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Förord  

I början av denna kandidatuppsats vill vi passa på att tacka alla som har deltagit under 

uppsatsens gång. Ett stort tack till vår handledare Curt Scheutz som har försett oss med 

grundläggande och kloka råd samt idéer som har hjälpt oss på vägen. Även ett stort tack till 

våra opponenter som har under terminens gång bidragit med konstruktiv kritik och förslag. Ett 

särskilt tack till vår intervjuperson som har visat intresse och ägnat tid till vår uppsats. Vi vill 

slutligen tacka Gustav Johansson och Fredrik Söderlund som har bollat idéer och hjälpt oss att 

utveckla vårt arbete till det bättre.  

Uppsatsen har varit oerhört lärorik och berikande för oss, och vi hoppas på att även ni finner 

denna uppsats intressant.     
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Sammanfattning 

 

Titel Vd- byte - En studie av aktiekursens förändringar och rörelseresultat för företag 

som har genomfört ett vd-byte ur ett genusperspektiv. 

Datum  24/05/2010 

Ämne  Kandidatuppsats. Företagsekonomi inriktning finansiering 15 högskolepoäng  

Författare  Sanaz Nakhaeizadeh; Anna Kaijser  

Handledare  Curt Scheutz, Docent, Högskolelektor vid Institutionen för ekonomi och 

företagande. 

Nyckelord  Vd-byte, Genusperspektiv, Eventstudie, Aktiekurs, Rörelseresultat, 

Syfte  Syftet med studien är att med statistiska mått undersöka om företags aktiekurs 

reagerar på ett vd-byte samt se hur ledarskap påverkar företagets rörelseresultat 

ur ett genusperspektiv.  

Metod  Undersökningen är en eventstudie som innefattar åtta stycken företag. 

Eventstudiens estimeringsfönster omfattar 56 dagar innan eventfönstrets 29 

dagar, där aktiekursens rörelse undersöks. Varje företags enskilda procentuella 

förändring i rörelseresultatet kommer att studeras två år innan och två år efter ett 

vd-byte har inträffat.    

Teori Undersökningen utgår från effektiva marknadshypotesen, agentteorin och 

signalteorin.  

Empiri  Resultaten för aktiekursens abnormala genomsnittliga avkastning (AAR) och 

den kumulativa genomsnittliga avkastningen (CAAR) visas i diagram, 

detsamma gäller för företagens procentuella förändring i rörelseresultatet. En 

jämförelse dras mellan företag som har genomfört ett kvinnligt vd-byte mot 

företag som har genomfört ett manligt vd-byte. 

Slutsats  

 Aktiekursen för företag som har genomfört ett kvinnligt vd-byte har cirka 10 procent 

högre förändring i AAR än för företag som har genomfört ett manligt vd-byte.  

 

 Aktiekursens lutning på CAAR för företag med en kvinnlig vd är starkare än för företag 

där det har skett ett manligt vd-byte. Vid undersökning av CAAR är även kvinnornas 

procentuella förändring högre.  

 

 Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultatet visar att i tre av 

fyra fall har de företag där en kvinna tillträtt vd-posten haft bättre procentuella 

förändringar än företagen där en man har tillträtt som vd.  



4 
 

Abstract  

Title  CEO-change – A study of stock prices and operating results of companies that 

have implemented a CEO-change from a gender perspective. 

Date 24/05/2010 

Subject Bachelor thesis; Business administration alignment finance 15 ECTS 

Authors Sanaz Nakhaeizadeh; Anna Kaijser 

Advisors Curt Scheutz, Associate Professor, Lecturer at the Department of Business 

Studies 

Keyword CEO-change, Gender perspective, Event study, Stock price, Operating results  

Purpose This study is to examine the statistical measures how a company's stock price 

reacts to a CEO change and how leadership affects the firm's operating results 

from a gender perspective. 

Methods The survey is an event study involving eight companies. The estimated window 

in the event study includes 56 days before the event window of 29 days, where 

the stock price movement is examined. Each company's individual percentage 

change in operating results will be studied two years before and two years after 

a CEO change has occurred 

Theoretical The study is based on efficient market hypothesis, the agency theory, and signal 

theory. 

Empirical The results for AAR, CAAR and the percentage change in operating result are 

shown in diagrams. A comparison is drawn between companies that have 

changed to a female CEO versus companies that have changed to a male CEO. 

 

Conlusion 

 The stock price of companies that have change to a female CEO is 10 percent higher 

in AAR than companies that have change to a male CEO. 

 

 The gradient of the stock price of CAAR for firms with a female CEO is stronger than 

for companies with a male CEO. The study of CAAR is also higher for women than 

for men. 

 

 The total average percentage change in operating results shows that in three of four 

cases, the companies with a woman as CEO had better percentage changes than firms 

with a male CEO 
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Begreppsförklaring 
 

Verkställande direktör  Benämns vd i uppsatsen  

AAR  Genomsnittlig abnormal avkastning 

CAAR  Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

Attention value Den grad av uppmärksamhet som skapas kring en händelse 

PR  Publik Relations 
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1. INLEDNING 

 

Avsnittet behandlar bakgrund, problemområde, problemformulering, syfte, avgränsningar, 

samt uppsatsens disposition.   

 

1.1 Bakgrund  

Den traditionella synen på kvinnor och män har skapat olika stereotyper inom arbetslivet. 

Exempel på dessa kan vara att kvinnor har flest ledarbefattningar inom utbildning och 

socialvård medan det är fler män på ledarposterna inom handel och administration.
1
 Kvinnliga 

karaktärsdrag är bland annat att de är accepterande och personliga medan män är mer 

opersonliga och analytiska.
2
 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.
3
 Tidigare studier indikerar att det inte är någon skillnad mellan manlig 

och kvinnlig ledarstil och att skillnaderna som finns är mycket små, men på senare tid har 

studier visat att det finns skillnader. Resultatet visade att kvinnor på chefsposter har en mer 

demokratisk och omvandlande ledarstil än männen som utgår från en hierarkisk ordning.
4
 Det 

har ännu inte visat sig finnas en tydlig stereotyp trots dessa studier, utan kvinnor kan mycket 

väl besitta manliga egenskaper såsom män kan inneha kvinnliga.
5
  

Under det senaste decenniet har svenska företags vd-omsättning ökat. En undersökning från år 

2001 visar att genomsnittstiden för att inneha vd-posten har sjunkit från tio till tre och ett 

halvt år. En påverkande faktor är att företagens styrelser har större krav och mindre tålamod.
6
 

Enligt SIS Ägarservice skedde det år 2003, 77 stycken vd-byten inom börsnoterade företag i 

Sverige,
7
 och under sommaren 2008 genomfördes 13 stycken vd-byten. Detta har lett till en 

vd-karusell från 90-talet fram tills idag.
8
 I de flesta situationer har vd:n i ett företag mer 

resurser samt information än aktieägarna. På grund av detta är det viktigt för aktieägarna att 

                                                             
1 Kön och organisation. Mats Alvesson & Yvonne Due Billin, sid. 68 
2 IBID, sid. 92-93 
3 IBID, sid. 84 
4 IBID, sid. 159 
5 IBID, sid. 161-162 
6 DN.se, Vd-byte ingen garanti för bra kursutveckling hämtat 2010-02-24 kl. 13:05 
7 DN.se, Vd-byte ingen garanti för bra kursutveckling hämtat 2010-02-24 kl. 13:15 
8 di.se, Full fart på vd-karusellen under sommaren hämtat 2010-02-24, kl. 15.32 
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vd:n hanterar denna information på ett gynnsamt sätt för företaget.
9
 Aktiemarknaden reagerar 

olika beroende på orsaken till ett vd-byte.
10

   

1.1.1 Problemområde 

Den ökade vd-omsättningen har inte bara förekommit bland svenska företag utan även i 

företag världen över. Konsultfirman Booz Allen Hamilton har i en studie undersökt 2500 

publika företag runt om i världen där de har analyserat vad som har påverkat den tilltagande 

omsättningen av vd-byten. Faktorer som har påverkat de omfattade vd-bytena är flera, bland 

annat har styrelsen blivit mer lyhörda för dess aktieägares åsikter samt bristande effektivitet 

som blivit en större anledning till ett vd-byte. År 2006 resulterade i att en tredjedel av vd:arna 

bland de undersökta företagen fick avgå på grund av prestationsrelaterade faktorer. Vd-

omsättningen har mellan åren 1995 – 2005 fyrdubblats, men trots detta visar studien på att de 

nyrekryterade vd:arna har uppnått ett bättre resultat för företagen.
11

 Den ökade vd-

omsättningen genom åren har bidragit till en större efterfrågan på kvinnliga ledare vilket i sin 

tur har lett till en ökning av kvinnor på vd-poster inom börsnoterade företag.
12

 På 

Stockholmsbörsen har det som mest funnits tio bolag som har haft en kvinnlig vd, idag, år 

2010 finns det endast fyra kvinnor kvar på posten av totalt 262 företag.
13

  

Ansatsen är att undersöka skillnaderna på aktiekursens rörelse och den procentuella 

förändringen i rörelseresultatet i företaget när en kvinna eller en man tillträder vd-posten samt 

att jämföra skillnader när en kvinnlig- respektive manlig vd har tillträtt.  

1.1.2 Problemformulering  

- På vilket sätt påverkas aktiekursens rörelse i ett företag som har genomfört ett vd-

byte? 

- Har bytet till en kvinnlig verkställande direktör påverkat företagens aktiekurs och 

rörelseresultat mer än ett manligt vd-byte?          

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att med statistiska mått undersöka ur ett genusperspektiv om företags 

aktiekurs reagerar på ett vd-byte samt se förändringar i företags rörelseresultat.  

                                                             
9 Vem ska ta risken? Birger Rapp, Anders Thorstensson (1994) s.12   
10 affärsvärlden.se, Börsen upp vid lunch, hämtad 2010-03-30 , kl. 09.24  
11 affärsvärlden.se, Rekordmånga vd:ar väntas bytas i år hämtat 2010-02-24 kl. 09.44 
12 e24.se, E24:s chef är framtidens kvinnliga ledare hämtad 2010-02-24 kl. 15:34 
13 e24.se, De är börsens enda kvinnliga ledarduo hämtad 2010-02-24, kl. 11:13 

 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article271971.ece%202010-02-24
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1.3 Avgränsningar  

Undersökningen avgränsas till börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. De företag som 

kommer att undersökas i studien är åtta stycken företag som verkar i olika branscher, varav 

fyra i dagsläget har en manlig vd och fyra har en kvinnlig vd. Studien kommer att utgå ifrån 

B-aktier, om dessa inte finns tillgängliga blir C eller A -aktier det sekundära valet där 

stängningskursen är det som kommer tas i beaktning. Tidsperioden för studien kommer att 

sträcka sig över fyra år varav två år innefattar undersökningen av aktiemarknadens reaktion 

före vd-bytet samt två år efter för att se reaktionen efter bytet till en manlig och kvinnlig vd. 

Siffrorna till rörelseresultatet tas från årets ingående rörelseresultat. Avgränsningen har gjorts 

ur ett tidsbegränsat perspektiv, tillgång på material samt för att få en mer jämförande bild över 

skillnaderna mellan ett manligt och kvinnligt vd-byte.   

Vd-bytena för företagen har skett under olika år, vilket leder till att beroende på om det är 

hög- eller lågkonjunktur kan det skapa skillnader i företagens rörelseresultat och aktiekurs. 

Detta kan bero på att det finns ett flertal faktorer runtomkring som påverkar. Undersökningen 

har valt att inte ta andra faktorer i beaktning. Uppsatsen berör aktiekursen samt 

rörelseresultatets procentuella förändring inom företaget, för att sedan jämföras med de övriga 

företagens procentuella förändringar. Företagen jämförs inte direkt med varandra.          
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1.4 Disposition 

 

Inledning

• Behandlar bakgrund, problembakgrund, 
problemformulering, syfte och avgränsningar.

Metod

• I metoddelen diskuteras de kriterier som företagen 
måste uppfylla, samt hur datainsamlingen har gått 
till.

Teori

• Teoriavnittet behandlar teorierna: effektiv 
marknadshypotesen, agentteori och signalteori.

Empiri

• Empiridelen visar den insamlade datan, samt  
resultat av studien. 

Analys

• Analysdelen kopplar ihop resultatet med de tidigare 
förklarade teorierna. 

Slutsats

• I detta avsnitt visas vad studien har kommit fram 
till, förklaringen sker i punktform. 

Kritisk 
granskning

• Studien granskas kritiskt och ser hur väl validitet 
och reliabilitet representerar uppsatsen.   

Avslutande 
diskussion

• Resultatet kopplas ihop med inledning,  intervju 
samt tidigare forskning.
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2. METOD 

 

I detta stycke förklaras hur urvalet av företagen har gått till, tillvägagångssätt och hur data 

samlats in samt förklaring av Eventstudien 

 

2.1 Företagskriterier 

Undersökningen är en totalstudie som innefattar åtta stycken företag som kommer att 

observeras utifrån nedanstående kriterier. Företagen måste vara börsnoterade på 

Stockholmsbörsen och fram till idag ha en kvinnlig vd som tillträtt efter en man samt en man 

som övertagit efter en man. Studien utgår från ett objektivt perspektiv där samma parametrar 

används vid undersökningen av alla företag. De bolag som kommer att undersökas som i 

dagsläget har en kvinnlig vd är Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Venue Retail 

Group AB, Kinnevik AB och Diamyd Medical AB. Motsvarande företag som idag har en man 

på posten är Swedbank AB, Hennes&Mauritz AB (H&M), AstraZeneca AB och Investor 

AB.
14

   

2.1.1 Tillvägagångssätt 

Varje företags rörelseresultat kommer att studeras under en fyraårsperiod i samband med 

tillträdet av en ny vd. Rörelseresultatet kommer att undersökas två år innan och två år efter 

varje vd-byte med hjälp av respektive företags årsredovisningar. Vid undersökning av varje 

företags rörelseresultat kommer författarna att utgå från året som den nya vd:n tillträder, 

eftersom samtliga företags årsredovisningar börjar första januari – 31 december eller brutet 

räkenskapsårs från 1 september – 31 augusti. Studien kommer därav inte utgå ifrån det 

specifika tillträdelsedatumet vid beräkning av rörelseresultatet. Intervallet för fyraårsperioden 

har fastställts eftersom det ger en bra överblick beträffande företagets situation. 

Företagens aktiekurser kommer att undersökas över en 29 dagars period, där endast 

handelsdagar på börsen räknas in. Utifrån detta observeras 14 dagar innan och 14 dagar efter 

bytet för att se hur aktiekursen reagerar. Aktiekursen per dag kommer att studeras. Perioden 

för aktiekurserna har valts ut med omsorg då författarna anser att det är ett rimligt intervall på 

grund av studiens tidsbegränsning. Utgångsdatum för respektive studie bestäms utifrån det 

datum som vd:n tillträtt.   

                                                             
14 Se bilaga 1.  
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2.1.1.1 Datainsamling 

Undersökningen baseras på sekundärdata. I affärstidningar såsom E24, Affärsvärlden och 

Dagens Industri, kommer underlag tas fram för vilka företag studien utgår ifrån. För att stärka 

och få djupare information om när tillträdet har skett, kommer fakta insamlas från företagens 

hemsidor. Årsredovisningarna kommer att hämtas från respektive företags hemsida och 

datainsamlingen för aktiekurserna införskaffas via Nasdaq OMX.    

 

Studien kommer att vara kvantitativ då datainsamlingen är mätbar och går att fastställa ur 

statistiska former.
15

 En kvalitativ undersökning har inte lika stort omfång som en kvantitativ, 

och på grund av det valdes alternativet bort.
16

  Undersökningen baseras på finansiell data och 

utifrån detta härleds en eventstudie.  En eventstudie mäter effekten på företagets värde och 

appliceras även för att mäta variationen av företagets ekonomi.
17

 Studien omfattar ett 

estimeringsfönster om 56 dagar samt ett eventfönster på 29 dagar där företagens procentuella 

förändringar i aktiekursens rörelse kommer att jämföras.    

 

2.1.2 Intervju  

Uppsatsen kommer att utgå från ett genusperspektiv. Det är därför intressant att kontakta en 

utomstående finansanalytiker för att få en objektiv synvinkel av datan. Författarna kommer 

därför kontakta en finansanalytiker på en av Sveriges fyra storbanker för en intervju. Intervjun 

förväntas ge en värdering och analys på empirin.  

2.2 Eventstudie 

En eventstudie härleds utifrån finansiell marknadsdata och avspeglar aktiepriserna på 

marknaden och med hjälp av dessa mäts värdet på en ekonomisk händelse under en 

tidsperiod. Eventstudier lägger stor vikt på effekten av en händelse som påverkar priset inom 

en viss ram av företagets värdepapper.
18

 Studien tillhandahåller ett instrument där målet är att 

granska händelsernas innehåll och att undersöka om informationsutlämningen av uppgifterna 

om räkenskaperna nått ut till marknaden.
19

   

                                                             
15ne.se, kvantitativ metod hämtad 2010-02-25, kl .11:11 
16ne.se, kvalitativ metod hämtad 2010-02-25, kl. 11:12 
17MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35 
18IBID, s. 13 
19IBID, s. 16 
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En eventstudie omfattar ett observationsintervall, händelsefönster och uppskattningsfönster.
20

 

Syftet med studien är att fånga upp priseffekterna av informationen. Dagarna före och efter 

händelsen är viktiga att ta i beaktning i och med marknaden kan få tag på information innan 

offentliggörandet men även för att undersöka tidigare händelser på avkastningen.
21

 

2.2.1 Genomförande av Eventstudie 

Det huvudsakliga med en eventstudie är att identifiera händelsen samt tidsperioden för 

undersökningen av företagets aktiepriser; eventfönster. Det är vanligt att eventfönstret 

omfattar en större period än den specifika periodens intresse, vilket leder till att dagarna kring 

händelsen undersöks.
22

 Händelseperioden innefattar flera dagar som inkluderar dagen innan 

och dagen efter kungörelsen, vilket resulterar i att priserna dagarna efter det att 

aktiemarknaden för kungörelsedagen har stängt uppmärksammas. Inför en eventstudie är det 

viktigt att fastställa urvalskriterier för de företag som studien kommer att gälla. Kriterierna 

kan exempelvis vara tillgångsbegränsningar på information som notering på börsen och 

medlemskap i ett specifikt näringsliv. Utifrån dessa kriterier är det lämpligt att sammanfatta 

vissa egenskaper samt anteckna eventuella fel som kan ha uppkommit genom urvalet. För att 

bedöma eventets påverkan på aktiekursen måste en normal samt abnormal avkastningsmodell 

härledas. Den abnormala avkastningen kalkyleras utefter resultatet för den normala 

avkastningsmodellen.
23

  

De två vanligaste sätten för att få fram den normala avkastningen är den konstanta 

genomsnittliga - och marknadsmässiga avkastningsmodellen. Den konstanta genomsnittliga 

avkastningsmodellen förutsätter att den genomsnittliga avkastningen för en viss aktie är 

konstant under periodens gång. Den marknadsmässiga avkastningsmodellen har ett stabilt 

linjärt samband mellan marknadens avkastning och avkastning för aktien.
24

 

Utifrån den normala marknadsmodellen uppskattas ett estimeringsfönster, vanligast är att utgå 

ifrån perioden innan eventfönstret, det vill säga eventfönstret ingår inte i själva 

estimeringsperioden.
25

 Utifrån de empiriska resultaten skapas förståelse över källorna samt 

orsakerna till effekterna av händelsen som ska undersökas. En analys kan också härledas med 

hjälp av de empiriska resultaten. 
26

 För att underlätta undersökningens följdeffekter på 

                                                             
20IBID, s. 17 
21 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39  
22MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39, s. 14 
23IBID, s. 15 
24IBID, s. 15 
25IBID, s. 15 
26IBID s. 16 
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företagets eget kapital måste förändringen i eget kapital sättas i relation till när informationen 

släpps. För att se detta förhållande kan varje händelse delas in i tre kategorier; goda nyheter, 

inga nyheter, dåliga nyheter.
27

 

 

Event fönster 

 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟     𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟   𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 

𝑡0                                       𝑡1                                 0                   𝑡2                                                                    𝑡3   
  

 

2.2.1.1 Marknadsmodell 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar till avkastningen för varje given aktie 

för marknadsportföljens avkastning. Modellen representerar en potentiell förbättring av den 

konstanta genomsnittliga avkastningsmodellen. Genom att ta bort delar av avkastningen som 

är relaterade till variationen i marknadens avkastning minskar varianserna i den abnormala 

avkastningen. Vissa studier där data är begränsad används den marknadsjusterande 

avkastningsmodellen. Orsak till detta kan vara att det inte är genomförbart för vissa studier att 

ha tidigare händelseperioder för de normala parametrarna.
28

    

2.2.1.1.1 Abnormal avkastning enligt marknadsmodellen 

Den abnormala avkastningsmodellen är den faktiska avkastningen för aktierna över 

eventfönstret minus den normala avkastningen för företaget som skulle ha inträffat om 

händelsen inte hade uppstått.
29

  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖 × 𝑅𝑚𝑡  

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39, s. 16 
28 IBID s. 18 
29 IBID s. 15 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

𝛼𝑖 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 

𝛽𝑖  = 𝐾ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑅𝑚𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑔 𝑡 
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2.2.1.1.2 Marknadens förväntade avkastning 

För att räkna ut den normala avkastningen måste studien innehålla en observation av tiden 

innan eventet; estimeringsfönster. Perioden för fönstret bör vara längre än eventfönstrets 29 

dagar. Författarna har på grund av detta valt att dubbla tiden för estimeringsfönstret till 56 

dagar. Enligt MacKinaly anses det vara typiskt att estimeringsfönstret och eventfönstret inte 

ska överlappa varandra, detta för att undvika influenser på mätningen av händelsefönstret.
30

 

Utifrån detta härleds formeln:  

 

𝑅𝑚𝑡 =  
(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.3 Verklig avkastning 

Den verkliga avkastningen baseras på de totala antal dagar som innefattar eventfönstret, i det 

här fallet 29 dagar.   

 

𝑅𝒊𝒕 =
 𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1 

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 s.20 

𝑃𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑔 56 

𝑃𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑔 1 

𝑅𝑚𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑚    𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑖  𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡 

𝑃𝑖𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑔 28 

𝑃𝑖𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑔 1 
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2.2.1.1.4 Justerad avkastningsmodell 

En förenklad modell av marknadsmodellen är den justerade marknadsmodellen där variabeln 

beta sätts till ett och variabeln alfa går mot noll då modellkoefficienterna redan är 

specificerade.
31

  Modellen utgår från att  och ger formeln: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡  

 

2.2.1.1.5 Genomsnittlig abnormal avkastning  

Den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) måste beräknas för att kunna dra 

slutsatser av eventet. För att få fram genomsnittet, används två variabler; tid och aktier.
32

   

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  
 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛
 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.6 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning  

En kumulativ genomsnittlig avkastning (CAAR) visar på den totala summan per dag av den 

abnormala avkastningen för samtliga bolag. CAAR ger en bild över hur effektiv marknaden 

har reagerat under eventfönstret. Formeln utgår från AAR: s första dag i undersökningen, 

vilket motsvarar för denna uppsats dag -14. Dag två motsvarar summan av AAR: s första dag 

samt dagen innan, vilket i det här fallet blir dag -13. På motsvarande sätt fortsätter formeln att 

sammanställa dagarna fram till sista dagen som motsvarar alla dagar för AAR i studien, och 

uträkningen ser ut som följande: 
33

 

                                                             
31 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 s. 20 
s. 18-19 
32 IBID s. 21 & s. 24 
33MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 s. 21 

& s. 24 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝐴𝐴𝑅𝑡 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

 

 

 

 

 



18 
 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡1,𝑡2 =  𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡= 𝑡1

 

 

 

 

 

 

2.3 Bortfall     

Vid insamling av data har det förekommit bortfall samt missvisningar beroende på när vd:n 

har tillträtt samt när företagen börjar sitt räkenskapsår. De bortfall som har uppkommit är: 

 Venue Retail Group AB:s årsredovisning för år 2010, leder till ett bortfall på ett år när 

analys av rörelseresultat ska genomföras. 

 H&M AB:s årsredovisning år 2010, leder till ett bortfall på ett år när analys av 

rörelseresultat ska genomföras. 

 Swedbank AB årsredovisning år 2010, leder till ett bortfall på ett år och två månader 

när analys av rörelseresultat ska genomföras. 

Missvisningar som har uppstått är: 

 Venue Retail Group AB:s räkenskapsår är brutet. Det uppstår därmed missvisning på 

rörelseresultatet med fem månader eftersom tillträdet av nuvarande vd skedde den 1 

februari 2009. 

 H&M AB:s vd tillträdde den 1 juli 2009 vilket leder till en missvisning på 

rörelseresultatet med sex månader då räkenskapsåret börjar vid årsskiftet. 

 Swedbank AB:s nuvarande vd tillträdde den 1 mars 2009 vilket ger upphov till en 

missvisning på två månader av deras rörelseresultat då räkenskapsåret börjar vid 

årsskiftet. 

 Diamyd Medical AB har en missvisning på 2007/2008 års rörelseresultat med fyra 

månader då de har ett brutet räkenskapsår och tillträdet skedde den 1 januari 2008. 

𝑡1 = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛 

𝑡2 = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 
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 Investor AB:s räkenskapsår börjar vid årsskiftet. Deras nuvarande vd tillträdde den 1 

september 2005 vilket ger missvisning på deras rörelseresultat med sju månader år 

2005. 

 Kinnevik AB:s rörelseresultat har missvisning med sju månader då tillträdet skedde 

den 1 augusti 2006.  

 SEB, Swedbank, Venue Retail Group, H&M , Diamyd Medical och AstraZeneca 

saknar som mest tre dagar av aktiens stängningskurs under eventfönstrets period. 

Författarna har valt att räkna ut ett genomsnitt för dagarna som saknas genom att 

addera stängningskursen tre dagar bakåt i tiden från dagen som saknar kursvärde och 

sedan dividera med tre. Uträkning har valts med omsorg för att AAR och CAAR inte 

ska gå från ett värde ner till noll.  

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten avser hur väl data representerar det som undersöks. Den yttre validiteten avser hur 

bra urvalet representerar populationen genom att generalisera data och hur överförbar den är 

till andra studier.
34

 Författarna har valt att se över åtta olika bolag som agerar i olika branscher 

samt är registrerade på Stockholmsbörsen. Undersökningen riskerar att få en lägre validitet då 

företagen är olika stora i form av antal anställda, om de verkar utomlands eller beroende på 

om de är företag som forskar eller producerar. Dessa faktorer kan ge upphov till missvisande 

resultat. Rörelseresultatets tidsperiod valdes med omsorg av författarna eftersom de flesta vd-

bytena har skett de senaste åren, vilket anses ge upphov till högre validitet. 

Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig uppsatsens data är; om det går att få fram samma resultat i 

en liknande undersökning.
35

 Studiens reliabilitet anses vara relativt god då samma aktiekurs 

och rörelseresultat kan återhämtas från olika databaser. Det som kan ge upphov till ett annat 

resultat är att årsredovisningar för kommande år har skapats och om det råder hög- eller 

lågkonjunktur. Uppsatsens reliabilitet stärks ytterligare av att en finansanalytiker kommer att 

kommentera resultatets trovärdighet.   

 

  

                                                             
34 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Johannessen & Tufte (2003), s.267 
35 IBID, s. 265 
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3.TEORI 

 

Teoriavsnittet tar upp Corporate Governance, effektiva marknadshypotesen, agentteori, 

signalteori och tidigare forskning 

 

3.1 Corporate Governance 

”Corporate Governance” (bolagsstyrning) står för hur ledningen i företagen kan arbeta för att 

möta aktieägarnas intressen och relationen mellan parter som har till uppgift att verka för 

organisationens direktiv och utförande.  

”Corporate Governance is the whole of institutional and organizational 

mechanism, together with the decisions and rights to intervention and control 

going with them, which can help to solve the conflicts of the interest between the 

different shareholders in an organization, and who define, individually or as a 

whole, in what manner important decisions in the organization are made, and 

finally define which decisions are to be made”
36

 H. Schmidt   

I bolagsstyrning tillämpas teorier som är till för att strukturera bolaget mot rätt riktning. Dessa 

teorier förklaras nedan. 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen  

Eugene Fama definierade en effektiv marknad som en marknad där flera människor 

konkurrerar om att vinstmaximera och där varje part försöker förutse den framtida 

marknadens värde.
37

 Teorin visar på en ständig kamp mellan investerare när det kommer till 

användandet av offentlig information; de bjuder över det egentliga värdet för att få större 

avkastning. Den effektiva marknadshypotesen syftar till att resultatökningen ska reflekteras i 

priset och att den nya informationen ska vara synlig för investerarna. Informationen om 

prisjusteringen ska komma ut omgående för att det ska vara rättvist för alla parter.
38

 

                                                             
36 Herman Siebens. Concepts and Working Instruments for Corporate Governance, Journal of Business Etichs, Vol. 39 s. 
109-116 s. 110 
37 Ray Ball. The theory of stock market efficiency: Accomplishments and limitations , Journal of Managerial Finance, Vol 
20, s .3-48, s. 23 
38 IBID s. 20  
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I en effektiv marknad avspeglas marknadspriserna i den tillgängliga informationen.
39

 

Information behandlas som en handelsvara, det vill säga, den har samma innebörd för alla 

investerare och finns gratis inblandad i priserna.
40

 Teorin ställer intäkter och kostnader mot 

varandra samtidigt som de är i jämvikt; om kostnaderna för att reproducera offentlig 

information är noll är även den förväntade vinsten noll.  Därför bör informationen justeras när 

den blir tillgänglig för offentligheten.  

Den effektiva marknadshypotesen reagerar på information på olika sätt. Till exempel om en 

aktiesplit sker, leder det till ett ökat aktievärde vilket är goda nyheter för investerarna,
41

 men 

om det däremot sker en oförutsedd händelse minskar priset och värdet på företaget sjunker.
42

 

Beroende på vad det är för typ av information påverkar den aktiemarknaden på olika sätt. Det 

finns tre sätt att urskilja en effektiv marknad; svag form - information om tidigare pris, 

semistark form - offentlig tillgänglig information och stark form - all information.  

I. Svag form av effektivitet är den svagaste formen av effektivitet som antas råda på en 

finansiell marknad där endast historisk information finns tillgänglig. Det går inte att 

förutspå aktiepriset då det slumpmässigt förändras.
43

  

II. Semistark effektivitetsform är när priserna avspeglar all tillgänglig och relevant 

offentlig information, inklusive information om publicerade redovisningsbeslut för  

företaget samt historisk prisinformation. Den semistarka formen använder mer 

information och resonemang än den svaga formen.  

III. Stark form av effektivitet innefattar allt som är relevant för värdering av en aktie men 

även information som bara är känd för några få investerare. Priserna reflekterar all 

information både offentlig och privat.
44

 

 

3.3 Agentteori 

Principal – agentteorin visar relationen mellan tillgänglig information och risksituationen 

mellan uppdragsgivaren (principalen) och uppdragstagaren (agenten). Det finns två typer av 

kontrakt, den ena är beteendeorienterad och den andra är resultatorienterad. Det 

                                                             
39 Corporate Finance. Ross, Westerfield & Jaffe, s. 339 
40Ray Ball. The theory of stock market efficiency: Accomplishments and limitations , Journal of Managerial Finance, Vol 20, 
s. 3-48, s.22 
41 IBID s. 23 
42 IBID s. 24 
43 Corporate Finance. Ross, Westerfield & Jaffe, s. 345  
44 Corporate Finance. Ross, Westerfield & Jaffe, s. 346 
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beteendeorienterade kontraktet menar att överrenskommelser ser till beteenden som belönas 

därefter. I företag med hierarkisk ordning kan belöningen vara lön. Det resultatorienterade 

kontraktet mäter ett resultat som sedan utgör grunden för ersättningen. Ersättningen kan vara i 

form av aktieoptioner eller överlåtelse av rättigheter. I teorin brukar dessa två kontraktformer 

blandas.
45

 

Agentteorin utgår ifrån att individerna som studeras främst handlar i egenintresse med 

begränsad rationalitet. Utifrån principalens perspektiv hanteras inte all tillgänglig information 

i beslutsprocessen och individen ser hellre till en bra lösning än en optimal lösning
46

, där den 

optimala lösningen betonar faran av en alltför decentraliserad organisation utan någon form 

av central kontroll. Det är därför viktigt att överenskommelserna mellan parterna utformas 

med tydliga ersättningsplaner där uppdragstagaren av eget intresse kommer att bete sig såsom 

uppdragsgivaren önskar.
47

   

 

Principalen kan ”övervaka” agentens beteende. Agentens samband mellan beteende och 

resultat visas i figuren nedan
48

: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1 

 

Det finns en korrelation mellan individens beteende (A0) och dess resultat (X0). Om 

sambandet är känt gäller det att X0= F0 (A0).Detta indikerar på att iakttagelser av beteende 

eller resultat inte behöver göras. Det finns andra figurer där ett visst beteende kan påverka 

resultatet och vice versa. Om inte sambandet är känt kan beteendet ge olika resultat, 

                                                             
45 Vem ska ta risken? Birger Rapp, Anders Thorstensson (1994) s.12  
46 Vem ska ta risken? Birger Rapp, Anders Thorstensson (1994) s.12 
47 IBID s. 13 
48 IBID s. 15 
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F0 

A0 

X0 
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alternativt att resultatet kan förklaras beroende på olika beteenden. Utifrån detta skiljs valet av 

kontraktsform med hjälp av en matris.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undersökningen är entydig och väldefinierad. Det är även möjligt att hitta en 

resultatvariabel i samband med undersökningen som ska mätas, därav finns möjlighet 

att använda sig av både beteende- och resultatorienterade kontrakt.  

2. Undersöknings slutmål är entydigt men genomförandet av undersökningen kan göras 

på olika sätt, därför bör uppdragsgivaren välja ett resultatorienterat kontrakt.  

3. Utförandet av undersökningen är entydigt men det är inte fastställt hur resultatet 

påverkas av genomförandet, på grund av detta använder man sig av 

beteendeorienterade kontrakt. 

4. Det finns varken ett entydigt sätt eller relevanta resultatvariabler för att mäta 

undersökningen. Därför införs socialisering eller klankontroll då målen är samma och 

arbetet går åt samma håll eftersom principal och agent har samma värderingar, normer 

och traditioner.
50

 

 

Inom agentteorin är ägandet i stora företag oftast skiljt från ledningen. Företag är 

sammanlänkade av kontrakt mellan olika filialer där kostnader som uppstår hänvisas som 

                                                             
49 Vem ska ta risken? Birger Rapp, Anders Thorstensson (1994) s.17 
50 IBID s.18 

 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR    Finns det ett entydigt sätt att genomföra uppgiften på? 

Finns relevanta resultat-  Ja               Nej 

variabler att mäta med?    

           Ja 

 

 

          Nej    
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kontrakt  

3. Använd beteende- 

orienterade kontrakt  

4. Använd 

socialisering 

eller såkallad klan- 
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tillfälliga kostnader och agentkostnader.
51

 Agentkostnader definieras som, övervakning av 

principalens utgifter som uppstår när han eller hon försöker styra agentens beteende, agentens 

försäkringskostnader och kvarstående förlust som uppkommer när agent och principal har 

olika mål som kan bero på problem i kommunikationen.   

 

3.4 Signalteori 

Signalteorin framkom i studien av informationsekonomier där köpare och säljare besitter 

asymmetrisk information när de står inför en interaktionsmarknad. Interaktionen kan leda till 

att företag har mer vetskap än köparna om produkterna och tjänsterna som de erbjuder, vilket 

kan resultera i att den fullständiga informationen som köparna behöver för att skilja på företag 

med god respektive låg kvalitet försvinner. Med hjälp av signalteorin har företag börjat 

använda sig av tidigare köpsignaler rörande kvalitén. I och med denna signalmekanism 

uppstår ett spel mellan säljare och köpare. När konkurrenter vill nå ut till samma 

gruppsegment kan missvisning uppstå på grund av att om ett företag med sämre kvalitet vill 

locka till sig en köpare med vilseledande information kan köparen gå miste om företaget med 

bättre kvalitet. För att undvika detta måste köparen ha fullständig information om båda 

företagen vilket signalteorin försöker härleda.
52

   

Signalteorins uppgift är att lösa konsumenternas klassificeringsproblem när det kommer till 

eventuella bedrägerier från de sämre företagen. Teorin antar att rationella företag möjliggör 

för köpare att leta efter signaler vilket blir lönsamt för de högkvalitativa företagen men 

olönsamt för de lågkvalitativa företagen. Signalerna kan vara i form av åtgärder eller 

strategier som har valts ut av företaget.
53

 

Företag med en stimulerande användningsstrategi och företag som hämmas att använda sig av 

samma strategi resulterar i vad som kallas för en skiljbar balans. När en skiljbar balans 

uppstår mellan konkurrenter leder marknadsincitamentet till att företagen som konkurrerar 

måste välja olika strategier. Olika strategier leder till balans eftersom de olika 

företagsformerna inte har några stimulerande brister och köparen kan samtidigt använda 

strategin för att skilja på den obemärkta säljartypen.
54

 Om marknadsincitamentet inte längre 

forcerar företag att välja olika strategier, uppstår en förenad balans. I en förenad balans utgår 
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53 IBID, s. 112 
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företagen från samma strategi och köparen kan inte längre använda sig utav företagets 

åtgärder för att förstå den obemärkta säljartypen. När en skiljbar balans uppstår, är företagens 

strategi en signalering och när en förenad balans uppstår är företagets strategi inte längre en 

signalering.
55

     

Signaleringsramens makt leder till möjligheter att göra prognoser baserat på företagets och 

konsumentens rationella beteendeantaganden. I antagandet baserat på aktörer utgår ramen från 

konsumenternas reaktion på företagens åtgärder under en uppsättning av marknadsvillkor, 

därför är strategin marknadsfokuserad. Det marknadsfokuserande spelteoretiska perspektivet 

leder till förslag om hur konsumenter reagerar på företags handlingar.
56

 Signalteorin kan ge 

testbara förslag om hur konsumenters beteende fungerar när det råder ofullständig 

information.
57

   

 

3.5 Tidigare forskning 

 

3.5.1 Stewart D. Friedman och Harbir Singh 

” CEO Succession and Stockholder Reaction: The Influence of Organizational Context and 

Event Content” 

När ett företag genomför ett vd-byte är det av stor betydelse för hela organisationen. Men 

forskare har ännu inte enats om på vilket sätt vd:n gör för skillnad för företaget. Artikeln 

diskuterar omständigheter kring ett vd-byte och hur en ny vd kan påverka viktiga 

företagsbeslut. Fem kriterier angående hur mycket en vd påverkar ett företags resultat tas upp, 

bland annat vad som gav upphov till vd-bytet, om den nya vd:n tidigare har arbetat inom 

företaget samt om de är utomstående. Studien undersöker hur detta påverkar aktiekursen i 

stora företag i samband när information om ett vd-byte släpps. De anser att aktiekursen är ett 

bra mått för att se hur pass väl det nya vd-bytet har gått, hur bra personen passar för rollen 

samt att se andra störningar som kan uppstå i samband med ett vd-byte. Allt detta kan avläsas 

beroende på marknadens reaktion.  

Det som ger upphov till ett vd-byte kan vara att företaget vill anpassa sig mer till 

omgivningen runtomkring som hela tiden förändras eller om det inte fungerar med den 
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nuvarande vd:n. Det är då företagets styrelse ska ingripa eftersom deras uppgift är att 

tillgodose aktieägarnas behov. Ett vd-byte bör i de flesta företag resultera i ett positivt resultat 

då de har genomgått en förändring som ska verka bra för alla i företaget. Det är därför viktigt 

att se till personen i fråga och hur pass väl den passar för vd-rollen, annars finns det en risk att 

företagets resultat dalar neråt.  

Som tidigare nämnt kan den nya vd:n vara en person som tidigare har arbetat inom företaget 

eller en extern person. Problem som uppstår i samband med tillträdet av en ny vd är om 

företaget visar dåliga resultat, är det svårt att få den mest kvalificerade personen på posten om 

denna kommer utifrån. Därför kan det hända att en person inifrån tar på sig posten även fast 

denna inte är mest kvalificerad.   

Beroende på vad det är för signaler som sänds ut i samband med ett vd-byte påverkar det 

företagets resultat. Om företaget har uppvisat positiva resultat sänder det ut signaler som inte 

skulle sändas om det vid ett vd-byte hade gått sämre, resultatmässigt, för ett företag. Ett sätt 

att undersöka hur pass starka signalerna som sänds ut är att i samband med händelsen 

undersöka marknadens reaktion.  

I artikeln har även en eventstudie genomförts där den abnormala genomsnittliga avkastningen 

(AAR) och den kumulativa genomsnittliga avkastningen (CAAR) har undersökts. De har även 

genomfört ett chi-två test, detta för att få fram vilken händelse det var som låg till grund för 

den avgående vd:ns beslut för att i sin tur se hur företagens framtida resultat påverkas av vd-

avgångens orsak. De kom fram till att den bakomliggande faktorn, oberoende orsak, till vd-

bytet avgör om aktiekursen reagerar eller inte. Ett exempel var att om det går dåligt i ett 

företag kommer aktiemarknaden reagera positivt när styrelsen ger förslag om ett vd-byte.
58

 

  

3.5.2 P.H Furtado and Vijay Karan 

“Causes, consequences and shareholder wealth effects of management turnover: a review of 

the empirical evidence” 

Eugene P.H Furtado är biträdande professor i finansiering och Vijay Karan är biträdande 

professor inom redovisning på Texas A&M University College Station. Artikeln tar upp hur 
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en lednings omorganisering har för påverkan på bland annat aktiemarknadens tillväxt i 

företaget, orsaker kring detta samt konsekvenser som kan uppstå. Tester från olika 

periodintervall har sammanställts som behandlar orsaker kring hur omorganisering uppstår i 

ett företag och hur det påverkar företaget. De anser att aktiemarknaden fungerar som en yttre 

mekanism som ”övervakar” ledningens prestanda, direkt eller indirekt, och kan även påverka 

ledningens mandatperiod. Eugene och Vijay tar upp andra faktorer som kan ge upphov till ett 

ledningsbyte såsom interna kontroller av företagets resultat, svag företagsprestanda och 

konkurs. De menar att sannolikheten för ett ledningsbyte ökar när ett företags resultat 

försämrats. Konsekvenserna som uppstår efter ett svagt resultat för företaget är att ledningen 

byts ut. Att marknaden reagerar olika på förändringar kan beskrivas på olika sätt beroende på 

hur signalerna tas emot. Artikeln tar upp studier som har visat att det finns en korrelation 

mellan företagets resultat och andelen av ledningens omstrukturering. Liknande studier av 

aktieprisernas reaktion och händelsedagen för ledningsbytet har dokumenterats. Flera studier 

har resulterat i att det inte uppstår någon abnormal avkastning. Andra studier hävdar att det 

finns en signifikant positiv eller negativ överskottavkastning innan, efter och under 

händelsedagen vid ett vd-byte. Aktieprisernas riktning beror på olika faktorer såsom 

påtvingade förändringar av styrelsen, verkställande direktör eller ägaren, samt om 

omstruktureringen sker i en stor eller liten firma.
59

    

3.5.3 Karen H. Wruck 

“Stock prices and top management changes. By Jerold B Warner and Ross L Watts, 

University of Rochester NY USA.” 

Artikeln undersöker sambandet mellan aktieprisets resultat och ledningsbyte i företag. 

Författarna har studerat 269 börsnoterade företag på New York- samt AMEX börsen under 

perioden 1963-1978. Studien fokuserar på sambandet mellan aktieresultatet och 

förändringarna som sker inom högsta ledningen. Artikeln uppmärksammar även hur 

aktiepriset reagerar när information om ett ledningsbyte sänds ut. Resultatet baserades på en 

modell som indikerade på en motsatt relation mellan sannolikheten av ett ledningsbyte och 

aktieresultatet. Relationen mellan dessa är olika beroende på vilka faktorer som påverkar 

ledningsbytet och författarna menar att detta är konstant när det gäller studier kring vd-byten. 

Artikelns resultat baseras på en eventstudie som visade en genomsnittlig abnormal avkastning 

på över noll när företag annonserar ut information gällande ett ledningsbyte. En annan faktor 
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som påverkar resultatet är om aktieägarna är intresserade av vd-byte men förmedlar dåliga 

nyheter kring den nuvarande ledningens resultat. Författarna har även utgått från tvärsnitts- 

och varianstester och dessa har resulterat i att information om ledningsbyten är associerade 

med små, men statistiska, signifikanta abnormala aktieprisers rörelser, positiva i vissa fall och 

negativa i andra.
60

  

3.5.4 Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung Wichita, Ronald C. Rogers och James E. 

Owers  

“Stockholder reactions to CEO changes in large corporations”  

Denna artikel är skriven av fyra författare; Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. 

Rogers och James E. Owers. Författarna har undersökt hur aktieägare reagerar på vd-byten i 

storföretag. De tar bland annat upp tidigare studier som har genomfört liknande 

undersökningar där de kom fram till att ledarskap har en betydelse för aktieägarna men på 

grund av de störningar som tillkommer upphävs den positiva effekten av att ersätta en 

misslyckande ledare. En annan undersökning kom fram till att oavsett om den nya ledaren har 

positivt, neutralt eller negativt inflytande på resultatet beror på om ledarnas karaktärsdrag går 

samman med arbetskraven. Artikeln undersökte två faktorer gällande ledarskapseffekter; 

organisatoriska sammanhang i form av tidigare vd-byten på grund av dålig prestation, samt 

efterträdarens ursprung, om ledaren är intern- eller externrekryterad. Författarna i artikeln 

menar att ledare som ”ärver” högpresterande företag har större möjlighet att påverka 

framtiden än en ledare som har tagit över ett lågpresterat företag. Studien utgick från tre 

huvudsakliga hypoteser med två underliggande hypoteser, multipel regression samt beräkning 

av abnormal och kumulativ avkastning där eventstudien baserades på fem olika tidsperioder. 

Företagen som undersöktes var identifierade i magasinet Forbes juninummer. 477 stycken 

företag undersöktes åren 1971-1985 och resultatet visade på att investerarna vanligtvis 

reviderar sina förväntningar nedåtgående på företags resultat vid tillfällen när förändringar 

meddelas. Dock visades det inte alla utnämnda tillkännagivanden förmedlar negativ 

information. Investerare förefaller att reagera positivt på tillkännagivande när de två 

oberoende faktorerna sammanfaller; högprestanda samt externrekrytering. Författarna anser 
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att orsaken till denna positiva reaktion är att externa ledare har är mindre engagerade i 

organisationens strategier, värderingar och människor än de interna ledarna.
61

      

 

3.5.5 Randolph P. Beatty och Edward J. Zajac Kellogg  

“CEO change and form performance in large corporations: succession effects and manager 

effects” 

Randolph P. Beatty och Edward J. Zajac har genomfört en undersökning som fokuserar på vd-

byten och aktiemarknadens reaktion i storföretag. Författarna tar upp andra studier som har 

debatterat konkurrerande teorier gällande förändringar och resultat. Exempelvis nämns teorier 

om att ledningarnas successioner leder till förbättrade resultat i organisationen, ledningens 

successioner försämrar resultaten och slutligen att det inte finns något signifikant samband 

mellan förändringar i ledningen och resultat. Beatty och Zajac anser att fördelarna med att 

undersöka aktiemarknadens reaktion är bland annat att tvärsnittsreaktionerna är relativt äkta 

sammansättningar av investerarnas uppfattningar om framtidens resultat för företaget, samt att 

de dagliga perceptionerna förser forskarna med en starkare ersättning för de faktiska 

ekonomiska resultaten. Författarna utgick från bland annat Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), marknadsmodellen samt två hypotesprövningar. De 209 företag som studerades 

valdes via tidningen Wall Street Journal och tidsperioden för undersökningen var mellan åren 

januari 1979 till december 1980. Resultaten för studien indikerade på att de marknader som 

var oförberedda på ett vd-byte, upplevde en mer dramatisk förändring i aktiepriserna där 

värdena försämrades. För marknader som var mer förberedda på ett byte, blev det en positiv 

reaktion i aktiepriset, det högsta uppsvinget framkom dagarna innan tillkännagivandets 

datum. Marknaders uppfattning där information om ett vd-byte var svagt, hade vanligtvis 

negativ reaktion på aktiepriset. Slutligen menar författarna att utifrån deras resultat har det 

framkommit bevis att vd:n i storföretag har en inverkan men på långsikt och att generellt 

tenderar aktiemarknaden att reagera negativt vid ett tillkännagivande av ett vd-byte. Beatty 

och Zajac anser även att ett uttalande om vd-byte ger ut en signal till investerarna, men att det 

väsentliga inte är att signalen har sänts ut, utan hur investerarna uppfattar signalerna.
62
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4. EMPIRI 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av eventstudien med hjälp av diagram och text 

 

4.1 Redovisning av eventstudie  

Studiens syfte är att undersöka företags aktiekurs när det sker ett vd-byte inom företaget. För 

att mäta den procentuella förändringen av aktiekursen har företagens förväntade avkastning 

och verkliga avkastning tagits fram för att i sin tur räkna ut den abnormala genomsnittliga 

avkastningen (AAR) samt den kumulativa genomsnittliga avkastningen (CAAR). 

I figur 2 visas AAR:s utfall för de åtta företag som ingår i undersökningen. Det som illustreras 

är eventfönstrets 29 dagar, där -1 till -14 är dagarna innan vd-bytet har ägt rum och dagarna 1 

till 14 visar vad som sker dagarna efter vd-bytet. AAR rör sig mellan åtta- och 13 procent. 

Företagens lägsta AAR innan vd- bytet inträffar dag -13 med värdet åtta procent, och det 

lägsta värdet för dagarna efter bytet uppstår dag 3 med nio procent. Den abnormala 

genomsnittliga avkastningen har sitt högsta värde innan vd-bytet dag -6 med tolv procent för 

att efter vd-bytet öka med en procent dag 6.      

 

Figur 2: Genomsnittligt abnormal avkastning  

 

Diagramet nedan visar eventfönstrets CAAR för de åtta företag som undersöks, där figurens 

lutning visar en semistark linje. 
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Figur 3:  Kumulativ genomsnittlig avkastning 

 

I diagrammet nedan jämförs AAR när det har skett ett kvinnligt respektive manligt vd-byte 

för att se hur de skiljer sig åt. Kvinnornas AAR kurva är betydligt högre än männens. Dag 9 

når kvinnornas AAR kurva sin kulmen med ett värde på 20 procent. Motsvarande för männen 

inträffar dag 6 med nio procent. Det lägsta AAR värdet för kvinnorna är 14 procent och 

inträffar innan vd-bytet träder i kraft, för männen uppstår deras lägsta AAR värdet, 1,5 

procent, efter bytet.     

 

Figur 4: Jämförelse av den abnormala genomsnittliga avkastningen när en man respektive en 

kvinna har tillträdd på posten.  

 

Diagrammet visar på skillnaderna i CAAR när en man respektive en kvinna har tillträtt på 

posten. Även i detta diagram har de företag där en kvinna har tillträtt vd-posten ett högre 
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CAAR värde än i företagen där en man har tillträtt. Lutningen för kvinnornas CAAR visar en 

semistark linje medan männens lutning visar en svag linje.    

 

Figur 5: Jämförelse av den kumulativa genomsnittliga avkastningen när en man respektive en 

kvinna har tillträdd på posten. 

 

4.2 Redovisning av procentuell förändring i rörelseresultat 

Studien har undersökt respektive företags rörelseresultat två år innan och två efter vd-bytet för 

att se om bytet har påverkat den procentuella förändringen i rörelseresultatet. Företagen som 

undersöks verkar i fyra olika branscher. I varje bransch har det skett ett manligt respektive ett 

kvinnligt vd-byte som kommer att ställas mot varandra för att se om det finns några 

procentuella skillnader i varje företags rörelseresultat ur ett genusperspektiv.
63

  

 

Diagrammet nedan visar för Diamyd Medical, där ett kvinnligt vd-byte har skett, en negativ 

procentuell förändring i rörelseresultatet mellan åren 2005 till 2009 från noll procent ner till 

38 procent. För AstraZeneca där en man tillträdde vd-posten, visas ett uppsving året innan vd-

bytet med 43 procent för att sedan avta markant åren efter till -1,5 procent. Figur 7 visar att 

Astrazeneca har en mindre negativ total genomsnittlig procentuell förändring i rörelseresultat 

än Diamyd.    
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Figur 6: Procentuell förändring i rörelseresultat för Diamyd Medical AB samt AstraZeneca 

AB 

 

Figur 7: Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultat 

Figur 8 visar en rörlig procentuell förändring för Kinnevik, där åren innan vd-bytet visar på en 

markant skillnad mellan ett positivt och negativt resultat på 113 procent till -77 procent för att 

sedan visa på en procentuell ökning åren efter. Investor visar ett uppsving året innan vd-bytet 

från en negativ procentuell förändring med 25 procent till ett starkt positivt resultat på 391 

procent, för att sedan åren efter vd-bytet kraftigt avta. Kinnevik visar på en lägre negativ total 

genomsnittlig procentuell förändring i rörelseresultatet än Investor.      
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Figur 8: Förändringen i rörelseresultat för Kinnevik AB samt Investor AB 

 

 

Figur 9: Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultat 

Diagrammet nedan demonstrerar för Venue Retail Group en hög procentuell förändring året 

innan vd-bytet för att sedan sjunka från 918 procent till 144 två år efter vd-bytet. H&M har 

positiva procentuella värden i förändringen av rörelseresultatet som avtar efter vd-bytet till 7,5 

procent. Figur 11 visar en positiv total genomsnittlig procentuell förändring i rörelseresultatet 

för Venue Retail Group än för Hennes&Mauritz.    
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Figur 10: Förändringen i rörelseresultat för Venue Retail Group AB samt Hennes&Mauritz 

AB 

 

 

Figur 11: Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultat 

 

I figur 12 har SEB en positiv procentuell förändring i rörelseresultatet med 39 procent samma 

år som vd-bytet träder i kraft. Swedbank däremot går från en svag positiv förändring i 

rörelseresultatet till ett starkt negativt värde på 168 procent. SEB har en positiv total 

genomsnittlig procentuell förändring jämfört med Swedbank som är kraftigt negativ.    
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Figur 12: Förändringen i rörelseresultat för SEB AB samt Swedbank AB 

 

 

Figur 13: Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultat  
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4.3 Sammanställning av intervju 

Mötesintervju 2010-05-12  

Finansanalytiker på en av Sveriges fyra storbanker 

Finansanalytikern menar att kvinnor på vd-poster, i de flesta fall, är mer karismatiska och 

personliga än en man på samma post, det krävs därför mer av männen att sticka ut på 

marknaden. Massmedialt får kvinnliga vd:ar mer uppmärksamhet och spaltmetrar gentemot 

männens spaltcentimetrar, de fungerar som ett slags språkrör utåt. Detta menar 

finansanalytikern att det kan påverka företag både positivt och negativt desto mer media 

uppmärksammar vd:n. En negativ konsekvens kan vara om vd:n blir ”större än” företaget och 

tar all näring massmedialt för att sen visa på ett dåligt ledarskap. Det är därför viktigt att hitta 

en bra balans mellan uppmärksamhet för prestation och privatperson. Företags aktiekurs 

påverkas när det sker ett vd-byte men det är svårt att veta på vilket sätt.    

I fråga om uppsatsens validitet anser finansanalytikern att det är svårt att säga hur pass väl 

data representeras, främst för aktiekursen, på grund av konjunktursförändringar, tidsspann och 

hur riskbenägen vd:n är. Om en ledare tar risker i företaget kommer de i början att gå i vinst, 

men det är svårt att veta vad som händer på lång sikt. Rörelseresultatets tidsperiod skulle 

kunna vara längre men anses trovärdigt, dock skulle andra undersökningsvariabler kunna ses 

över.    

Enligt finansanalytikern är det lätt att avläsa att AAR:s och CAAR:s resultat för kvinnorna är 

bättre än männens, vilket kan bero på att kvinnornas ”attention value” är högre än för männen 

i samband med informationssläppet gällande vd-bytet. Det som kan diskuteras är om det sker 

mer PR kring ett kvinnligt vd-byte, vilket i sin tur skapar större påverkan hos marknaden än 

vad gäller för ett manligt vd-byte. För rörelseresultatet indikerar finansanalytikern att orsaken 

till att kvinnorna har bättre procentuell förändring kan bero på bättre kvalifikationer samt att 

styrelsen vill visa med en kvinna som vd att de är nytänkande, moderna och behöver inte följa 

gamla normer. En annan aspekt kan vara att företag med en kvinnlig vd har närmare 

kundrelationer på grund av de kvinnliga karaktärsdragen.   

Finansanalytikern anser inte att marknaden är mer känslig idag än för tio år sedan gällande 

reaktionen vid ett vd-byte. Det blir inte samma ”attention value” eftersom information om 

varje företag är mer tillgängligt idag än tidigare; marknaden blir inte lika överraskad när ett 

vd-byte tillkännages. Däremot anses volatiliteten vara högre än ”attention value” eftersom 

reaktionen på information som finns tillgänglig sker direkt, bland annat då stora mängder av 
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likvida medel finns på marknaden. I och med att all information finns tillgänglig på 

marknaden kan man säga att den effektiva marknadshypotesen är en sanning med 

modifikation då all information går att tolka olika.   
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5.  ANALYS 

 

I analysavsnittet kopplas empirin ihop med teorierna för att tolkas.   

 

Studien har fått fram och sammanställt den abnormala genomsnittliga avkastningen, den 

kumulativa genomsnittliga avkastningen samt rörelseresultatet per år för respektive företag. 

Marknadens totala AAR visar inga större skillnader dagarna innan och dagarna efter vd-bytet, 

men visar en sjunkande aktiekurs på eventfönstrets sista dag. Dock visar resultatet på ett kort 

men intensivt uppsving mellan dag tre och sex efter vd-bytet, vilket kan kopplas till att 

marknaden har fått kännedom om händelsen. Generellt kan empirin tolkas som att vd-byten 

inte har haft någon större påverkan för marknadens totala aktiekurs. Signalerna som företagen 

har sänt ut i samband med vd-bytet anses inte ha skapat ett tillräckligt starkt spel mellan 

säljare och köpare eftersom AAR kurvan inte avviker markant. En någorlunda förenad balans 

uppstår när signalerna inte skiljer företagskonkurrenterna åt och marknaden inte har reagerat 

starkt på vd-bytet. CAAR för samtliga företag visar på en semistark linje vilket indikerar på 

att aktiepriserna avspeglar all relevant och offentlig information som finns på marknaden.  

Studien har undersökt om det finns skillnader mellan AAR när det sker ett manligt- respektive 

kvinnligt vd-byte. Kurvan för kvinnorna har en högre nivå, med ett AAR kring 15 procent 

medan männens kurva ligger runt fem procents nivån. Utifrån detta konstateras att företagen 

som har genomfört ett kvinnligt vd-byte har en högre procentuell AAR än de manliga vd-

bytena. Även i skillnaderna för AAR vid ett manligt- respektive kvinnligt vd-byte har inte 

aktiekursen reagerat på ett avvikande sätt. Däremot går det på männens kurva att avläsa en 

kraftig positiv reaktion fyra till sex dagar efter bytet. Reaktionen för företagen med en 

kvinnlig vd sker först på eventfönstrets sista dagar. Resultatet som har uppstått i figur 3 visar 

likheter med AAR för totala marknaden. Kurvorna ser nästintill identiska ut vilket leder till att 

oberoende om det har skett ett manligt- eller kvinnligt vd-byte har aktiekursen inte reagerat 

drastiskt. I figur 4 härleds CAAR linjen separat för företag med en manlig repektive kvinnlig 

vd. Linjen för företagen med en manlig vd har en svag positiv lutning. Under eventfönstrets 

29 dagar stiger den endast till knappa fem procent. Tvärtemot männen har de företag med en 

kvinna på vd-posten en semistark positiv lutning på CAAR linjen som sträcker sig till 20 

procent och är betydligt starkare. Utifrån dessa resultat kan det konstateras att ett kvinnligt vd-



40 
 

byte skapar starkare signaler, det vill säga en skiljbar balans samt att all tillgänglig offentlig 

information sänds ut. Signalerna för ett manligt vd-byte har en mer förenad balans där endast 

historisk information finns tillgänglig. Utifrån agentteorin kan ett märkbart och tydligt 

beteende avläsas när det gäller AAR för de företag som har en kvinnlig vd. Agenten, det vill 

säga vd:n, har inte agerat i egenintresse och det uppstår därför inte några agentkostnader, detta 

kan observeras i figur 4 där linjens lutning är relativt stark. Det kan leda till att agenten har 

tagit hänsyn till aktieägarnas, principalernas, behov och intressen. För de företag där det har 

skett ett manligt vd-byte är relationen mellan agent och principal inte lika stark eftersom 

lutningen på CAAR linjen är väldigt svag. Den svaga lutningen kan indikera att agenten har 

handlat ur egenintresse som i sin tur har gett upphov till konsekvenser, som agentkostnader, 

för aktieägarna.  

Den procentuella förändringen för varje företags rörelseresultat illustreras i åtta diagram. 

Resultaten för företag som verkar i samma bransch kommer att jämföras med varandra. 

Diamyd som har genomfört ett kvinnligt vd-byte jämförs med AstraZeneca, där ett manligt 

vd-byte har skett. Diamyd visar på en negativ procentuell förändring i rörelseresultatet och 

sjunker som mest året innan vd-bytet för att sedan förbättra resultatet de två kommande åren. 

AstraZenecas procentuella förändring stiger kraftigt året innan vd-bytet för att sedan avta åren 

efter. För båda företagen har förändringen i rörelseresultatet året innan och efter vd-bytet 

förändrats med ca 17 procent, Diamyd förändring är positiv och AstraZenecas negativ. Även 

om Diamyd inte har en positiv procentuell förändring i rörelseresultatet åren kring vd-bytet, 

kan det ändå avläsas att agenten i företaget, det vill säga vd:n, har strävat efter ett bättre 

resultat och inte arbetat utifrån egenintresse, för att undvika agentkostnader. Diamyd visar 

sakta men säkert på ett bättre rörelseresultat, vilket kan tolkas som att beteendet och resultatet 

som agenten har åstadkommit nästan är jämlika.
64

 Gällande AstraZeneca är inte beteendet och 

resultatet på samma nivå då den procentuella förändringen har gått från positiva till negativa 

värden. Det kan därför konstateras att agenten inte har utgått från principalernas intresse utan 

endast från egenintresse vilket i sin tur kan ha skapat agentkostnader i företaget. De signaler 

som kan avläsas i de två diagrammen är att Diamyd har en starkare, mer skiljbar signal än 

AstraZeneca då deras negativa procentuella förändring inte är lika drastiskt.  

Den procentuella förändringen i rörelseresultatet hos Kinnevik vars vd är kvinna sjönk 

kraftigt året innan vd-bytet. Två år efter vd-bytet visar på en positiv förändring i 

rörelseresultatet. För Investor, där ett manligt vd-byte har genomförts, är den procentuella 

                                                             
64 Figur 1 
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förändringen i rörelseresultatet intressant eftersom året innan och året efter vd-bytet har 

bolaget positiva värden. Två år innan samt två år efter bytet är värdena negativa. En tolkning 

som kan dras av signalerna är att de var som starkast året innan och året efter vd-bytet. Det 

kan bero på att informationen som har funnits när det har varit höga procentuella värden har 

varit mer tydlig och tillgänglig för att sedan avta till svagare signaler, förenad balans. För 

Kinnevik har signalerna gått från att ha svag information tillgänglig, till betydligt kraftigare 

signaler där en mer skiljbar balans har uppstått i bolaget och offentlig information har vuxit 

fram på marknaden. Enligt agentteorin är Kinneviks relation stark mellan beteende och 

resultat eftersom rörelseresultatet efter vd-bytet har varit positivt, därmed kan det konstateras 

att agentkostnader inte, i stora drag, har uppstått. För Investor är beteendet inte lika jämnt 

genom åren vilket kan ha gett upphov till förändringar i resultatet som i sin tur kan tolkas som 

att agenten inte har utgått från principalernas intresse, det vill säga agentkostnader har 

uppstått i företaget.      

För Venue Retail Group där en kvinna har tillträtt vd-posten är rörelseresultatet ganska 

ojämnt. Deras högsta positiva procentuella förändring i rörelseresultatet inträffade året innan 

vd-bytet. Åren efter rör sig rörelseresultatet mot en negativ procentuell förändring. För 

Hennes&Mauritz där ett manligt vd-byte har skett dalar den procentuella förändringen i 

rörelseresultatet året innan vd-bytet samt året efter. Vad som är tydligt för dessa företag är att 

Venue Retail Group har haft svag information eftersom offentlig information inte har funnits 

tillgänglig och där agenten, vd:n, efter bytet har reagerat utifrån ett beteende som inte möter 

resultatet på en jämn nivå. Detta har resulterat i negativa procentuella förändringar. För 

Hennes&Mauritz har en motsatt effekt uppstått, där signalerna från början har varit väldigt 

starka och offentlig information har spridits bland intressenter, till att efter vd-bytet dala och 

mindre information har funnits tillgänglig på marknaden. Troligtvis har agenten i företaget 

inte agerat efter principalernas önskan utan har istället utgått från egenintresse som resulterat i 

en negativ procentuell förändring för bolagets rörelseresultat.     

För SEB där ett kvinnligt vd-byte har genomförts skiljer sig den procentuella förändringen i 

rörelseresultatet markant åt genom åren. Två år innan vd-bytet hade företaget en stark positiv 

procentuell förändring för att sjunka året innan vd-bytet. SEB nådde sin kulmen samma år 

som vd-bytet trädde i kraft men avtog två år efter. Swedbank:s värden har inte varit speciellt 

avvikande från varandra, dock hade företaget sin största negativa procentuella förändring 

samma år som en man tillträdde på vd-posten. I figur 8 är SEB:s procentuella värden bättre 

trots att båda företagen har negativa procentuella förändringar mot slutet. Signalerna som 



42 
 

framkommer i diagrammen är att SEB har haft både tillräcklig offentlig information och 

väldigt svag information, året innan och året efter vd-bytet. Signalerna kan tolkas som skiljbar 

balans i början men går mot en förenad balans. Vad gäller Swedbank är signalerna svaga 

vilket indikerar att den offentliga informationen inte helt når ut till intressenterna. SEB och 

Swedbank har enligt agentteorin inte utgått från principalernas främsta intressen.        

 

 

 

  



43 
 

6. SLUTSATS 

 

Analysen ligger till grund för slutsatser som kan dras mellan syfte och empiri.  

 

Syftet med studien är att med statistiska mått undersöka ur ett genusperspektiv om 

företags aktiekurs reagerar på ett vd-byte samt se förändringar i företags 

rörelseresultat.  

Undersökningens slutsatser visar: 

 Aktiekursen för företag som har genomfört ett kvinnligt vd-byte visar en högre 

procentuell förändring hos AAR än männen vars förändring är cirka tio procent lägre. 

 

 Aktiekursens lutning på CAAR för företag med en kvinnlig vd är semistark, för företag 

med ett manligt vd-byte är den svag. Vid undersökning av CAAR är även kvinnornas 

procentuella förändring högre.  

 

 Den totala genomsnittliga procentuella förändringen i rörelseresultatet visar att i tre av 

fyra fall har de företag där en kvinna tillträtt vd-posten haft bättre procentuella 

förändringar än för de företag där en man har tillträtt som vd.  

 

Studien visar att för de företag där en kvinna har tillträtt som vd har den procentuella 

förändringen i alla avseenden varit bättre än för företagen där en man har tillträtt som vd.  
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7.  KRITISK GRANSKNING 

 

Studien granskas ur ett kritiskt perspektiv samt beaktar validitet och reliabilitet. 

 

Undersökningen är en eventstudie där estimeringsfönstret omfattades av 56 dagar och 

eventfönstret av 29 dagar. Författarna har valt detta antal dagar eftersom det ger en bredd av 

undersökningsobjektet. Dock är författarna väl medvetna om att resultatet påverkas beroende 

av hur många dagar som väljs för eventstudien. 

Studien har utgått från den justerade marknadsmodellen vid uträkning av genomsnittlig 

abnormal avkastning samt kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning. Vid beräkning har 

betavärdet satts till ett och alfavärdet går mot noll. Detta kan påverka den abnormala 

avkastningen då alfa- och betavärdena varierar för företagen. Även omkringliggande faktorer 

såsom hög- eller lågkonjunktur samt företagens omfattning tas inte i beaktning vilket 

författarna är medvetna om kan påverka och ge andra utfall.   

Tidsperioden som valdes för företagens rörelseresultat var två år innan samt två år efter vd-

bytet. Detta anser författarna representera undersökningens validitet väl eftersom de flesta vd-

byten har skett de senaste åren.    

Uppsatsen reliabilitet anses vara god då aktiekursen och rörelseresultatet kan återhämtas. Vid 

uträkning av abnormal avkastning har författarna valt ett kalkyleringsprogram för att undvika 

beräkningsfel, men det utesluts inte helt att fel kan förekomma. Studien är kvantitativ och går 

att genomföra igen med samma resultat, vilket visar på en hög reliabilitet.   
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8.  AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Resultaten kopplas ihop med tidigare forskning och intervju samt förslag på vidare forskning.  

 

Undersökningen visar att för de företag som har genomfört ett kvinnligt vd-byte har den 

procentuella förändringen i avkastning samt rörelseresultat varit bättre.  Stewart D. Friedman 

och Harbir Singh har i sin artikel tagit upp vd-bytets påverkan för organisationer och att 

aktiemarknaden reagerar på bakomliggande faktorer oavsett orsak. Artikeln nämner att 

anledning till ett vd-byte kan vara att företagen vill anpassa sig bättre till förändringar som 

sker. Detta påstående kan kopplas ihop med vad som sades under intervjun med 

finansanalytikern om att styrelsen i företag som väljer en kvinnlig vd är företag som vill 

framstå som innovativa och som väljer bort det traditionella valet att utse en man på vd-

posten. Dessa påståenden går att koppla ihop med uppsatsens resultat; det har gått bättre för 

företag som anpassar sig till det moderna samhället det vill säga företag med en kvinna på vd- 

posten. Även hur signalerna framhävs kring ett vd-byte tas upp i artikeln. Företagen som visar 

ett positivt resultat sänder ut starka signaler i samband med ett vd-byte och kan få aktiekursen 

att stiga. Detta överrensstämmer med signalerna som har analyserat utifrån uppsatsens resultat 

i och med att de företag med en kvinna som vd har haft en starkare signal utåt.  

I två av artiklarna, “Stockholder reactions to CEO changes in large corporations” och “CEO 

change and form performance in large corporations: succession effects and manager effects” 

har det visat sig att aktiekursen generellt har fått en negativ reaktion vid tillkännagivande av 

vd-byten. I den första artikeln poängteras det dock att om två oberoende faktorer 

sammanfaller, som exempelvis externrekrytering och högpresterande företag, tenderar 

aktiemarknaden att reagera positivt. Artiklarnas resultat har fått ett annat utfall än uppsatsen, 

och det är svårt att fastställa orsaken till skillnaderna. Det kan bero på faktorer som att ett 

större urval har undersökts med fokus på storföretag. Trots detta kan en liknelse dras mellan 

artikeln “CEO change and form performance in large corporations: succession effects and 

manager effects”, och intervjun. Artikeln nämner att signalerna som sänds ut i samband vid 

ett tillkännagivande av ett vd-byte inte är det västentliga utan det är hur investerarna och 

marknaden uppfattar signalerna. Finansanalytikern menar att kvinnliga vd:ar tenderar att visa 

sin personliga sida mer och därmed uppmärksammas ett kvinnligt vd-byte mer än ett manligt.    
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P.H Furtado och Vijay Karans tar i sin artikel upp hur aktiemarknaden i ett företag påverkas 

när det sker en omorganisation i ledningen. De menar att aktiemarknaden återspeglar 

ledningens prestanda. Detta kan kopplas ihop med resultatet då de procentuella 

förändringarna i företagen där det har skett ett vd-byte visar på olika resultat. Skillnader finns 

mellan män och kvinnor och hur de väljer att agera i olika situationer men även hur de väljer 

att leda företaget.  Även denna artikel nämner att marknaden reagerar olika beroende på hur 

företag sänder ut signaler. Detta överrensstämmer med uppsatsens resultat eftersom 

marknaden har reagerat starkare på ett kvinnligt- än ett manligt vd-byte. Signalerna har varit 

mer skiljbara för de företag som har genomfört ett kvinnligt vd-byte medan för de företag som 

har genomfört ett manligt vd-byte har det uppstått förenad balans. Detta kan också kopplas 

ihop med finansanalytikerns uttalande, om att kvinnliga vd:ar får mer uppmärksamhet 

massmedialt, medan det krävs mer av männen för att skilja ut sig från mängden; kvinnorna 

har ett starkare ”attention value”. P.H Furtado och Vijay Karan menar att faktorer såsom 

förändringar i styrelsen eller ett vd-byte samt om det sker en omstrukturering påverkar 

aktiekursen, men under intervjun med finansanalytiker påpekades även att andra 

omkringliggande faktorer har stor påverkan på aktiekursen som exempelvis hög- eller 

lågkonjunktur. Uppsatsens resultat överrensstämmer med artikeln, ett vd-byte påverkar 

aktiekursen i företag, i det här fallet fick kvinnorna en större procentuell förändring i 

avkastning och rörelseresultat än för männen.  

I den andra artikeln skriven av Karen H. Wruck undersöks aktiekursens resultat när ett 

ledningsbyte sker i ett företag. Även denna artikel anser att ett ledningsbyte har påverkan på 

aktiekursen där utfallet beror på omkringliggande faktorer.  Karen H. Wruck menar att dessa 

faktorer är konstanta kring ett vd-byte. Uppsatsens resultat stärks med hjälp av denna artikel 

då det sker en förändring i företags aktiekurs där ett vd-byte har skett, hur företag sänder ut 

information till marknaden samt hur företagets vd agerar som ledare.  

Sammanfattningsvis har studien resulterat i en bättre procentuell avkastning för aktiekursen 

och rörelseresultatet när ett kvinnligt vd-byte har skett. I intervjun med finansanalytikern 

sades det, som tidigare nämnts, att orsaken till att det har gått bättre för företagen med en 

kvinnlig vd kan bero på att en kvinna är mer kvalificerad för arbetet eller att styrelsen vill visa 

på att de är ett nytänkande och modernt företag som inte följer gamla normer. 

Uppsatsens undersökning av rörelseresultatet har baserats på en fyra års period, aktiekursens 

undersökning omfattades av ett 29 dagar långt eventfönster. Författarna har under arbetets 
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gång ansett att det om några år skulle vara intressant att göra om undersökningen med andra 

mått; längre tidsperiod, både för eventfönstret och för rörelseresultatet, andra variabler som, 

sysselsatt kapital, enligt finansanalytikern är detta ett säkrare mått för beräkning av 

avkastning. Totalstudien som har genomförts har haft relativt få undersökta företag beroende 

på att det idag inte finns så många kvinnliga vd:ar på Stockholmsbörsen. Ur 

forskningssynpunkt är urvalet litet varför det om några år kan vara intressant att upprepa 

samma studie med fler företag.  
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10. BILAGOR 

 

10.1 Bilaga 1 

 

Företag som kommer att undersökas: 

 SEB (Sveriges Enskilda Bank) 

Nuvarande vd Annika Falkengren, tillträdde 1 januari 2006 efter Lars Thunell som varit vd 

sedan 1998. SEB är en av Europas främsta banker som hjälper både företag och 

privatpersoner med ekonomifrågor. De är inte rädda för nya idéer och förändringar och gör 

dessa för att anpassa sig till förändringar i samhället.
65

 

 Swedbank  

Nuvarande vd Michael Wolf tillträdde 1 mars 2009 efter Jan Liden som varit vd sedan första 

februari 2004.
66

 Swedbank erbjuder enkla och konkurrenskraftiga tjänster både för privat- och 

företagskunder när det kommer till ekonomifrågor. Deras mål är att finnas till för alla och 

vara först när det kommer till produkt- och tjänsteutveckling.
67

  

 Venue Retail Group  

Nuvarande vd Susanne Börjesson, tillträdde 1 februari 2009 efter Per Thelin som varit vd 

sedan 2002. (samtal med huvudkontoret). Börsnoterades 1997. Venue Retail Group arbetar 

med accessoarer, reseeffekter och skor. Deras mål är att ha en marknadsledande position i. De 

har affärer runt om i landet som bl.a Rizzo.
68

    

 Hennes&Maurtiz  

Nuvarande vd Karl- Johan Persson, tillträdde 1 juli 2009 efter Rolf Eriksen som varit vd 

sedan 2000. Fabian Månsson var vd från 1998. Börsnoterades år 1974. Hennes&Mauritz är ett 
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67 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/index.htm hämtad 2010-05-14  kl 11:14 
68 http://www.venueretail.com/system/content/html.asp?p=about&g=about hämtad 2010-05-14  kl 11:38 
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bolag som erbjuder mode, accessoarer och kosmetik till ett bra pris för både barn, ungdom 

och vuxna. De finns runtom i världen.
69

  

 Diamyd  

Nuvarande vd Elisabeth Lindner, tillträdde 1 januari 2008 efter Anders Essen-Möller som 

varit vd och grundat företaget sedan 1996. (uppgifter från Diamyds växel). Börsnoterades på 

Stockholmsbörsen år 2002. Diamyd är ett företag inom som arbetar med forskning och 

utveckling inom diabetes. Deras mål är att förebygga och bota att diabetes bryter ut hos barn, 

ungdomar och vuxna med diabetes och då vaccinera dem för att förhindra sjukdomen. 
70

 

 Astra Zeneca  

Nuvarande vd David Brennan, tillträdde 1 januari 2006 efter Tom  Mckilliop som varit vd 

sedan 1999. (samtal med Ann Charlotte Knutsson, pr ansvarig.) Börsnoterades på 

Stockholmsbörsen 1995. Astrazeneca är ett ledande läkemedels- och forskningsföretag som 

fokuserar sig inom områdena forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

receptbelagda läkemedel.
71

  

 Kinnevik  

Nuvarande vd Mia Brunell Livfors, tillträdde 1 augusti 2006 efter Vigo Carlund som varit vd 

sedan 1999. Introduceras på Stockholmsbörsen 1954. Kinnevik är ett investment bolag vars 

syfte är att ge vinst till sina aktieägare. Deras tre huvudområden är Noterade kärninnehav 

(bl.a. Tele2 och Group MTG), Onoterade kärninnehav (bl.a. Korsnärs som är ett kartong- och 

pappersbolag) och Nya kärninnehav (nya  investeringar).
72

  

 Investor  

Nuvarande vd Börje Ekholm tillträdde 1 september 2005 efter Markus Wallenberg som varit 

vd sedan 1997. Investor är ett nordiskt investmentbolag vars idé är att för dess aktieägare 

skapa god långsiktig avkastning i form av ägandet och utvecklandet av företag med 

värdepotential.
73

  

   

                                                             
69 hm.com, Fakta om H&M hämtad 2010-05-04 k. 11:45 
70 diamyd.com, Om Diamyd hämtad 2010-05-14 kl 11:06 
71 astrazeneca.se, Om oss hämtad 2010-05-14 kl 11:00 
72 kinnevik.se, Om Kinnevik hämtad 2010-05-14  kl: 11:10 
73 investorab.com, Om Investor hämtad 2010-05-14  kl 11:32 
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10.2 Bilaga 2 

 

𝐴𝑅𝒊𝒕 per dag för samtliga företag 

 

SEB Swedbank Venue R Group H&M Diamyd Medical AstraZeneca Kinnevik Investor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,1763237 0,534287946 0,38602151 -0,1270332 0,2366338 -0,0376139 0,28431313 -0,1852149 

-0,1763343 0,457836198 0,21089109 -0,1338228 0,236621 -0,0533485 0,28713743 -0,1722465 

-0,1828808 0,449469777 0,32173913 -0,1231866 0,1621403 -0,055956 0,3004666 -0,1937801 

-0,1664763 0,497896213 0,3106383 -0,117737 0,2101616 -0,0442185 0,31079966 -0,1765567 

-0,1665195 0,419932242 0,33157895 -0,1163671 0,2057186 -0,0325726 0,34182221 -0,1722465 

-0,1698196 0,514986124 0,24897959 -0,1382568 0,2009338 -0,057132 0,32400612 -0,1723208 

-0,1665834 0,542944317 0,31075269 -0,1121504 0,2206142 -0,0635914 0,29750338 -0,1979258 

-0,1730769 0,409753231 0,25744681 -0,0885703 0,2120539 -0,0481537 0,33051826 -0,2068785 

-0,1537221 0,478228423 0,32222222 -0,0974941 0,3575258 -0,0442694 0,29763071 -0,2031267 

-0,1699124 0,485190738 0,27826087 -0,0952502 0,2635967 -0,0468885 0,29753553 -0,1899954 

-0,1793861 0,449660326 0,33333333 -0,1060941 0,2552846 -0,0571729 0,34034275 -0,1671431 

-0,1667277 0,582860223 0,31075269 -0,1330823 0,2620478 -0,0417105 0,31053434 -0,1854294 

-0,1762315 0,408562385 0,25744681 -0,0982565 0,2577102 -0,0558761 0,30733945 -0,1718136 

-0,1572541 0,478924097 0,3 -0,1444886 0,2674266 -0,0468935 0,28823117 -0,1809045 

-0,1761922 0,408695652 0,34444444 -0,1164281 0,2696072 -0,0507545 0,3040927 -0,1718955 

-0,1605769 0,581270903 0,25744681 -0,124273 0,2587034 -0,039216 0,30082479 -0,1675117 

-0,1823362 0,410597826 0,25555556 -0,1098423 0,2268123 -0,0520219 0,31717552 -0,1676887 

-0,1699617 0,410751767 0,34651163 -0,1216535 0,2079051 -0,0558306 0,29759919 -0,1765567 

-0,1854993 0,623913043 0,3 -0,1124945 0,2524172 -0,0584075 0,31389683 -0,1809045 

-0,154209 0,693668214 0,3 -0,1138257 0,2204041 -0,0533252 0,30733945 -0,1765755 

-0,1638177 0,47985803 0,23333333 -0,1086461 0,2106264 -0,0468885 0,31059678 -0,1679735 

-0,1669607 0,54618883 0,32380952 -0,113876 0,1871607 -0,0648751 0,31383296 -0,1894152 

-0,1882745 0,464187184 0,28837209 -0,1254293 0,4220658 -0,0455461 0,30733945 -0,1809045 

-0,1823362 0,521084228 0,26470588 -0,1022331 0,2041606 -0,0624125 0,31379106 -0,1851964 

-0,1793075 0,492002147 0,32439024 -0,1024698 0,2449671 -0,096626 0,30733945 -0,1895252 

-0,1950205 0,537681159 0,21666667 -0,1089651 0,290397833 -0,0535017 0,3361856 -0,167861 

-0,1538462 0,605154278 0,24805195 -0,1028302 0,246508511 -0,0548867 0,32603104 -0,1894882 

-0,1760581 0,544945861 0,263036287 -0,10475503 0,260624481 -0,068338133 0,29816514 -0,2068785 
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10.3 Bilaga 3  

 

AAR och CAAR för samtliga företag 

 

Dagar AAR per dag CAAR per dag 

– 14 0,114383836 0,915070686 

– 13 0,082091702 1,571804304 

– 12 0,084751538 2,249816611 

– 11 0,103063409 3,074323884 

– 10 0,101418288 3,885670186 

– 9 0,093922054 4,63704662 

– 8 0,103945448 5,468610207 

– 7 0,0866366 6,161703008 

– 6 0,119624357 7,118697861 

– 5 0,102817167 7,941235199 

– 4 0,108603101 8,810060005 

– 3 0,117405644 9,749305158 

– 2 0,091110143 10,4781863 

– 1 0,100630146 11,28322747 

1 0,101446212 12,09479716 

2 0,113333538 13,00146547 

3 0,087281513 13,69971757 

4 0,092345648 14,43848276 

5 0,119115159 15,39140403 

6 0,127934546 16,4148804 

7 0,093386093 17,16196914 

8 0,104483126 17,99783415 

9 0,117726266 18,93964427 

10 0,096445446 19,71120784 

11 0,100096305 20,51197827 

12 0,10694787 21,36756124 

13 0,11558681 22,29225572 

14 0,101342755 23,10299775 
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10.4 Bilaga 4 

 
Årsredovisningar för samtliga företag. SEB, Swedbank, Investor, Kinnevik och H&M:s siffror visas i 

miljoner kronor. Venue Retail Group och Diamyd:s siffror är i tusen kronor. För AstraZeneca visas 
siffrorna i miljoner dollar.  

 

SEB procentuella förändring i ingående rörelseresultat Investor procentuella förändring i ingående rörelseresultat 

2004 2005 2006 2007 Förändring 06 2003 2004 2005 2006 Förändring 03 

10009 11223 15562 17018 0,386616769 1992 9790 43967 28966 -0,253932584 

        Förändring 07         Förändring 04 

        0,093561239         3,914658635 

        Förändring 05         Förändring 05 

        0,121290838         3,491011236 

        Föränring 04         Förändring 06 

        0,370157426         -0,341187709 

                    

Swedbank procentuella förändring i ingående rörelseresultat Kinnevik procentuella förändring i ingående rörelseresultat 

2007 2008 2009   Förändring 07 2004 2005 2006 2007 Förändring 04 

15586 13819 -9461   0,092757484 1526 353 478 885 1,131284916 

        Förändring 08         Förändring 05 

        -0,113370974         -0,768676278 

        Förändring 09         Förändring 06 

        -1,684637094         0,354107649 

                  Förändring 07 

                  0,851464435 

 

Venue Retail Group procentuella förändring i ingående rörelseresultat H&M procentuella förändring i ingående rörelseresultat 

 06/07  07/08  08/09 Sep09/feb10 Förändring 06/07 RR 2007 RR 2008 RR 2009 Förändring 07 

-3702 -37702 -81802 3200 -0,965263247 18382 20138 21644 0,20159498 

        Förändring  07/08       Förändring 08 

        9,184224743       0,095528234 

        Förändring 08/09       Förändring 09 

        1,16969922       0,07478399 

                  

        Förändring 09/10         

        -1,444444444         

 

AstraZeneca procentuella förändring i ingående rörelseresultat Diamyd procentuella förändring i ingående rörelseresultat 

2004 2005 2006 2007 Förändring 04  05/06  06/07  07/08  08/09 Förändring  05/06 

4547 6502 8216 8094 0,134764163 -39682 -54948 -66507 -84373 -0,005214339 

        Förändring 05         Förändring  06/07 

        0,429953816         0,384708432 

        Förändring 06         Förändring  07/08 

        0,263611197         0,210362525 

        Förändring 07         Förändring  08/09 

        -0,014849075         0,268633377 
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10.5 Bilaga 5 

Intervjufrågor 

Mötesintervju 2010-05-12   

Finansanalytiker på en av Sveriges fyra storbanker 

 

1. Enligt din erfarenhet, hur reagerar marknaden, i synnerhet aktiekursen i ett företag, 

när det sker ett vd-byte? 

 

 

2. Vad anser du om empirins validitet, det vill säga hur pass väl använd data 

representerar det som undersöks? 

 

 

3. Vad anser du om empirins reliabilitet, det vill säga hur pass tillförlitlig är den data 

som undersöks? 

 

 

4. Resultatet för AAR och CAAR i undersökningen visade att inom företag där det har 

skett ett kvinnligt vd-byte är det högre procentuella förändringar i aktieavkastningen 

än för företagen som har genomfört ett manligt vd-byte. Vad är dina kommentarer på 

det och vad tror du är anledningen till detta resultat?   

 

   

5. I tre av fyra fall där det har skett ett kvinnligt vd-byte har den procentuella 

förändringen i företagens rörelseresultat varit mer positiv än för de företag där ett 

manligt vd-byte har genomförts. Hur ser din analys ut av resultatet? 

 

 

6. Anser du att marknaden idag är mer känslig än för 10 år sedan när det kommer till vd-

byten?  

 


