremot sker det en kraftig 

ökning från dag 1 till dag 2 där kursen ökade med 1,18 procentenheter. Därefter fortsätter 

aktiekursen att öka från dag 2 fram till dag 4 med 0,39 procentenheter för att sedan sjunka 

med 0,24 procentenheter under dag 5. 
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4.4 Kvinnor - Internt versus externt 

 
Figur 4 – Genomsnittliga kumulativ abnormal avkastning,CAAR, för kvinnliga internt versus externt vd-byten 
 

Figur 4 illustrerar tillkännagivandet av kvinnlig internt versus externt vd-byte. Den interna 

kurvan visar under dag -2 den högsta kursen innan tillkännagivandet för att sedan till 

tillkännagivande dagen, dag 0, sjunka med 0,99 procentenheter. Dagarna efter 

tillkännagivandet ökar kursen varje dag till dag 4 med 2,61 procentenheter. Den sista dagen i 

eventfönstret sjunker kursen med 0,65 procentenheter. Den externa kurvan visar under dag -5 

till -1 negativa värden, förutom dag -4. Under dag 0 sker en ökning med 1,11 procentenheter 

för att sedan under dag 1 sjunka med 0,69 procentenheter. Dagen efter det sker återigen en 

ökning med 1,49 procentenheter. De resterande dagarna visar ett något rörligare intervall. 

 

 

4.5 Hypotesprövning 1 

H0 = 0 Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd-

byte och aktiekursen 

H1  0 Det finns ett samband mellan tillkännagivande av en manlig respektive kvinnlig vd-

byte och aktiekursen  

 

Dag Z-värde Signifikant 
-5 4,8348541 Ja 

-4 2,3350915 Ja 

-3 0,2333921 Nej 
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-2 3,6944807 Ja 

-1 4,769437 Ja 

0 1,9981427 Ja 

1 26,694379 Ja 

2 0,1924748 Nej 

3 2,8054789 Ja 

4 1,6366632 Nej 

5 2,8181688 Ja 

 
Tabell 1 - z-värde för män under eventfönstrets 11 dagar 

Tabell 1 demonstrerar att majoriteten av dagarna i eventfönstret är signifikant och därmed 

finns det ett samband mellan tillkännagivande av en manlig vd-byten och aktiekursen. 
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Dag Z-värde Signifikant 

-5 0,238287106 Nej 

-4 0,205504511 Nej 

-3 -0,334962742 Nej 

-2 0,681719655 Nej 

-1 -0,87358857 Nej 

0 0,393003078 Nej 

1 -0,036745831 Nej 

2 1,829554453 Ja 

3 0,234785566 Nej 

4 0,632318612 Nej 

5 -0,598755831 Nej 

 
Tabell 2 - t-värde för kvinnor under eventfönstrets 11 dagar 

 

Tabell 2 demonstrerar t-värdet för tillkännagivandet av kvinnlig vd under eventfönstret. 

Samtliga dagar, förutom dag 2, visar ingen signifikans, därmed finns det inget samband 

mellan ett tillkännagivande av ett kvinnligt vd-byte och aktiekursen. Således behålls 

nollhypotesen. Under dag 2 förkastas nollhypotesen då t-värdet överskrider den kritiska 

gränsen och nollhypotesen förkastas denna dag.   

 

4.6 Hypotesprövning 2 

H0 = 0 Det finns inget samband mellan om den nya vd:n är internt respektive externt tillsatt 

och aktiekursen 

H1  0 Det finns ett samband mellan om den nya vd:n är internt respektive externt tillsatt och 

aktiekursen 

 

 
 Figur 2 - z-värde illustration av hypotes 2 för internt versus externt tillsatta män 

 

I Figur 2 hamnar z-värdet innanför den kritiska gränsen. Därmed förkastas mothypotesen och 

nollhypotesen behålls. Således visar detta att det inte finns något samband mellan varken en 

internt eller externt tillsatt manlig vd och aktiekursen. 
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Figur 3 - t-värde illustration av hypotes 2 för internt versus externt tillsatta kvinnor 
 

I Figur 3 hamnar t-värdet innanför den kritiska gränsen. Därmed förkastas mothypotesen och 

nollhypotesen behålls. Således visar detta att det inte finns något samband mellan varken en 

internt eller externt tillsatt kvinnlig vd och aktiekursen.  
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5. Analys 

 
 

Detta avsnitt analyseras resultatet av empirin för att koppla ihop med teorierna och tidigare 

forskning.  

 

 
5.1 Analys av män och kvinnor 

 

 
Diagram 5 -  Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning,CAAR, för manliga och kvinnliga vd-byten 
 

 

Undersökningen visade att tillkännagivandet av manliga respektive kvinnliga vd-byten har en 

positiv inverkan på aktiekursen under dag 2 för både män och kvinnor efter tillkännagivandet 

offentliggjordes. Under dag -3 för manliga vd-byten och dag -2 för kvinnliga vd-byten ser 

man att aktiekursen ökar positivt vilket skulle kunna bero på att företagsledningen eller 

aktiemarknaden har fått ta del av insiderinformation några dagar innan tillkännagivandet och 

därmed den positiva ökningen. Detta kan i sin tur kopplas till den semi-starka 

marknadshypotesen, då ny information tillkännages justeras aktievärdet direkt. Att 

aktiekursen påvisade en positiv avkastning några dagar innan tillkännagivandet skett av vd-

bytet kan kopplas till agentteorin som tyder på att aktieägarna har varit förberedda på denna 

händelsen. Den tidigare vd:n kan ha presterat sämre och därmed hamnat i målkonflikt med 

principalerna, aktieägarna, vilket i sin tur kan leda till höga agentkostnader och därmed lett till 

byte av vd. 
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Dagen efter tillkännagivandet av en ny vd offentliggjordes, dag 1, ökar kursen för manliga 

byten medan för kvinnliga sker det en sänkning. Detta kan kopplas till tidigare forskning av 

Lee och James (2003) där forskningen kom fram till att marknaden reagerar mer negativt vid 

tillkännagivanden av kvinnliga än manliga vd-byten. Den stora ökningen skedde dock under 

dag 2 för både män och kvinnor även detta kan kopplas till marknadshypotesen där 

marknaden skall reagera efter att ny information har har publicerats. Aktieägarna har i det här 

fallet upplevt tillkännagivandet av den ny vd:n som en positiv händelse. Detta skulle kunna 

tyda som att aktieägarna har förtroende för den nya tillsatta vd och anser bytet av vd:n kan 

vara lönsamt för företaget vilket är anledningen till den positiva avkastningen för manliga och 

kvinnliga vd:n under dag 2. Resultatet för dag 2 kan även kopplas till signalteorin som tyder 

på att aktieägarna reagerar positiv eller negativ vid ett tillkännagivande av vd-byte och i detta 

fall reagerar marknaden positivt. Detta betyder att företagen således har sänt ut signaler som 

har gett en positiv effekt på aktiemarknaden. Resultatet stämmer även in på studien av Warner 

et al. (1987) där forskarna kom fram till att aktiekursen påverkas positiv om aktieägarna 

tycker att vd-bytet gynnar dem. Som tidigare nämnt har aktiekursen genererat positiv 

avkastning dagar efter tillkännagivandet av en ny vd vilket kan tolkas som att aktieägarna är 

nöjda med företagets beslut. Vilket även det kan kopplas till agentteorin. 

 

Studiens resultat kan båda kopplas och bestrida Lee och James (2003) studie om 

aktiemarknadens reaktion till tillkännagivandet av en manliga respektive kvinnlig vd-byten.  

Lee och James (2003) studien kom fram till att aktieägarnas reaktion vid tillkännagivandet av 

en kvinnliga vd gav en mer negativ effekt på marknaden än ett tillkännagivande av manliga 

vd. Detta då aktieägarna inte riktigt tror på att kvinnor har kvalifikationerna eller besitter 

egenskaper som behövs för att kunna upprätta sig på hög uppsatta positioner. Utifrån diagram 

5 under dag 2 sker en kraftig ökning för kvinnor vilket motsäger forskningen av Lee och 

James (2003) som tyder på att tillkännagivandet av en kvinnlig vd påverkar aktiekursen 

negativt. En möjlig förklaring kan vara att dessa traditionella föreställningar och stereotypa 

synen på kvinnligt ledarskap inte längre finns i samma utsträckning idag. Sverige i synnerhet 

är ett av de länder där man har kommit långt i jämställdhetsfrågan och ständigt jobbar mot en 

mer jämställd arbetsmarknad. Den positiva avkastningen visar att aktieägarna har förtroende 

för den nya kvinnliga vd:n och är nöjda med företagets beslut, precis som resultatet av 

tillkännagivandet av en ny manlig vd. Detta motsäger dock en tidigare uppsats av Damjanovic 

och Choudrey (2012) som påvisade att marknaden reagerar negativt vid ett kvinnligt vd-byte 

under hela eventet. 
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Enligt hypotesprövningen kan man konstatera att det finns samband mellan tillkännagivandet 

av en manlig vd-byte och aktiekursen under majoriteten av dagarna i evenfönstret. Dock finns 

det inget statistiskt signifikans under dag 2 då den största abnormala avkastningen uppvisas, 

vilket skulle statistiskt sett betyda att ökningen av aktiekursen inte har något samband med 

vd-bytet. Utifrån tabell 2 uppvisar alla dagar att det inte finns något samband mellan ett 

kvinnligt vd-byte och aktiekursen förutom dag 2. Under dag 2 sker den stora ökningen av 

aktiekursen och tillkännagivandet av en ny kvinnlig vd byte upplevts som positiv vilket 

motsäger Lee och James (2003) forskning som framförallt beskriver den stereotypa synen på 

kvinnligt ledarskap samt uppsatsen av Damjanovic och Choudrey (2012).Under dag 2 finns 

det ett signifikant samband men utifrån hypotesprövningen kan man inte dra slutsatsen att det 

finns något samband under dem andra dagarna.  

  

5.2 Analys av internt versus externt 

 

Resultatet av externt tillsatt manlig vd visar att den ökar positivt dagar innan 

tillkännagivandet vilket kan tolkas som att insiderinformationen om den nya vd har läckts ut 

till aktieägarna några dagar innan vilket kan kopplas till den semi-starka marknadshypotesen. 

Att aktiekursen sedan håller en relativ stabil kurs vid tillkännagivandet av en externt tillsatt vd 

kan tolkas som att marknaden inte ser ett manligt externt byte som varken positivt eller 

negativt, utan är mer neutral händelse. Studien av Lubatkin, et al. (1989) visade att stora bolag 

redan har starka strategier, värdering och anställda vilket gör att en vd med hög status utanför 

företagen som tillträder inte påverkar aktiekursen. Vid ett internt vd-byte sker det en reaktion 

hos marknaden två dagar efter tillkännagivandet, dag 2. Marknaden upplever ett internt vd-

byte som en positiv händelse vilket återspeglas i den positiva avkastningen, detta kan kopplas 

till signalteorin som tyder på att ett internt byte signalerar positiva signaler. Enligt 

forskningen från Lubatkin, et al. (1989) ska marknaden reagera mer negativt efter 

tillkännagivandet av en internt än en externt tillsatt vd. Dock visar studiens resultat en mer 

positiv reaktion vid ett internt än ett externt vd-byte vilket motsäger forskningen från  

Lubatkin, et al. (1989). 

 

Resultatet av en kvinnliga internt versus externt tillsatt vd visar även där att marknaden 

reagerat innan tillkännagivandet vilket kan kopplas till den semi-starka formen av 
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marknadshypotesen, där marknaden har agerat efter den läckta insiderinformationen. 

Marknaden har dock reagerat olika vid tillkännagivandet av en internt respektive externt 

tillsatt vd. Dagen vid tillkännagivandet av en internt tillsatt vd, dag 0, genererades en positiv 

abnormal avkastning medan det gav en negativ abnormal avkastning vid tillkännagivandet av 

en externt tillsatt vd. Resultatet går denna gång i samma linje som Lee och James (2003) 

forskning där även de kom fram till att aktieägarna reagerar mer positivt om tillsättandet sker 

genom internt befordran inom företaget än om det tillsätts via en utomstående.  

 

En möjlig förklaring kan vara att internt tillsatta har aktieägarnas förtroende sedan en tid 

tillbaka. Ett vd-byte kan leda till höga agentkostnader då företaget måste betala ersättning till 

den avgående vd:n och hitta en ny ersättare, samt kostnader som uppstår i form av 

övervakning av den nya vd:ns ledning. Den som tillträder internt har redan byggt upp sin 

relation och förtroende för aktieägarna vilket medför mindre agentkostnader som agentteorin 

beskriver. En utomstående har inte samma relation till aktieägarna och måste därmed bygga 

upp relationen från grunden vilket gör att aktieägarna är mer osäkra, då dem inte vet om den 

nya vd:n arbetar för att maximera deras mål eller inte. Resultatet av en kvinnlig internt och 

externt vd-byte motsäger även här Lubatkin, et al. (1989). Enligt denna forskning ska 

marknaden reagera mer negativ gentemot internt än externt tillsatta, vilket resultatet från 

denna studien motbevisar. 

 

En annan förklaring kan vara att aktieägarna har mer förtroende för en kvinnlig 

internrekryterad vd då hon känner bolaget och har goda kunskaper inom branschen. En 

externt rekryterad vd har eventuellt inte samma kunskap om branschen vilket kan skapa en 

osäkerhet bland aktieägarna. Den negativa avkastningen dagen efter tillkännagivandet, dag 1, 

kan tolkas som att marknaden är rädda för att fel beslut fattas och att fel person tillsätts på vd 

posten, då en externt vd är möjligtvis inte bekant med företaget enligt agentteorin. 

Marknadens negativa reaktion kan bero på att dem inte har fått tillräcklig med information 

från tillkännagivandet. Diagram 4 visar att aktiekursen ökar sedan positivt dagen efter, dag 2,  

då avkastningen genererade negativt dagen efter tillkännagivandet av externt vd, vilket kan 

betyda att aktieägarna var osäkra först när nyheten offentliggjordes. Utifrån författarnas 

spekulationer kan det vara så att aktieägarna inte hade tillräckligt med information om den 

externa tillsatta vd och därmed reagerar marknaden negativt först. För att sedan ta del av den 

offentlig tillgänglig information om vd:n och därmed justeras den abnormala avkastningen 

vilket kan kopplas till den semi-starka formen av marknadshypotesen.  
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Enligt figur 2 och 3 kan studien inte påvisa någon signifikant samband mellan varken manligt 

respektive kvinnlig internt eller externt tillsatt vd. Forskningen från Lubatkin, et al. (1989) 

påvisar att det finns ett samband mellan internt och externt vd-byte då marknaden reagerar 

negativt, men studiens resultat påvisar att det inte något specifikt samband, då mothypotesen 

förkastas. 
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6. Slutsats 
 

 

Detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser utifrån empiri, analys och syftet. Vidare 

tas vidare forskning upp. 

 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ett tillkännagivande av ett vd-byte påverkar 

aktiekursen ur ett manligt respektive kvinnligt perspektiv. Samt om det fanns någon skillnad 

på marknadens reaktion om den nya vd:n var intern eller externt tillsatt. 

 

Resultatet av studien visar att marknaden reagerar positivt vid ett tillkännagivande av en 

manlig vd, enligt hypotesprövningen kan det konstateras att det finns ett samband mellan ett 

vd-byte majoriteten av dagarna i eventfönstret. För ett kvinnligt vd-byte reagerar marknaden 

första dagen efter tillkännagivandet negativt, för att sedan påverka positivt, enligt 

hypotesprövningen finns det ingen signifikant samband, förutom dag 2, mellan ett kvinnligt 

tillkännagivande och vd och aktiekursen. 

 

Tidigare uppsatsen av Damjanovic och Choudrey (2012) som kom fram till att ett 

tillkännagivande av en kvinnlig vd gav endast negativ påverkan på aktiekursen, detta har i 

denna studien motbevisats då marknaden reagerade positivt under dag 2. Slutsatserna från 

deras studie stämmer inte in på denna studien då det har visats en motsatt effekt, detta kan 

förklaras med att Sverige har blivit mer jämställd med åren, då Sveriges regering ständig 

jobbar mot en mer jämställd arbetsmarknad. Detta syns framförallt i börsbolagens 

ledningsgrupper där andelen kvinnor har ökat markant de senaste åren. I och med detta har 

marknadens uppfattning och kvinnliga vd:n förändrats jämfört med Lee och James (2003) 

forskning och Damjanovic och Choudrey (2012) uppsats. 

 

Resultatet av manlig internt tillsatt vd påvisade att marknaden reagerade positivt efter 

tillkännagivande. Medan den externa tillsatta vd:n påvisade en spridning av 

insiderinformation innan tillkännagivandet av den nya vd:n. För kvinnlig internt tillsatt vd 

reagerade marknaden positivt. Medan för en externt tillsatt vd först negativt för att sedan öka. 
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Dock visar inget av detta, enligt hypotesprövningen, ett signifikant samband mellan ett internt 

respektive externt vd-byte och aktiekursen. 

 

Resultatet från studien går både att koppla och motsäga tidigare forskningen från Lee och 

James (2003), 

 

6.1 Vidare forskning 

Eftersom undersökningen inte har tagit hänsyn att andra variabler förutom manlig och 

kvinnlig vd samt internt och extern tillsatt vd. Skulle det vara intressant att undersöka andra 

variabler som kan har påverkat resultatet som till exempel: 

 

- Företagets storlek 

- Branschtillhörighet 

- Orsak till vd-byte 

 

Det skulle även vara intressant att studera på hur marknaden skulle reagera på ett manligt 

respektive kvinnligt vd-byte i ett annat land och jämföra marknadens reaktioner, då Sverige 

ligger i framkant gällande jämställdhet. Då denna studien tillämpade en kvantitativ 

forskningsansats skulle det vara intressant att även göra en kvalitativ forskningsansats. 

Genom att intervjua olika aktieägare skulle man eventuellt få en större insyn på hur 

aktieägarna reagerar vid en manligt vd byte respektive kvinnligt vd byte. 
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