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tillkännagivande  av  ett  VD‐byte.  Det  undersöks  även  om  faktorer  som  kön  och 
huruvida  avgången  var  frivillig  eller  påtvingad  har  någon  betydande  påverkan  på 
aktiekursens värde. 
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skillnader  var  dock  ej  statistiskt  signifikanta.  Resultatet  visade  ej  heller  någon 
signifikant  reaktion  när  dagarna  i  händelsefönstret  delades  upp  var  för  sig,  något 
som tyder på att den effektiva marknadshypotesen i sin halvstarka form ej råder.  

 

Nyckelord:    Avvikande avkastning, Effektiva marknadshypotesen, Eventstudie, VD‐byte 

   



 
 

Abstract 

 

The  goal of  this  study  is  to examine how  the market  reacts when  information  about  the 

exchange of a CEO becomes public. It also examines factors such as gender and whether the 

departure was voluntary or not, discerning if the market behaves differently concerning any 

of these aspects. 

To achieve this, the study was performed using an event study. The selection consisted of 48 

companies  on  the  Stockholm  Stock  Exchange,  who  had  during  the  years  2005  to  2008 

underwent  a  change  in  leading management.  These  units were  submitted  to  hypothesis 

tests, to determine if an abnormal return was attained during the event window. The tests 

were  performed  on  the  units  as  a whole,  and  divided  up  after  gender  and whether  the 

departure was voluntary or not. 

The  results  of  the  study  show  no  statistically  significant  abnormal  return  caused  by  the 

announcement  of  a CEO  exchange.  There were  however  some  indications  of  a  deviation 

when  the  units were  divided  between  voluntary  and  involuntary  departure,  though  not 

strong enough to be considered significant. Not even when the days of the event window 

were divided and examined  separately, did  the  results  show any  significant  reaction. This 

can be an indication that the semi‐strong version of the Efficient Market Hypothesis is not at 

work. 
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1. Inledning 
Detta kapitel avser att presentera bakgrund och problemdiskussion för läsaren. Dessutom så presenteras syfte 
och de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund  

Ledare förknippas ofta med prestationen för den organisation de  leder, går det bra är 

det tack vare ledaren, går det dåligt blir det ledaren som får ta konsekvenserna. Vare sig 

det handlar om politiska,  religiösa eller  idrottsliga  ledare  så  förknippas de  alltid med 

resultatet. Dessa  ledares  förehavanden  granskas hårt  av en mängd olika  intressenter 

och syns frekvent i media. Skälet till intresset drivs ofta av att ledaren anses vara direkt 

ansvarig över resultatet och bör bytas ut om inte detta lever upp till förväntningarna. I 

affärsvärlden är detta väldigt synligt då VD:ar ofta får skulden när det går dåligt för det 

företag de leder och byts ut i rasande fart. Bara under sommaren 2008 byttes 13 VD:ar i 

Sverige  (Dagens  Industri  2008‐09‐05),  en  siffra  som  säkerligen  kommer  fortsätta  att 

växa  under  året.  Detta  fenomen  med  många  VD‐byten  har  kommit  att  kallas  VD‐

karusellen  och  är  numera  ett  allmänt  begrepp.  Booz  and  Company  rapporterar  att 

frekvensen  för  VD‐byten  är  högre  i  Europa  jämfört med  resten  av  världen  (Booz & 

Company Inc., 2008). 

Då ledarna anses ha så stor makt över företagets utveckling, kan det vara av intresse att 

undersöka huruvida börskursen påverkas vid ett VD‐byte och om olika faktorer som den 

avgående VD:ns kön påverkar kursen på olika  sätt. Den effektiva marknadshypotesen 

säger att aktiekursen återspeglar all den  information som  förekommer på marknaden 

rörande företaget. Ur den premissen kan det vara intressant att studera hur marknaden 

reagerar vid VD‐byten och om det verkligen stämmer överrens med teorin.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Som presenterats tidigare är arbetet som VD relativt osäkert och ruljansen på VD:ar stor 

i Sverige. Varje gång det byts ut en VD på Stockholmsbörsen måste företaget annonsera 

detta med ett pressmeddelande i enlighet med reglerna på börsen, då detta anses vara 

kurspåverkande  information (OMX Nordic Exchange Stockholm, 2008). Skälen till bytet 
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kan variera stort. Det kan dels bero på familjeskäl för den avgående VD:n, VD:n kan ha 

blivit erbjuden en annan position i ett annat företag, företaget kan känna att det är dags 

för nya  idéer och byter därför ut den  sittande VD:n. Det  kan  även  vara på  grund  av 

konflikter mellan den sittande VD:n och styrelsen vilket inte är ovanligt, eller så kan det 

vara dags för VD:n att gå i pension.  

Men  hur  reagerar  börsen  på  dessa  pressreleaser?  Reagerar  den  olika  vid  olika 

situationer eller reagerar den  inte alls? Vad för faktorer ger  i så fall olika resultat? Har 

könet på den avgående VD:n betydelse för hur marknaden reagerar och finns det något 

signifikant samband?  

Denna diskussion har lett fram till vår problemformulering som presenteras härnäst.  

 

1.3 Problemformulering 

- Hur påverkas ett företags börskurs vid tillkännagivandet av en VD avgång? 

- Reagerar marknaden olika ifall avgången är frivillig eller ofrivillig? 

- Blir marknadens reaktion annorlunda ifall VD:n som avgår är kvinna eller man? 

 
 

1.4 Syfte 

Författarna till denna uppsats har som mål att undersöka hur marknaden reagerar vid 

ett  offentligt  tillkännagivande  av  ett  VD‐byte.  Det  kommer  även  att  undersökas  om 

faktorer  som  kön  och  huruvida  avgången  var  frivillig  eller  påtvingad  har  någon 

betydande påverkan på aktiekursens värde. 

 

1.5 Avgränsningar 

Urvalet begränsas till  företag på Stoholmsbörsen eftersom detta gör det  lättare att  få 

fram  den  information  som  behövs.    Det  finns  inga  medvetna  begränsningar  över 

storleken på  företagen då ett så stort urval som möjligt är önskvärt. Tidsperioden har 

begränsats från 2005 till 2008, en tidsperiod som anses vara fullt tillräcklig för att utföra 

denna undersökning.   
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2. Teori 
Detta kapitel  lägger  fram de  teorier som undersökningen stödjer sig på, samt  tidigare  forskning som utförts 
inom området för studien. 

 

2.1 Hypotesen om den effektiva marknaden  

En  enkel  beskrivning  av  en  effektiv  marknad  är  att  aktiekursen  för  ett  företag 

återspeglar all information som finns tillgänglig på marknaden (Fama, 1991). Detta leder 

till att  investerare och  företagare endast kan  förvänta  sig normal avkastning. Det blir 

således omöjligt  att  använda  information  för  att  tjäna pengar, då  alla på marknaden 

redan har tillgång till all information och aktiepriset har redan justerats till jämviktspris. 

Enligt teorin är det omöjligt att  förutspå hur aktiepriset kommer utvecklas med tanke 

på att priset  justeras direkt när ny  information släpps. Vidare så ska det vara omöjligt 

att  finna  aktier  som  är  antingen  över‐  eller  undervärderade,  då  alla  priser  redan 

återspeglar all information. Hypotesen kan fördelas in i tre olika styrkor, som läggs fram 

nedan. 

 

2.1.1 Svag form  

I  den  svaga  formen  påverkas  priset  av  all  den  historiska  information  som  finns 

tillgänglig på marknaden. Denna information vore inte möjlig att använda för att göra 

övervinster,  då  samtliga  aktörer  skulle  ha  likvärdiga möjligheter  att  ta  fram  samma 

information, vilket skulle leda till att eventuella vinstmöjligheter skulle försvinna. 

 

2.1.2 Halvstark form  

En marknad  i den halvstarka  formen påverkas av både historisk  information samt all 

publik  information  om  företagen,  exempelvis  årsredovisningar,  vinstprognoser  och 

pressmeddelanden. Ej heller här går det att använda denna information för att uppnå 

informationsövertag.   Skillnaden är således att det  inte bara är historisk  information 

som är grunden  för den halvstarka  formen.  För att  testa detta är en evenstudie en 

vanligt förekommande metod (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005). 
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2.1.3 Stark form  

Den  starka  formen  påverkas  av  all  information;  historisk  information,  publik 

information  samt  insiderinformation.  Inte  ens  insiderinformation  ger  investerare 

möjlighet att göra övervinster då marknaden direkt skulle reagera när ett köp initieras. 

En marknad i stark form implicerar att den även måste vara halvstark. 

 

2.2 Agent teori 

Agent  teori  grundar  sig  i  analysen  av  kontrakt mellan en principal och en  agent, där 

agenten  ska  utföra  en  tjänst  för  principalen.  Denna  relation  finns  i  alla  sorters 

organisationer  och  kooperativa  projekt  (Jensen & Meckling,  1976).  I  denna  studie  är 

ägarna  principalen  och  VD:n  agenten.  Teorin  säger  att  agenten  ibland  försöker 

maximera  sin  egen  nytta  framför  principalens.  När  detta  inträffar  uppkommer  en 

konflikt mellan principalen och agenten. I syfte att förhindra detta försöker principalen 

etablera  incentiv  för  agenten  och  utsätta  sig  själv  för  övervakningskostnader  av 

agenten.  För  att  utföra  detta  i  realiteten  ingår  parterna  i  kontrakt  med  varandra 

(Eisenhardt, 1989). 

 

2.2.1 Agent kostnader 

Enligt Jensen & Meckling (1976) uppstår kostnaderna i följande former och är summan 
av alla tre: 

1. Övervakningskostnader av agenten,  till exempel mätning, uppföljning och  försök 
att kontrollera agentens beteende. 
 

2. Bindningskostnader av agenten, de kostnader som uppkommer för kontrakten och 
reglerna som sätts upp.  

 
3. Residualförluster, skillnaden mellan de aktiviteter som agenten  faktiskt utför och 

de som skulle maximera principalens välstånd. 
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Agent kostnaderna utgör som  tidigare nämnts summan av dessa  tre delar. Den sista 

delen ”Residualförluster” är den viktigaste, eftersom de två första uppstår när de ger 

kostnadseffektiva minskningar  i residualförlusten  (Williamson, 1988). Enligt Jensen & 

Meckling  (1976)  så  är  dessa  effekter  fullt  synliga  för  aktörer  på marknaden  och de 

avspeglar sig i aktiepriset. 

 

2.2.2 Agent teorin och denna studie 

Denna  studie  behandlar  bolag  på  stockholmsbörsen  där  relationen mellan  principal 

och  agent  är  väldigt  synlig.  I  Sverige  är  företagsledningen  uppbyggd  genom  att det 

finns en styrelse och en VD. Ägarna har makten att avsätta styrelsen, medans styrelsen 

har makt över VD:n. Dessa båda relationer utgör agentkostnader för ägarna.  

Jensen  &  Meckling  (1976)  resonerar  att  ägarnas  uppfattning  av  värdet  på  aktien 

påverkas  av  agentkostnaderna,  de  fluktueringar  som  syns  beror  på  att  ägarnas 

uppfattning av agentkostnaden varierar. Detta kan bero på att en del ägare är  inom 

företaget  och  uppfattar  inte  agentkostnader  på  samma  sätt  som  ägare  utanför 

företaget.  Det  i  sin  tur  kan  bero  på  att  de  ägare  som  är  inom  företaget  har mer 

information om de  förehavanden  som VD:n gör och därför är deras agentkostnader 

mindre. 

Effekterna man  skulle  kunna  avläsa  på  aktien  vid  en VD‐avgång  reflekterar  ägarnas 

agentkostnader  och  avvikelsen  mellan  VD:ns  intressen  och  ägarnas  (Jensen  & 

Meckling, 1976). När en VD sparkas kan detta tolkas som att ägarna anser kostnaderna 

för att bevaka VD:n har blivit för höga och det är billigare att byta.  

 

2.3 Informationsskyldighet 

Stockholmsbörsen  regleras  av  en mängd  olika  lagar  och  regler,  i  syfte  att  skapa  en 

rättvis  handel  för  alla  företag.  En  av  dessa  regler  beskriver  börsnoterade  företags 

skyldighet att offentliggöra information om beslut och andra händelser som avses vara 

kurspåverkande.  Detta kallas informationsskyldighet och är till för att ge alla aktörer på 

marknaden  samma  möjligheter  och  villkor.  I  Stockholmsbörsens  regelverk  för 

emittenter finns den generalklausul som beskriver de lagar som ligger bakom detta.  
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Inom ramen för vad som avses vara kurspåverkande information ska följande beaktas: 

- Beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela 

bolagets verksamhet 

- Betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör 

prissättningen på aktierna eller 

- Andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de noterade aktierna. 

 

Det finns även lagar och regler som reglerar hur informationen ska nå ut till marknaden 

så att alla kan  ta del av den samtidigt. Lagen  (2007:528) om värdepappersmarknaden 

säger:  ”information  skall  offentliggöras  så  att  den  snabbt  och  på  ett  icke‐

diskriminerande sätt blir  tillgänglig  för allmänheten  inom EES  (Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet)”.  Med  detta  menas  att  företag  ska  säkerställa  att  samtliga 

intressenter på marknaden får ta del av informationen samtidigt och att den behandlas 

konfidentiellt inom företagen.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Det finns ett stort antal artiklar och studier som tar upp ämnet marknadens reaktion vid 

tillkännagivande av ett VD‐byte. Det har däremot varit  svårt att  finna  tidigare  studier 

som tar upp ifall marknaden reagerar olika beroende på den avgående VD:ns kön. 

I artikeln ”The Wealth Effects of Company  Initiated Management Changes” skriven av 

Furtado  och  Rozeff  (1987),  undersöker  författarna  förändringen  av  värdet  på  eget 

kapital när styrelsen tillsätter och avsätter en chef på hög nivå. Urvalet är taget ur the 

Wall  Street  Journal  från 1975  till 1982, där betydande personalförändringar  inom ett 

flertal  positioner  valdes  ut.  Som  slutsats  hävdar  författarna  bland  annat  att  bevisen 

tyder på en uppgång av aktiepriset när en VD blir avskedad. 
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Studien  ”Shareholder  Wealth  Effects  of  CEO  Departures:  Evidence  from  the  UK” 

undersöker aktieprisets reaktion vid ett tillkännagivande av att VD:n  lämnar företaget. 

Författarna Dedman och Lin  (2000)  tar upp brittiska  företag som är  listade  i All Share 

Index mellan  åren  1990  och  1995.  Studien  finner  bevis  för  att marknaden  reagerar 

negativt  på  tillkännagivande  av  att  VD:n  lämnar  företaget,  framförallt  när  denne 

avskedas eller slutar för ett fortsätta med annat arbete. 

Lee  &  James  (2003)  skrev  uppsatsen  ”She’‐e‐os:  Gender  Effects  and  Stock  Price 

Reactions to the Announcements of Top Executive”, som granskar eventuella effekter på 

marknaden när en ny VD utses, med  fokus på huruvida  reaktionerna blir annorlunda 

beroende på den nye VD:ns kön. Resultaten i denna undersökning visar på en signifikant 

mer negativ effekt  vid  tillsättning  av en  kvinnlig VD  än  vid en manlig  sådan.  Lee och 

James studie skiljer sig en aning från vad denna uppsats undersöker i form av ändamål, 

men  det  anses  att  denna  ändå  är  relevant  då  den  tar  upp  marknadens  reaktion 

beroende på kön. 

En uppsats som har undersökt reaktioner på den svenska marknaden är ”VD‐byten ‐ Hur 

påverkas  ett  företags  aktiekurs  vid  ett  tillkännagivande  av  en  ny  VD?”,  skriven  av 

Christensson  &  Jakobsson  (2006).  Undersökningen  försöker  ta  reda  på  huruvida 

tillkännagivandet av ett VD‐byte påverkar marknaden.  I denna studie  ingår 46  företag 

uppdelade  i  åtta branscher.  Samtliga  företag  är hämtade  från  Stockholmsbörsen och 

Nordic Growth Market. Uppsatsen finner  ingen signifikant avvikande avkastning under 

händelsefönstret  när  samtliga  företag  undersöks,  vilket  innebär  att  marknadens 

reaktion ej kan härledas till händelsen av ett VD‐byte. Däremot fanns det tecken på att 

reaktionerna  blev  annorlunda  när  företagen  delades  upp  efter  bransch,  något  som 

författarna tolkar som att vissa branscher reagerar olika när ett VD‐byte sker. 

Som kan ses ovan går åsikterna isär när det gäller ett VD‐bytes påverkan på marknaden. 

När  undersökningen  sker  övergripande  lutar  det  åt  att  bli  utan  signifikant  avvikande 

avkastning, dock  så  tenderar  resultatet  att bli  annorlunda när  enheterna delas upp  i 

underkategorier. 
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3. Metod 
I denna del av uppsatsen ges en presentation av den metod som använts i studien, samt en beskrivning av hur 
datainsamlingen har gått tillväga. 

 

3.1 Metodval  

Som metod  för att mäta effekten på marknaden efter ett  tillkännagivande av en VD:s 

avgång har valet blivit att använda ett kvantitativt  tillvägagångssätt, närmare bestämt 

en eventstudie. Användningen av en kvantitativ undersökning bedöms vara bäst lämpad 

för  att  belysa  och  analysera  det  utsatta  problemområdet.  Med  ett  kvantitativt 

tillvägagångssätt analyseras statistisk data för att sedan dra statistiska generaliseringar 

(Johannessen,  2003). Då  bredden  som  kvalitativa  data  ger  inte  är  nödvändigt  för  att 

slutföra denna studie anses ett kvantitativt tillvägagångssätt vara det bästa alternativet. 

 

3.2 Eventstudie  

Eventstudier  är  en metod  som  är  vanligt  förekommande  inom  ekonomiska  studier. 

Eventstudien  använder  sig  av  data  från  den  finansiella marknaden  för  att mäta  en 

specifik händelses  inverkan på ett bolags värde (MacKinlay, 1997). Det som gör denna 

metod så användbar är att effekten av händelsen speglar sig omedelbart i aktiekursen, 

om  rationalitet på marknaden  råder  (MacKinlay, 1997). Det  finns  inget standardiserat 

tillvägagångssätt  som  måste  följas  varje  gång  en  eventstudie  genomförs,  men 

MacKinlay  föreslår  sju  steg  som  bör  följas  för  att  underlätta  den  följande  analysen 

(MacKinlay, 1997). 
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3.2.1 Eventstudiens sju steg 

1. Definiera den händelse som skall undersökas 

Den händelse som är mål för undersökningen är när en VD avgår. Händelsefönstret 

har  definierats  till  dagen  då  VD:ns  avgång  tillkännages  offentligt  genom  ett 

pressmeddelande plus fem dagar innan och fem dagar efter själva händelsen, vilket 

ger totalt elva dagar. Detta bedöms ge en fullgod tidsram för att studera eventuella 

effekter både före och efter den valda händelsen. 

 

2. Urval 

Då  ett  av  delmålen med  denna  uppsats  är  att  undersöka  huruvida  könet  på  den 

avgående  VD:n  har  någon  effekt  på marknadens  reaktion,  har  urvalet  ej  kunnat 

utföras  slumpmässigt.  Hur  urvalet  gick  tillväga  kan  läsas  i  avsnittet  ”3.3 

Datainsamling”,  längre ner  i metodavsnittet.  I slutändan begränsades urvalet till 40 

män och 8 kvinnor, för fler detaljer se Bilaga A. 

 

3. Val av modell för att beräkna normal avkastning 

För  att  kunna  beräkna  den  avvikande  avkastningen  måste  först  den  normala 

avkastningen räknas fram. De modeller som används för detta ändamål kan delas in i 

två stycken huvudgrupper; Statistiska och Ekonomiska modeller. Då de ekonomiska 

modellernas  fördelar och  förutsättningar  anses begränsade  (MacKinlay, 1997), har 

valet blivit att använda en statistisk modell. 

Dessa kan i sin tur delas in i två stycken modeller; Marknadsmodellen och Constant 

Mean Return model. Marknadsmodellen förutsätter att det finns ett linjärt samband 

mellan  marknadens  avkastning  och  aktiens  avkastning,  medans  Constant  Mean 

Return model  utgår  ifrån  att  den  genomsnittliga  avkastningen  över  längre  tid  är 

konstant (MacKinlay, 1997). 
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Valet att använda marknadsmodellen motiveras genom att denna anses ge ett mer 

pålitligt resultat än Constant Mean Return model, eftersom den reducerar avvikande 

avkastningens varians (MacKinlay, 1997). 

Marknadsmodellen för bolag   och period   är som följer: 

 
                                 3.1  

 

Där   är avkastningen  för bolag  ,   är marknadens avkastning och   är ”the 

Zero  Mean  Disturbance  Term”,  en  variabel  som  förväntas  vara  noll.    och   

uppskattas till 0 respektive ett. För att få fram marknadens avkastning användes en 

estimeringsperiod på 90 börsdagar innan händelsefönstret. Utav dessa 90 noteringar 

togs ett geometriskt medelvärde fram för varje bolag, som sedan användes som  . 

 

1 1 … 1 ⁄ 1                             3.2  
 

                                                                                           

4. Definiering av estimeringsfönster 
 
Estimeringsfönstret  är  den  tidsperiod  innan  händelsefönstret  som  används  för  att 

beräkna  den  normala  avkastningen.  För  att  undvika  att  själva  händelsen  som 

undersöks  inte  påverkar  beräkningen  av  den  normala  avkastningen  så  bör  inte 

händelsefönstret  och  estimeringsfönstret  överlöpa  varandra  (MacKinlay,  1997). 

Estimeringsfönstret har definierats till 90 börsdagar. 
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Tidslinje: 

 

   ö   ä
ö  

‐90                                 ‐5             0            +5 

 

                                                                           0

                                          

Figur 1 ‐ Visar en tidslinje över undersökningens händelseförlopp. 

 

= är hän edagen 0  dels

= +1 till  =  är händelsefönstret 

= +1 till  =  är estimeringsfönstret 

 

5. Beräkning av normal och avvikande avkastning 

Avvikande  avkastning  är  den  verkliga  avkastningen  ex  post  sträckt  över 

händelsefönstret minus  normal  avkastning  för  firman  inom  händelsefönstret. Den 

normala  avkastningen  i  detta  fall  är  den  avkastning  som  var  förväntad  utifall 

händelsen, i detta fall att en VD har avgått,  ldrig ägt rum (MacKinlay, 1997).  a

Avvikande  avkastning beräknas  för bolag   och händelse datum    genom  följande 

formel: 

|                                  3.3  

 

där   är avvikande avkastning,   är verklig avkastning, och  |  är normal 

avkastning för tidsperioden  . Då valet har fallit på att använda marknadsmodellen 

ormeln för stickprovet: blir f

                                   3.4  
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6. Aggregering av avvikande avkastning 
 

För att kunna dra några slutsatser så måste de avvikande avkastningarna aggregeras. 

Aggregeringen kan  ske  i  två dimensioner, genom  tid och mellan aktier  (MacKinlay, 

1997). 

Först  räknas  den  kumulativa  avvikande  avkastningen  fram  för  varje  bolag  sträckt 

över händelsefönstret. Den kumulativa avvikande avkastningen för bolag   beräknas 

genom följande formel: 

 

,                                                                                                     3.5  

  
 

Nu när den kumulativa avvikande avkastningen är  framräknad  för varje bolag, kan 

dessa  slås  ihop  för  att  få  fram  den  genomsnittliga  kumulativa  avvikande 

avkastningen: 

 

,
1

,                                                                                     3.6  

 
 

Studien  kommer  även  att  titta  närmare  på  den  genomsnittliga  avvikande 

avkastningen för samtliga bolag per dag. Detta för att se om det går att utröna när 

marknaden reagerar på tillkännagivandet av VD:ns avgång. Formeln för att räkna ut 

den genomsnittliga avvikande avkastningen är följande: 

 

1
                                                                                                                 3.7  
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7. Tolkningar och slutsatser 

Nu  när  den  genomsnittliga  kumulativa  avvikande  avkastningen  och  den 

genomsnittliga  avvikande  avkastningen  per  dag  har  tagits  fram  kan  en 

hypotesprövning utföras  för att undersöka hur  stor  sannolikheten är att  resultatet 

som  framräknats är  statistiskt  signifikant eller ej. Att utföra en hypotesprövning är 

nödvändigt  då  denna  uppsats  ej  är  en  totalundersökning,  utan  urvalet  är  ett 

stickprov  av  den  totala  populationen.  För  att  kunna  genomföra  en  statistisk 

generalisering är detta ett kritiskt steg. 

Enheterna  i  undersökningen  har  delats  upp  i  olika  kategorier  för  att  underlätta 

analys  av  resultaten,  och  för  att  sedan  kunna  besvara  den  utsatta 

problemformuleringen. Dessa kategorier är: 

- En övergripande analys där samtliga enheter ingår 

- En uppdelning utefter den avgående VD:ns kön 

- Huruvida avgången kan tolkas som frivillig eller ofrivillig 

Noll othypotes för samtliga kategorier: hypotes och m

- : 0, det  finns  ingen genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning vid 

t vande av en VD:s avgång et  tillkännagi

- : 0, det finns en genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning vid ett 

tillkännagivande av en VD:s avgång 

 

- : 0,  det  finns  ingen  genomsnittlig  avvikande  avkastning  vid  ett 

l de av en VD:s avgång til kännagivan

- : 0,  det  finns  en  genomsnittlig  avvikande  avkastning  vid  ett 

tillkännagivande av en VD:s avgång 
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För att testa dessa hypoteser har normalfördelningstest (för de urvalskategorier där 

antalet  enheter  uppgår  till  30  eller  över)  samt  t‐test  (för  de  urvalskategorier  där 

antalet enheter understiger 30) utförts. Detta genomförs för att undersöka hur stor 

sannolikheten är att det medelvärde  som  räknats  fram är  statistiskt  skilt  från noll. 

Hamnar testvärdet  inom konfidensintervallets kritiska gräns anses resultatet ej vara 

statistiskt signifikant,   kan ej förkastas. 



För att testa   används följande formler: 

 

Hypotestest för  , : 

 

,

,
~ 0,1                                                                                  3.8  

 

Hypotestest för  : 

 

~ 0,1                                                                                                 3.9  

 

Variansen för  , : 

 

,
∑

1
                                                                  3.10  

Variansen för  : 

 

 

∑
1

                                                                                    3.11  
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3.3 Datainsamling 

Urvalsprocessen utfördes genom att använda  listor sammanställda av Dagens  Industri 

och  SIS  Ägarservice.  Urvalet  sträcker  sig  från  2005  fram  till  september  2008. 

Målsättningen  har  varit  att  försöka  sprida  enheterna  jämnt  över  åren. Utifrån  dessa 

listor har pressreleaser och nyhetsartiklar tagits fram till de olika avgångarna genom att 

söka på diverse sökmotorer på internet. Dessa har sedan analyserats för att avgöra om 

VD:n  har  fått  sparken  eller  avgått  på  egen  begäran.  I  vissa  pressreleaser  står  det  i 

klartext att en VD har fått sparken, i mindre klara fall har det varit tvunget att göra egna 

tolkningar. I en del fall har det varit svårt att finna pressmeddelanden om avgången och 

därför har ett visst bortfall förekommit. Det har även varit svårt att hitta ett större antal 

kvinnliga VD:s, varför urvalet domineras av män. 

För att  få  fram historisk börsinformation användes Euroinvestor.se samt Nasdaq OMX 

Nordics  hemsidor.  Vid  de  tillfällen  företagen  hade  både  A  och  B  aktier  valdes  att 

använda B aktiens börskurser. De historiska börskurserna  laddades hem och sattes  in  i 

separata Excel kalkylblad, för att sedan användas vid uträkning av resultat. 
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4. Resultat 
I  detta  kapitel  av  uppsatsen  ges  en  sammanställning  av  de  resultat  som  utförandet  av  studien  har  gett. 
Uppdelningen sker i två delar utefter vad som har testats. Först presenteras resultatet av hypotesprövningen av 
den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen, sedan  följer resultatet av hypotesprövningen av den 
genomsnittliga avvikande avkastningen. 

 

För  att  testa  den  statistiska  signifikansen  av  den  utförda  undersökningen  så  har  t‐ 

respektive  normalfördelningstest  utförts.  Värdet  som  utvinns  sätts  sedan  in  i  en  t‐ 

respektive normalfördelningstabell,  i  syfte att  se huruvida värdet  ligger  inom gränsen 

för vad som är statistiskt signifikant. Detta görs  för att se  ifall   ska accepteras eller 

förkastas. 

Som nämndes  i metodavsnittet har undersökningen delats upp  i delar,  i syfte att testa 

olika  aspekter  av  problemet.  Resultatdelen  är  uppdelad  i  rubrikerna  CAR  och  AR, 

utefter  de  test  som  utförts  för  att  undersöka  marknadens  reaktion  respektive  när 

marknaden  reagerar.  Under  dessa  rubriker  presenteras  resultatet  för  respektive 

underkategori, detta för att göra presentationen mer överskådlig. 

  

4.1 Genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning ( ) 

I denna del framförs resultatet av testerna av den genomsnittliga kumulativa avvikande 

avkastningen  för  samtliga delfall. Hypotesprövningen genomfördes genom att  ta CAR 

delat med dess varians. Formlerna för beräkningen presenteras i metoddelen. Testerna 

utfördes  med  en  signifikansnivå  på  5  procent.  Vid  de  kategorier  som  innehöll  30 

enheter  eller  mer,  och  därmed  föll  under  normalfördelningsmodellen,  har  ett 

gränsvärde på 1,96 använts. Övriga  fall där t‐test har tillämpats har gränsvärdet tagits 

fram på motsvarande sätt ur en t‐tabell, beroende på frihetsgrader. 
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I Tabell 1‐3 presenteras resultaten ifrån första delen av undersökningen. 

TOTAL

  Varians z‐värde

0,0202  0,0094 0,2083
Tabell 1 ‐ Visar hypotesprövning för samtliga enheter. 

 

Vid  testet av alla enheter  jämfördes det uträknade z‐värdet mot  tabellvärdet på 1,96, 

för att få ett konfidensintervall på 95 %. Det som kan fastställas utifrån detta är att CAR 

statistiskt sett inte är skilt från noll,   kan med andra ord ej förkastas. 

  Kvinnor  Män

Antal  8  40

  0,0198  0,0202

Varians  0,0205  0,0076

t‐värde  0,1384  0,2319 (z‐värde)
Tabell 2 ‐ visar t‐test för män respektive kvinnor. 

 

För  att  undersöka  skillnader  i  marknadens  reaktion  beroende  på  kön,  delades 

enheterna upp efter kvinna och man. För männen utfördes ett normalfördelningstest, 

då  dessa  uppgick  till  40  enheter,  medans  kvinnorna  fick  testas  genom  ett  t‐test. 

Gränsvärdet  i  detta  fall,  1,895,  togs  ur  en  t‐tabell med  frihetsgraden  7  inom  95  % 

konfidensintervall. Båda  framräknade  värdena  ligger  inom  respektive  gränsvärde, det 

kan fastställas att CAR statistiskt sett inte är skilt från noll,   kan ej förkastas.  

  Ofrivillig  Frivillig
Antal  22  26

  0,0385  0,0047

Varians  0,0127  0,0064

t‐värde  0,3409  0,0585
Tabell 3 ‐ Visar t‐test för frivilliga respektive ofrivilliga avgångar. 
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Den sista indelningen är mellan ofrivillig och frivillig avgång, detta i syfte att se om det 

uppkommer några skillnader  i marknadens  reaktion vid annonseringen. Båda  testerna 

utfördes genom t‐test, ofrivillig med 21 frihetsgrader och frivillig med 25. Gränsvärdena 

som framtogs ur t‐tabellen var 1,721 för ofrivillig avgång och 1,708 för frivillig avgång. 

Dessa resultat medför att   inte kan förkastas, CAR är inte statistiskt skilt ifrån noll. 
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Figur 2 ‐ Visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen per dag för samtliga enheter. 

 

Figur  2  visar  den  genomsnittliga  kumulativa  avvikande  avkastningen  för  samtliga 

enheter  i  urvalet.  Som  kan  skådas  visar  diagrammet  ingen  märkbar  reaktion  runt 

händelsedagen, något som överensstämmer med det utförda normalfördelningstestet. 
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 Figur 3 ‐ Visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen per dag för män respektive kvinnor. 

 

Som ovan fastställts gav prövningen av den genomsnittliga avvikande avkastningen för 

kvinnor och män  samma  resultat  som  för  testet  av  samtliga enheter,  ingen  statistisk 

signifikant skillnad. I Figur 3 finns det dock antydningar på att marknaden reagerar olika 

beroende  på  vilket  kön  den  avgående  VD:n  har, men  på  grund  av  det  begränsade 

urvalet av kvinnor så är det osäkert ifall detta beror på könet eller andra variabler.  
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Figur 4 ‐ visar den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen per dag för frivillig respektive ofrivillig avgång. 

 

Figur  4  visar  en  skillnad  mellan  frivillig  och  ofrivillig  avgång  för  den  kumulativa 

avvikande  avkastningen.  CAR  för  ofrivillig  avgång  ger  en  något mer  positiv  bild  än 

jämfört med den övergripande  grafen, medans  frivilliga  avgångar  avviker  till det mer 

negativa, dock ej tillräckligt för att vara statistiskt signifikant i något utav fallen. 

 

4.2 Genomsnittlig avvikande avkastning ( ) 

Denna  del  går  igenom  resultaten  för  hypotesprövningen  av  den  genomsnittliga 

avvikande avkastningen ( ). Testet utfördes genom att beräkna   för varje dag för 

att  därefter  beräkna  variansen,  enligt  de  formler  som  presenterats  i  metoddelen. 

Därefter  användes  dessa  för  att  räkna  fram  ett  testvärde  för  varje  dag  och 

underkategori,  som  antingen  testades mot  t‐tabell  eller  normalfördelningstabell,  på 

signifikansnivån 5 %. För normalfördelningstest ger detta som bekant ett gränsvärde på 

1,96.  I de andra  fallen där  t‐test använts har motsvarande  värde  tagits  fram ur en  t‐

tabell utefter antal frihetsgrader. 
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Dag  ‐5  ‐4  ‐3  ‐2 ‐1 0 1 2 3  4  5

  0,00410  ‐0,00338  ‐0,00092  0,00713 0,00605 ‐0,00045 ‐0,00450 ‐0,00031 0,00235  0,00541  0,00468

Varians  0,00065  0,00033  0,00103  0,00064 0,00061 0,00196 0,00051 0,00050 0,00052  0,00043  0,00071

z‐värde  0,161  ‐0,186  ‐0,029  0,282 0,246 ‐0,010 ‐0,199 ‐0,014 0,103  0,259  0,176
Tabell 4 ‐ Visar hypotesprövningen av genomsnittlig avvikande avkastning för var dag. 

Tabell 4 visar AR och testvärdena för varje dag för samtliga enheter, detta i syfte för att 

se om det har varit en avvikande avkastning för någon av dagarna. Eftersom urvalet är 

större än 30 så har det testats mot normalfördelningen och ett gränsvärde på 1,96. Som 

kan utläsas  så  ligger  samtliga värden  innanför  signifikansnivån och därmed kan ej   

förkastas. Med  andra  ord  har  det  ej  varit  någon  statistiskt  signifikant  genomsnittlig 

avvikande avkastning någon utav dagarna inom händelsefönstret.  

 

Kvinnor

Dag   ‐5  ‐4  ‐3  ‐2 ‐1 0 1 2 3  4  5

  0,00206  ‐0,00460  0,00618  0,00258 0,00848 ‐0,01186 ‐0,00984 0,00855 ‐0,00583  0,00638  0,01771

Varians  0,00126  0,00030  0,00252  0,00130 0,00139 0,00122 0,00119 0,00113 0,00123  0,00037  0,00035

t‐värde  0,058  ‐0,267  0,123  0,072 0,228 ‐0,340 ‐0,285 0,254 ‐0,166  0,332  0,946
Tabell 5 – Visar hypotesprövningen av genomsnittlig avvikande avkastning för var dag för kvinnor. 

 

Män

Dag  ‐5  ‐4  ‐3  ‐2 ‐1 0 1 2 3  4  5

  0,00451  ‐0,00313  ‐0,00234  0,00804 0,00557 0,00184 ‐0,00344 ‐0,00209 0,00399  0,00521  0,00208

Varians  0,00056  0,00034  0,00078  0,00053 0,00048 0,00212 0,00040 0,00037 0,00040  0,00046  0,00075

z‐värde  0,191  ‐0,169  ‐0,084  0,348 0,253 0,040 ‐0,173 ‐0,108 0,200  0,244  0,076
Tabell 6 ‐ Visar hypotesprövningen av genomsnittlig avvikande avkastning för var dag för män. 

 

Tabell 5 och 6 visar samma  test utfört  för kvinna  respektive man. Kvinnorna  testades 

mot  ett  gränsvärde  på  1,895,  medans  gränsvärdet  för  männen  blev  1,96.  Båda 

motsvarar 95 % konfidensintervall.  Ingen av dagarna visar någon statistiskt signifikant 

genomsnittlig  avvikande  avkastning.  Med  andra  ord  kan    ej  förkastas,  AR  är  ej 

statistiskt skilt ifrån noll. 
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Frivillig avgång

Dag  ‐5  ‐4  ‐3  ‐2 ‐1 0 1 2 3  4  5

  0,00401  ‐0,00717  0,00141  0,00707 0,00511 ‐0,00617 ‐0,00611 ‐0,00260 0,00252  0,00402  0,00258

Varians  0,00033  0,00038  0,00033  0,00031 0,00060 0,00162 0,00056 0,00039 0,00039  0,00044  0,00040

t‐värde  0,220  ‐0,367  0,078  0,402 0,208 ‐0,154 ‐0,258 ‐0,132 0,128  0,191  0,129
Tabell 7 ‐ Visar hypotesprövning av genomsnittlig avvikande avkastning för var dag vid frivillig avgång.
   

 

Ofrivillig avgång

Dag  ‐5 ‐4  ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2  3  4  5

  0,00421 0,00110  ‐0,00368 0,00720 0,00717 0,00632 ‐0,00260 0,00239  0,00214  0,00705  0,00717

Varians  0,00106 0,00024  0,00190 0,00107 0,00064 0,00239 0,00047 0,00063  0,00071  0,00044  0,00109

t‐värde  0,130 0,071  ‐0,085 0,220 0,284 0,130 ‐0,120 0,095  0,080  0,337  0,217
Tabell 8 ‐ Visar hypotesprövning av genomsnittlig avvikande avkastning för var dag vid frivillig avgång. 

 

Samma  test  utfördes  även  för  frivillig  och  ofrivillig  avgång  för  att  granska  om  någon 

dags avkastning avviker ifrån det förväntade värdet. De gränsvärden som användes var 

för  frivillig  avgång  1,708  med  25  frihetsgrader  och  1,721  för  ofrivillig  med  21 

frihetsgrader. Samtliga t‐värden ligger inom konfidensintervallet, det går därmed ej att 

förkasta   i något utav fallen. AR är ej statistiskt skilt ifrån noll. 
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5. Analys 
I  analysavsnittet  sammankopplas  teorin  som  presenterats  tidigare  med  de  resultat  som  lades  fram  i 
föregående kapitel. Jämförelser görs även med de tidigare studier som introducerades i teoridelen. 

 

5.1 Resultat eventstudie 

Enligt  den  halvstarka  formen  i  den  effektiva marknadshypotesen  reagerar marknaden 

direkt när ny  information uppkommer. Därför har det varit  intressant att undersöka hur 

marknaden har reagerat när information om ett VD‐byte har utannonserats. Teorin säger 

att aktiekursen bör  justeras direkt då ny  information når marknaden, vilket  leder till att 

eventuella övervinster rade t.  ras u

I hypotesprövningarna av CAR  som utfördes, genom  t‐test eller normalfördelningstest, 

uppstod ingen statistisk signifikans för något utav undersökningstillfällena. CAR visar hur 

mycket kursvärdena avviker ifrån det skattade värdet ifall ingen ny information hade nått 

marknaden. Nollhypotesen gick ej att  förkasta  i något utav  fallen. Då undersökningens 

test  ej  visat  en  signifikant  reaktion  går  det  ej  att  påstå  att  den  effektiva 

marknadshypotesen har varit aktiv, eftersom marknaden borde ha reagerat och anpassat 

sig. Det  fanns  visserligen  en  antydan  till  skillnad  i  diagrammet  som  visar  ofrivillig  och 

frivillig avgång, men då nollhypotesen ej gick att  förkasta är det svårt att  fastställa  ifall 

detta beror på riktiga resultat eller slumpen. I grafen som visade skillnaden mellan könen 

såg männen ut att följa den övergripande grafen medans kvinnorna visade en inledande 

negativ  reaktion, men detta  kan bero på det  lilla urvalet av  kvinnor  i undersökningen. 

Testerna visade ingen statistisk signifikans som skul tyrka en skillnad. le s

Andra delen  av  resultatet, hypotesprövningen  av AR,  gav  inte heller upphov  till några 

statistiskt signifikanta avvikelser. Nollhypotesen behölls  i samtliga  fall, det registrerades 

med  andra  ord  ingen  signifikant  reaktion  på marknaden  under  någon  utav  dagarna  i 

händelsefönstret. Detta  visar på  att marknaden ej  är effektiv  i den halvstarka  formen, 

vilket  var  den  teori  som  testades.  Detta  baseras  på  att  det  ej  uppstår  en  avvikande 

avkastning i händelsefönstret som skulle justera aktiepriset efter den nya informationen 

nått marknaden. 
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5.2 Jämförelse med tidigare studier 

Resultaten som denna studie har uppbringat stämmer till stor del överrens med tidigare 

forskningsresultat.  I Christenson & Jakobssons (2006) studie på den svenska marknaden 

fann  ej  heller  de  att  det  uppstod  statistiskt  avvikande  avkastning  vid  ett  VD‐byte. 

Däremot  blev  resultaten  annorlunda  när  de  delade  upp  studien  efter  olika  branscher, 

något som ej har undersökts i denna uppsats.   

Furtado  och  Rozeff  (1987)  fann  dock  motsägande  resultat.  De  fann  att  på  den 

amerikanska marknaden så steg aktiepriset vid annonsering av avskedandet av en chef på 

hög nivå, medans Dedman och Lin  (2000)  fann att marknaden  i Storbritannien reagerar 

negativt när det annonseras att en VD lämnar företaget. Detta resultat stämmer överrens 

med den grafiska data  som  framställts angående  frivillig och ofrivillig avgång. Däremot 

gav denna studies resultat ingen signifikant avvikelse och får därför anses gå emot båda 

de tidigare studierna. 

När  det  gäller  Lee &  James  (2003)  resultat  att marknaden  skulle  reagera  negativt  på 

tillsättandet av en kvinnlig VD, har denna studie inte funnit liknande resultat vid avgång. 

Ifall detta beror på att svenska marknaden är mer öppen för kvinnligt ledarskap eller det 

ringa antalet kvinnor som ingår i denna studie, går ej att fastställa.  
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6. Slutsats 
I denna del presenteras de slutsatser som utförandet av undersökningen och efterföljande analys har lett fram 
till. 

 

- Hur påverkas ett företags börskurs vid tillkännagivandet av en VD avgång? 
 

Utifrån en analys av denna undersöknings resultat går det ej att dra några statistiskt 

signifikanta generaliseringar om att tillkännagivandet av en VD avgång skulle påverka 

örskursen, varken negativt eller positivt. b

 
- Reagerar marknaden olika ifall avgången är frivillig eller ofrivillig? 

 

Även om en analys av den grafiska data som framställdes visade på en viss avvikande 

trend, går det ej heller här att hävda med  statistisk  signifikans att olikheter  skulle 

uppkomma vid en VD:s avgång respektive avsked. 

 

- Blir marknadens reaktion annorlunda  ifall VD:n  som avgår är kvinna eller 
man? 
 

Resultatet  framställer  inga  stöd  som  skulle  kunna  på  ett  statistiskt  signifikant  sätt 

användas  för att bevisa att marknaden skulle  reagera olika beroende på vilket kön 

den avgående VD:n besitter. Detta kan dock bero på brister i undersökningen. 
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7. Kritisk granskning 
Under kapitlet kritisk granskning diskuteras hur stor grad av tillförlitlighet uppsatsen besitter samt hur korrekt 
utförandet av undersökningen har gått tillväga. Detta presenteras i tre underrubriker; Generalisering, Validitet 
och Reliabilitet. Det ges även förslag på framtida studier. 

 

7.1 Generalisering 

Att en undersökning är generaliserbar betyder att det går att överföra resultatet  ifrån 

en undersökning till andra besläktade situationer (Johannessen, 2003).  

Det övergripande resultatet kan generaliseras  inom Sverige, speciellt med tanke på att 

andra studier har kommit fram till samma resultat. Dock så är det svårt att generalisera 

resultatet  gällande  den  avgående  VD:ns  kön,  då  undersökningen  innehåller  för  få 

kvinnor. 

 

7.2 Validitet  

Validitetsdiskussionen tar upp huruvida de data som används belyser fenomenet som är 

mål för undersökningen på ett lämpligt sätt (Johannessen, 2003). 

Då det finns annan information och yttre faktorer som undersökningen ej har tagit med 

i  beräkning,  finns  det  en  risk  att  förändringen  av  börskursen  under  det  valda 

händelsefönstret  ej  beror  på  fenomenet  som  undersökningen  belyser,  i  detta  fall  en 

VD:s avgång. Detta är dock svårt att värja sig emot. Övrigt bör nämnas att uppsatsen ej 

tar upp den  avgångne VD:ns  kompetens  eller  andra  förmågor, något  som  kan ha  en 

påverkan på marknadens reaktion. 
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7.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig de data som tagits fram är (Johannessen, 2003). 

Faktorer som kan påverka reliabiliteten är till exempel vilken typ av data som används, 

insamlingssättet eller hur data bearbetas (Johannessen, 2003). 

När flera forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resultat så 

är  detta  ett  tecken  på  hög  reliabilitet.  Denna  form  av  reliabilitet  kallas 

interbedömmarreliabilitet (Johannessen, 2003). Då denna studie  i stort överrenstämde 

med resultat från tidigare studier, bedöms reliabiliteten vara hög. 

För att ytterligare  stärka  reliabiliteten dubbelkollade alltid uppsatsskrivarna varandras 

data för att minimera antalet eventuella misstag eller slarvfel. 

Idealförhållandet  när  en  undersökning  baserad  på  en  kvantitativ  ansats  utförs  är  att 

urvalet är slumpmässigt  framtaget  (Johannessen, 2003). Detta var ej möjligt under de 

omständigheter som präglade denna uppsats. Dels blev det ett visst bortfall då det ej 

gick att finna pressmeddelande för vissa VD avgångar, något som gjorde fastställandet 

av  händelsedagen  ogenomförbar.  En  annan  faktor  var  problematiken  i  att  hitta 

kvinnliga VD:s. Det  ringa  antal  som  fanns  att  tillgå  gjorde  slumpen  till  ett  opraktiskt 

verktyg. 

Andra faktorer som möjligtvis kan ha påverkat reliabiliteten negativt i denna uppsats är 

metoden som användes för att räkna fram den normala avkastningen. I användandet av 

marknadsmodellen  uppkom  ett  antal  antaganden  och  generaliseringar,  det  finns  en 

möjlighet att resultatet kunde blivit annorlunda ifall    och   hade räknats fram istället 

för att skattats. 
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7.4 Förslag till framtida studier 

Undersökningsområden som  författarna  till denna uppsats  skulle  finna  intressanta att 

bygga vidare på är: 

- Hur företaget har presterat vid tidpunkten för VDbytet 

Påverkar företagets resultat marknadens reaktion när en VD avgår? 

- Undersöka enskilda företag som har under en kort tid genomfört flera VDbyten 

Uppstår det någon skillnad när avgången är frivillig eller ofrivillig? 

- Är en ersättare redan utsedd 

Agerar marknaden  olika  ifall  det  redan  finns  en  ersättare  klar  vid  annonseringen  av  VD‐

bytet?   
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Bilaga A – Urval 
 

Mannliga 

 
 

År  Namn  Företag  Tillträdande  Avgång       Tidpunkt för meddelande 
2008 Owe Linton  Borevind  Anders Rabbe  Avskedad  2008‐02‐04 

Fred Kindle  ABB  Joseph M Hogan  Avskedad  2008‐02‐13 
Nils‐Erik Danielsson  Ballingslöv  Anders Wassberg  Avgick  2008‐04‐15 
Lars‐Johan Jarnheimer  Tele2  Harri Koponen  Avgick  2008‐05‐29 
Sven Andréasson  Active Biotech  Tomas Leanderson  Avgick  2008‐07‐23 

Sune Nilsson  Sigma  Håkan Karlsson  Avgick  2008‐08‐20 
Håkan Jeppsson  BE Group  oklart  Avgick  2008‐08‐25 
Per Borgvall  Fagerhult  oklart  Avgick  2008‐09‐05 
Göran Gezelius  Gunnebo  Per Borgvall  Avgick  2008‐09‐05 

2007 Marcus Larsson   Expanda  Johan Hjertonsson   Avgick  2007‐03‐02 
Gert Karnberger   Clas ohlson  Klas Balkow  Avskedad  2007‐03‐14 
Bo Strandberg  Addnode  Staffan Hanstorp  Avskedad  2007‐03‐30 
Fredrich Dahlman   Thalamus Networks  Kristina Englund   Avskedad  2007‐04‐10 
Henrik Sund  Semcon  Björn Strömberg  Avskedad  2007‐06‐07 
Georg Brunstam  Nolato  Hans Porat  Avgick  2007‐06‐11 
Anders Igel  Teliasonera  Nyberg Lars  Avskedad  2007‐06‐12 
Jan Werne   Tilgin  Berglund Ola  Avskedad  2007‐06‐27 
Göran Sigfridsson  Beijer Electronic  Fredrik Jönsson  Avgick  2007‐08‐16 
Patrik Enblad   HQ  König Mikael  Avgick  2007‐09‐03 
Jan Johansson  Boliden  Lennart Evrell  Avgick  2007‐09‐03 
Jan Åström   SCA  Johansson Jan  Avskedad  2007‐09‐04 



Stig Vilhelmson  Carnegie  Onarheim Anders  Avgick  2007‐09‐28 
Rune Torbjörnsen  Doro  Jérôme Arnaud   Avskedad  2007‐10‐24 
Klas Danielsson   Nordnet  Carl‐Viggo Östlund   Avskedad  2007‐11‐09 
Anders Englund  Prevas  Mats Lundberg  Avskedad  2007‐11‐30 

2006 Mats Jansson  Axfood  Anders Strålman  Avgick  2005‐04‐22 
Fredrik Trägårdh  Net insight  Tomas Duffy  Avgick  2006‐01‐16 
Michael Hallén  IFS  Alastair Sorbie  Avgick  2006‐01‐17 
Stefan Skarin  Nocom  Stefan Ström  Avskedad  2006‐04‐27 
Jan Roxendal  Intrum Justitia  Michael Wolf  Avgick  2006‐05‐23 
Hans Johansson  Semcon  Henrik Sund  Avskedad  2006‐06‐16 
Alf Göransson  NCC  Olle Ehrlén  Avgick  2006‐07‐31 
Thomas Berglund  Securitas  Alf Göransson  Avskedad  2006‐08‐15 
Mats Alders  Cybercom  Patrik Boman  Avgick  2006‐09‐01 
Lars Johansson  Orc Software  Thomas Bill  Avgick  2006‐09‐20 
Karsten Slotte  Cloetta Fazer  Jesper Åberg  Avgick  2006‐11‐01 

2005 Marcus Wallenberg  Investor  Börje Ekholm  Avgick  2005‐04‐11 
Kjell Svensson  Cardo  Peter Aru  Avskedad  2005‐04‐21 
Lars O Grönstedt  Handelsbanken  Pär Boman  Avgick  2005‐09‐27 
Bo Dankis  Assa Abloy  Johan Molin  Avskedad  2005‐10‐28 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Kvinnliga 

År  Namn  Företag  Tillträdande  Avgång        Tidpunkt för meddelande 
2008 Marika Philipson  Wise Group  Stefan Rossi  Avgick  2008‐02‐04 

Pia Imbro  Heart of Brands  Richard Chindt  Avskedad  2008‐04‐03 
Angelica Olsson  NGM Holding  Hans Dyster‐Aas  Avskedad  2008‐04‐16 

2007 Heliane Canepa  Nobel Biocare  Domenico Scala  Avskedad  2007‐07‐30 

2006 Ingrid Osmundsen  Wedins  Per Thelin  Avskedad  2006‐02‐08 
Karin Forseke  Carnegie  Stig Vilhelmson  Avgick  2006‐02‐27 
Christina Detlefsen  Nexus  Peter Gille  Avgick  2006‐07‐14 
Eva Rooth  Feelgood  Johannes Cullberg  Avskedad  2006‐09‐26 

 

 



 
 

Bilaga B – Sammanställning av data 
 

     
Övergripande    Övergripande 

Dag  Medelvärde  zvärde    Dag  Medelvärde Varians  zvärde 

‐5  0.410%  0.208   ‐5 0.410% 0.065%  0.161
‐4  0.072%      ‐4 ‐0.338% 0.033%  ‐0.186
‐3  ‐0.020%      ‐3 ‐0.092% 0.103%  ‐0.029
‐2  0.693%      ‐2 0.713% 0.064%  0.282
‐1  1.298%      ‐1 0.605% 0.061%  0.246
0  1.254%      0 ‐0.045% 0.196%  ‐0.010
1  0.803%      1 ‐0.450% 0.051%  ‐0.199
2  0.772%      2 ‐0.031% 0.050%  ‐0.014
3  1.007%      3 0.235% 0.052%  0.103
4  1.548%  Varians   4 0.541% 0.043%  0.259
5  2.016%  0.936%   5 0.468% 0.071%  0.176

       
Kvinnor    Kvinnor 

Dag  Medelvärde  tvärde    Dag  Medelvärde Varians  tvärde 

‐5  0.206%  0.138   ‐5 0.206% 0.126%  0.058
‐4  ‐0.254%      ‐4 ‐0.460% 0.030%  ‐0.267
‐3  0.364%      ‐3 0.618% 0.252%  0.123
‐2  0.622%      ‐2 0.258% 0.130%  0.072
‐1  1.471%      ‐1 0.848% 0.139%  0.228
0  0.284%      0 ‐1.186% 0.122%  ‐0.340
1  ‐0.700%      1 ‐0.984% 0.119%  ‐0.285
2  0.155%      2 0.855% 0.113%  0.254
3  ‐0.428%      3 ‐0.583% 0.123%  ‐0.166
4  0.210%  Varians   4 0.638% 0.037%  0.332
5  1.981%  2.049%   5 1.771% 0.035%  0.946

       
Män    Män 

Dag  Medelvärde  zvärde    Dag  Medelvärde Varians  zvärde 

‐5  0.451%  0.232   ‐5 0.451% 0.056%  0.191
‐4  0.137%      ‐4 ‐0.313% 0.034%  ‐0.169
‐3  ‐0.097%      ‐3 ‐0.234% 0.078%  ‐0.084
‐2  0.707%      ‐2 0.804% 0.053%  0.348
‐1  1.264%      ‐1 0.557% 0.048%  0.253
0  1.448%      0 0.184% 0.212%  0.040
1  1.104%      1 ‐0.344% 0.040%  ‐0.173
2  0.896%      2 ‐0.209% 0.037%  ‐0.108
3  1.294%      3 0.399% 0.040%  0.200
4  1.815%  Varians   4 0.521% 0.046%  0.244
5  2.023%  0.761%   5 0.208% 0.075%  0.076



 
 

Ofrivillig    Ofrivillig 

Dag  Medelvärde  tvärde    Dag  Medelvärde Varians  tvärde 

‐5  3.847%  0.341   ‐5 0.421% 0.106%  0.129
‐4  3.130%      ‐4 0.110% 0.024%  0.071
‐3  2.425%      ‐3 ‐0.368% 0.190%  ‐0.085
‐2  2.211%      ‐2 0.720% 0.107%  0.220
‐1  1.972%      ‐1 0.717% 0.064%  0.284
0  2.232%      0 0.632% 0.239%  0.129
1  1.600%      1 ‐0.260% 0.047%  ‐0.120
2  0.883%      2 0.239% 0.063%  0.095
3  0.163%      3 0.214% 0.071%  0.080
4  0.531%  Varians    4 0.705% 0.044%  0.337
5  0.421%  1.274%   5 0.717% 0.109%  0.217

       
Frivillig    Frivillig 

Dag  Medelvärde  tvärde    Dag  Medelvärde Varians  tvärde 

‐5  0.004662409  0.058   ‐5 0.401% 0.033%  0.220
‐4  0.002086118      ‐4 ‐0.717% 0.038%  ‐0.367
‐3  ‐0.0019298      ‐3 0.141% 0.033%  0.078
‐2  ‐0.0044544      ‐2 0.707% 0.031%  0.402
‐1  ‐0.00185436      ‐1 0.511% 0.060%  0.208
0  0.004256862      0 ‐0.617% 0.162%  ‐0.154
1  0.010430131      1 ‐0.611% 0.056%  ‐0.258
2  0.005322105      2 ‐0.260% 0.039%  ‐0.132
3  ‐0.00174909      3 0.252% 0.039%  0.128
4  ‐0.00316357  Varians    4 0.402% 0.044%  0.191
5  0.004005316  0.636%   5 0.258% 0.040%  0.129
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