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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

”Flickor lyckas bättre i skolan än pojkar men lönekuvertet förblir tunnare” 

Det svenska samhället präglas idag fortfarande av det traditionella synsättet på kvinnans roll 

och position i samhället. Trots att kvinnor idag har en högre utbildning än män återfinns 

kvinnor sällan i bolagsstyrelser. Idag finns totalt 22,7 procent kvinnor i bolagsstyrelser på 

Stockholmsbörsen. Liknande siffror återfinns bland bolagsledningar där det totalt endast sitter 

16,3 procent kvinnor. Detta visar att män är överrepresenterade i både styrelse och ledning. 

Jämställdhetsproblemen på den svenska arbetsmarknaden bekräftas även av undersökningens 

resultat som visar att aktieägarna reagerar negativt vid tillsättandet av kvinnliga VD:n. 

Aktieägarna föredrar män på dessa poster vilket skapar en manlig dominans på högre uppsatta 

positioner. 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen säger att offentlig information som publiceras i 

tidningar eller på annat sätt inte kan påverka företagens aktiekurser. Genom en 

hypotesprövning som syftade till att pröva huruvida teorin stämmer eller inte visade resultatet 

att den effektiva marknadshypotesen kan förkastas.  

De tydliga skillnaderna mellan synen på manligt och kvinnligt ledarskap skapar en insikt i 

jämställdhetspolitikens brister och kartlägger den könssegregerade arbetsmarknaden.  För att 

styra utvecklingen av en jämställd arbetsmarknad i önskvärd riktning är kravet på 

förändringar ett faktum.  

 

  



 
 

Sammanfattning 

Under det senaste decenniet har det svenska samhället präglats av ett traditionellt synsätt på 

kvinnans roll och position på arbetsmarknaden. Samhällsproblemet som historiskt sätt präglat 

det svenska näringslivet med en alltför långsam utveckling har gjort att karriär- och 

utvecklingsmöjligheterna för kvinnor idag fortfarande är mycket små. I samband med 

diskussioner kring jämställdhet har det under 2000-talet blivit mer accepterat med kvinnor på 

högre uppsatta positioner dock är det idag fortfarande ganska ovanligt med kvinnliga VD:n på 

den svenska arbetsmarknaden.  

Enligt den effektiva marknadshypotesen har finansiella tillgångar förmågan att anpassa sig 

och reflektera över all tillgänglig information i beaktandet av priset. Detta skulle innebära att 

aktiekursen inte påverkas av tillkännagivanden av VD byten. Tidigare studier visar dock att 

det finns ett samband mellan publicerad information och aktiekursen. 

Syftet med denna uppsats är att genom en event studie undersöka hur aktiekursen påverkas 

vid VD-byten samt om det förekommer skillnader på hur aktiekursen påverkas vid 

tillsättandet av manliga eller kvinnliga VD:n. 

Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan både kvinnliga och manliga VD 

byten vilket bekräftas av en hypotesprövning som förkastar den effektiva marknadshypotesen. 

Det anmärkningsvärda i undersökningen är att reaktionerna till tillkännagivandet genererar en 

tydlig negativ abnormal avkastning för kvinnliga VD byten respektive en positiv abnormal 

avkastning för manliga VD byten. Vidare går det att urskilja en relativt ostabil aktiekurs för 

kvinnliga VD byten under den studerade tidsperioden. Till skillnad från kvinnliga genererar 

manliga VD byten en relativt stabil aktiekurs. 

Slutsatsen som dras utifrån undersökningen är att det finns skillnader mellan respektive kön 

och att allt tyder på att det traditionella synsättet på kvinnligt ledarskap lever kvar i det 

svenska samhället.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In the last decades the Swedish labor market has been characterized by a stereotype 

perception on women’s role and position on the market. The perception speaks of the 

characteristics of female leadership as being less qualified causing the gaps between the two 

genders to transform into a gender segregated society. The historically slow progress has 

limited the career opportunities for women to reach top management. However the increasing 

discussions during the 21
st
 century on how to reduce the gender differences in the labor 

market has made it more acceptable with women on higher positions. Despite of that there is 

still a lack of women representing top management position on the Swedish labor market 

today. 

According to the efficient market hypothesis, financial assets have the ability to adapt and 

reflect on all available information in consideration of the price. According to the theory this 

means that the announcement of CEO succession doesn’t have an effect on the share price. In 

contradiction previous studies show that there is a correlation between published information 

and share prices. 

The aim of this paper is to examine how CEO successions effect share prices and wheatear 

there are differences in how the price is affected by the succession of male or female CEO´s.   

The result of the study shows that there is a correlation between male and female CEO 

successions as confirmed by testing a hypothesis that also has rejected the efficient market 

hypothesis.  

What is significant in the study is the difference in reaction to the announcement of CEO 

succession between the two genders. Female CEO succession generates clear negative 

abnormal returns unlike male CEO succession generating positive abnormal returns. The 

study also indicates that female succession generates a clearly unstable share price during the 

estimated timeframe which can be clearly discerned from a relatively stable share price that 

can be observed from male successions.  

In conclusion, the study shows that there are differences between both genders furthermore 

indicating that the traditional and narrow minded view of women’s leadership is still anchored 

in the society.  



 
 

Definitioner 

VD: Verkställande direktör 

Avkastning: Vinst 

Abnormal avkastning: Avkastning som är högre än sitt referensindex 

Kumulativ avkastning: Aggregering av abnormal avkastning 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien samt en problemdiskussion där 

problematiseringen diskuteras för att sedan beskriva syftet med undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

En VD utses av organisationens styrelse vilket innebär att ledarskapet fördelas mellan dessa 

två enheter det vill säga VD:n och styrelsen inom organisationen. VD:ns roll utmärker sig 

avsevärt då det är denne som ansvarar för företagets resultat och utveckling samt är företagets 

ansikte utåt mot allmänheten och olika intressenter.
1
 

De senaste årtiondena har en VD:s roll och betydelse ändrats med hänseende på antalet år en 

VD sitter på sin position. Tidigare var det vanligt att en VD hade kvar sin position ungefär 10-

15 år eller fram till pensionen efter tillträdet. Under 90-talet skedde dock ett antal förändringar 

och det blev allt vanligare med VD byten. Detta ledde till att VD byten blev mer frekventa 

vilket idag innebär att positionen varar under en period på cirka tre till fyra år. Anledningen 

till att byten av VD sker mer frekvent kan bero på ett antal olika faktorer som exempelvis 

frivillig eller ofrivillig avgång, VD:ns makt och styrelsens lojalitet, tillgänglighet av 

alternativa kandidater eller ett så kallat generationsskifte.
2
 

Under de senaste decennierna har det i samband med diskussionen kring jämställdhet även 

blivit vanligare med kvinnor på högt uppsatta positioner. Det var under 90-talet som de första 

kvinnliga VD:n tillsattes i Sverige vilket under den tiden var ganska ovanligt. Vidare har 

diskussioner kring jämställdhetsfrågan samt kvinnans roll i samhället och på arbetsmarknaden 

lett till att det har blivit mer accepterat med kvinnor på högre uppsatta positioner, dock är det 

idag fortfarande ganska sällsynt med kvinnliga VD:n på den svenska arbetsmarknaden.
34

 

Regeringens satsningar på jämställdhet har varit omfattande under 2000-talet. Var tredje år 

påbörjas ett nytt program där jämställdhet och dess olika delområden behandlas. Ett av 

delområdena är jämställdhet på arbetsmarknaden. Efter varje treårsperiod gör regeringen en 

                                                           
1
http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_vd.htm  

2
Fredrickson, James W; Hambrick, Donald C. & Baumrin, Sara (1988) “A model of CEO dismissal”  Academy of 

Management review, 1988, vol 13 
3
http://www.svd.se/naringsliv/32-kvinnor-pa-bors-vd-stolen-pa-100-ar_5991071.svd  

4
Nordic Investor services 12 juni ” Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbol-agen: styrelser, -

ledningar och anställda” (2012). 
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utvärdering av uppsatta mål och strategier vilket ligger till grund för nästa treårsperiod av 

satsningar. Regeringens insatser skall bidra till att få fler människor på arbetsmarknaden samt 

att det skall vara en jämn fördelning av antalet kvinnor och män i olika branscher och på olika 

positioner på arbetsmarknaden.
5
   

 

”Flickor lyckas bättre i skolan än pojkar men lönekuvertet förblir tunnare”
6 

Idag finns det fortfarande brister i jämställdhet när det kommer till möjligheter i arbetslivet 

för kvinnor och män. Enligt regeringens nya delegation som skall främja jämställt arbetsliv 

och minska lönegap, är möjligheterna för att komma in på arbetsmarknaden och näringslivet 

begränsade för kvinnor. I kvinnodominerade sektorer är karriär- och utvecklingsmöjligheterna 

mycket små vilket påpekas som ett allvarligt samhällsproblem. Delegationen redovisar även 

att lönegapet mellan män och kvinnor är lika stort som för 20 år sedan, vilket visar på ett 

tydligt misslyckande inom jämställdhetspolitiken.
7
 

Trots att kvinnor idag har högre utbildning än män återfinns inte kvinnor i bolagsstyrelser.
8
 

Enligt en undersökning gjord av Nordic Investor services ”Andra AP-fondens index över 

andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda” sitter det på 

Stockholmsbörsen idag totalt 22,7 procent kvinnor i bolagsstyrelser. Liknande siffror 

återfinns bland bolagsledningar där det idag totalt sitter 16,3 procent kvinnor. Det innebär att 

männen är överrepresenterade i både styrelse och ledning på den svenska börsmarknaden.
9
En 

könssegregerad arbetsmarknad är idag således fortfarande ett problem på den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Regeringen 17 juni ”En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden 

och i näringslivet”, (2009). s. 6-8. 
6
http://www.regeringen.se/sb/d/15123/a/177584  

7
Ibid. 

8
http://www.regeringen.se/sb/d/7617/a/187975  

9
Nordic Investor services 12 juni ” Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar 

och anställda” (2012).  s.25. 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett VD-byte innebär både positiva och negativa förändringar för organisationen beroende på 

hur aktieägarna reagerar. Det kan exempelvis leda till ett förändrat resultat för företaget och 

upp- eller nedgång i aktiekursen, beroende på aktieägarnas uppfattning om och förtroende till 

den nya VD:n.
1011

  

Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen har finansiella tillgångar förmågan att 

anpassa sig och reflektera över all tillgänglig information i beaktandet av priset. Detta innebär 

enligt den effektiva marknadshypotesen att aktiekursen inte kan påverkas av offentliga 

tillkännagivanden
12

. 

Vidare forskning om den effektiva marknadshypotesen visar dock oftast att tillkännagivandet 

av ett VD byte leder till en negativ inställning hos investerarna vilket vidare innebär att det 

har en negativ effekt på aktiekursen. Dock menar man att det föreligger vissa skillnader på om 

den nya VD:n är internt eller externt tillsatt. Enligt Randolph P. Beatty och Edward Zajacs 

studie är det oftast de som inte är beredda på händelsen som upplever en negativ förändring i 

aktiekursen. 

Enligt resultatet av Peggy M Lees studie är aktieägarnas reaktioner till tillkännagivandet av en 

kvinnlig VD mer negativa än tillkännagivandet av en manlig VD. Däremot är aktieägarna mer 

positiva till en intern än en extern tillsatt kvinnlig VD.
13

 Studien visar att den manliga 

dominansen skapar en förutfattad uppfattning om att kvinnor inte besitter de egenskaper eller 

har de kvalifikationer som behövs för att kunna etablera sig på högt uppsatta positioner, därav 

det låga antalet kvinnor i företagsledningar och styrelser. Vidare kan dessa faktorer till viss 

del återspeglas i den abnormala avkastningen som studiens kvinnliga VD byten genererat.  

Helene J. Ahl skriver i sin avhandling att det finns givna antaganden om kvinnor och män 

som menar att kvinnor och män måste vara olika. Ahl beskriver tre argument som stöd för 

antagandet där fokus ligger på olikheterna mellan kvinnor och män, att den ambitiösa kvinnan 

beskrivs som ”ovanlig” samt en feminin modell av kvinnans roll på arbetsmarknaden. 

                                                           
10

http://www.privataaffarer.se/nyheter/vd-byte-ar-positivt-for-kursen-enl-analytiker-71907  
11

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2558911.ece  
12

Francis & Taylor.(2000)Investments, McGraw-Hill, s.211. 
13

 Peggy M. Lee. ”She’-e-os: Gender Effects and stock price reactions to the announcements of top executive 
appointments”, Academy Of Management Best Conference Paper 2003 BPS: GG2. 

http://www.privataaffarer.se/nyheter/vd-byte-ar-positivt-for-kursen-enl-analytiker-71907
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Avhandlingen söker förklara tankesättet kring kvinnligt ledarskap ur ett post-strukturellt 

perspektiv. 

Då en VD ansvarar för företagets utveckling samt är företagets ansikte utåt mot allmänheten 

och olika intressenter, föreligger intresse att undersöka hur aktiekursen påverkas vid ett VD 

byte
14

. De flesta tidigare studier kring VD bytens påverkan på aktiekurser har undersökt hur 

VD byten generellt sett påverkar aktiekurser, dock finns ett begränsat antal studier med fokus 

på genusperspektiv som syftar till att fånga upp skillnader mellan tillsättandet av kvinnliga 

och manliga VD:n. Det är därför intressant att undersöka huruvida genusperspektivet har 

någon inverkan på aktiekursen och om det negativa tankesättet kring kvinnans roll på 

arbetsmarknaden återfinns i aktieägarnas reaktioner vid ett offentligt tillkännagivande.  

Regeringens jämställdhetspolitik syftar till att förändra den konservativa fördelningen av makt 

och resurser mellan kvinnor och män på en samhällsnivå. Kvinnor och män måste ha samma 

möjligheter för att kunna påverka och styra sin livssituation. När detta är ett faktum i alla 

delar i samhället uppnår man ett rättvist och demokratiskt samhälle, vilket är målet med 

jämställdhet. Detta påverkar i sin tur den ekonomiska tillväxten positivt genom kompetens 

och skaparkraft.
15

 

Då jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom människors kompetens och skaparkraft 

är det därför viktigt att dessa tillvaratas och främjas. Om kvinnors kompetens och skaparkraft 

får ett tydligare avtryck på arbetsmarknaden skulle detta påverka BNP-nivån avsevärt då 

regeringens mål om jämställdhet och hög tillväxt hör ihop.
16

 

Det är därför även intressant att undersöka till vilken grad regeringens satsningar på 

jämställdhetspolitiken i samhället har etablerats på arbetsmarknaden och till vilken grad det 

har etablerats i aktieägarnas synsätt och reaktioner till kvinnligt ledarskap det vill säga om det 

föreligger skillnader på reaktioner mellan tillsättandet av en manlig eller kvinnlig VD.  
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http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_vd.htm  
15

 http://regeringen.se/sb/d/2593  
16

 Regeringskansliet,“Samma makt att forma samhället och sitt eget liv – regeringens arbete för ökad 
jämställdhet”(2011) s. 6. 

http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_vd.htm
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1.2.1 Problemformulering 
 

- Hur reagerar aktieägarna på Stockholmsbörsen på tillkännagivandet av ett VD byte? 

- Skiljer sig aktieägarnas reaktioner vid tillsättandet av kvinnliga eller manliga VD:n?  

- Kan resultatet förklara nuvarande fördelningen av män och kvinnor på 

arbetsmarknaden? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en event studie undersöka hur aktiekursen påverkas 

vid VD-byten samt om det förekommer skillnader på hur aktiekursen påverkas vid 

tillsättandet av manliga eller kvinnliga VD:n 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen baseras på sammanlagt 37 slumpmässigt utvalda företag. Samtliga företag är 

noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Nordic. Då fokus ligger på skildringen av ett 

genusperspektiv har företagen endast delats upp i två kategorier; företag som har genomgått 

ett kvinnligt respektive manligt VD byte. Det används i undersökningen 18 kvinnliga VD 

byten respektive 19 manliga VD byten. Någon vidare resonering kring val av företag har 

således inte varit aktuell för denna studie då det inte anses vara av relevans.  

Studien kommer primärt att baseras på företagens B aktier, förutsatt att data för B aktier är 

tillgänglig. Vid brist på dessa data kommer C aktier att prioriteras framför A aktier då B- och 

C aktier oftast är samma sak
17

.  

 

1.5 Angreppssätt 

Det finns två metodiska angreppsätt att utgå ifrån inom samhällsvetenskapen. Vilket 

angreppssätt som väljs beror på den information som ska undersökas - hårddata eller mjukdata. 

Man talar således om kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativ metod innebär en liten 

grad av formalisering och har som grund ett förstående syfte. Genom att på olika sätt samla in 

                                                           
17

 http://www.aktieinkomster.se/2012/01/10/a,-b,-c-eller-preferensaktier--6673559  

http://www.aktieinkomster.se/2012/01/10/a,-b,-c-eller-preferensaktier--6673559
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information fås en djupare förståelse för problemet man studeras och beskrivning av hela 

sammanhanget kring det. Kvantitativ metod mäter högre grad av formalisering och 

strukturering än den kvalitativa metoden. Metoden definierar vad som är av särskilt intresse 

utifrån undersökningens frågeställning och avgör också vilka tänkbara svar det finns.
18

 

Utifrån ett deduktivt arbetssätt kan författarna ur befintliga teorier härleda hypoteser som 

vidare prövas empiriskt.  Detta benämns som det hypotetiskt- deduktiva
19

. En kvantitativ 

studie med hypotetiskt - deduktivt arbetssätt kommer att genomföras och baseras på en event 

studie. Slutligen tillämpas en hypotesprövning på samtliga kvinnliga respektive manliga VD 

byten där resultatet antingen kommer att förkasta eller ge stöd för den effektiva 

marknadshypotesen.  
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Patel & Davidson, (2011) “Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, Studentlitteratur, s.23. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för studien samt en hypotesutformning. 

Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion.  

 

2.1 Metodval 

2.1.1Event studie 

Genom att undersöka hur aktieägarna reagerar vid tillsättandet av en manlig och kvinnlig VD 

undersöker denna studie hur händelsen kommer att påverka företagens aktiekurs vid den valda 

perioden för observation.   

Event studier används främst inom ekonomi för att mäta effekterna av händelser som påverkar 

företagsvärdet. Genom att använda finansiell marknadsdata går det med hjälp av en event 

studie att mäta till vilken grad en specifik händelse påverkar ett företag och dess värde. Fokus 

ligger främst på att mäta förändringar i aktiekursen och se huruvida händelsen påverkar 

aktiekursen så att det avger en abnormal avkastning.
20

 Genom att tillämpa event studien 

kommer aktieägarnas reaktioner kunna urskiljas och därmed kunna dra en slutsats om 

aktieägarna förhåller sig till det traditionella synsättet på kvinnligt ledarskap.  

Event studien har sitt ursprung sedan tidiga 30-talet då James Dolley först introducerade 

studien då han studerade hur priserna påverkades av aktieuppdelning genom att undersöka 

nominella priser vid tidpunkten då aktieuppdelningar inträffade. Därefter har flera forskare 

använt event studier vid liknande undersökningar. I slutet på 60-talet utvecklades studien av 

Ray Ball och Philip Brown (1968), samt Eugene Fama (1969) och är den som huvudsakligen 

används idag.
21

  

 

 

 

 

                                                           
20

 MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35, s.13-14.   
21

 Ibid. s.13-14. 
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2.1.2 Event studiens steg 

       1. Definition av händelse som skall undersökas 

I det första steget i genomförandet av event studien definieras händelsen som skall undersökas. 

Vidare fastställs tidpunkten då händelsens påverkan på aktiepriset undersöks, det vill säga 

händelsefönstret. Detta innebär att den utvalda händelsen är vid tidpunkten då VD bytet 

tillkännagavs, vid exempelvis ett pressmeddelande och detta händelsefönster kommer således 

att innefatta dagen av tillkännagivandet. I praktiken tenderar detta händelsefönster att 

innefatta flera dagar då man tittar på dagen av tillkännagivandet och dagen efter 

tillkännagivandet för att se hur aktiekusen har påverkats. Händelsefönstret kan även innefatta 

dagen innan tillkännagivandet för att man tydligare skall urskilja förändringar i aktiepriset.
22

 I 

denna undersökning kommer ett bredare händelsefönster att fastställas för att få ett tydligare 

reaktionsmönster. Intervallet kommer att vara 11 dagar, då aktiekursen observeras fem dagar 

innan tillkännagivandet och fem dagar efter tillkännagivandet. I händelsefönstret är endast 

börsens handelsdagar inkluderade.  

 

   2. Urvalskriterier 

När händelsefönstret är bestämt skall urvalskriterierna fastställas för företaget som skall 

undersökas. Detta görs eftersom kriterierna kan innehålla begränsningar som 

datatillgänglighet, exempelvis noteringar på börsen och annan nödvändig information i 

sökandet av företaget.
23

 

 

3. Val av modell för beräkning av normal avkastning 

För att kunna göra en bedömning av händelsens effekter på aktiekursen måste val av modell 

bestämmas för uträkning av den normala avkastningen. Den normala avkastningen är den 

avkastning som skulle ha uppstått om händelsen inte skulle ha inträffat, i detta fall beräkning 

av hur avkastningen skulle ha varit om det inte hade skett ett VD byte inom företagen.  

Det finns två statistiska modeller som används för beräkning av den normala avkastningen. 

Den konstanta genomsnittliga modellen och marknadsmodellen. Den konstanta 

genomsnittliga modellen innebär att avkastningen är konstant genom tid det vill säga under 

                                                           
22

   MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35,.s.14-15. 
23

Ibid. s.15. 
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estimeringsfönstret. Marknadsmodellen förutsätter att det finns ett beständigt linjärt samband 

mellan marknadens samt aktiens avkastning.
24

 

Trots att den konstanta genomsnittliga modellen anses vara den enklaste modellen att tillämpa 

vid beräkning av den normala avkastningen finner Brown (1980) och Warner (1985) att 

modellen ofta ger liknande resultat som de mer sofistikerade modellerna. Denna brist på 

känslighet som modellen har kan hänföras till att variansen av den abnormala avkastningen 

inte minskar mycket när man väljer en mer sofistikerad modell.
25

 

Det finns även två ekonomiska modeller för beräkning av den normala avkastningen; Capital 

Asset Pricing Model- CAPM och Arbitrage Pricing Theory- APT. CAPM- modellen har 

huvudsakligen använts i genomförandet av event studier sedan 70-talet men då modellen 

enligt studier visat sig ha begränsningar kan användandet av modellen ifrågasättas. Då 

marknadsmodellen undviker CAPM- modellens begränsningar anser författarna att 

Marknadsmodellen är att föredra i undersökningen.
26

 Liknande studier har även visat att ATP- 

modellen huvudsakligen fokuserar på marknads faktor och att den inte lägger mycket fokus på 

andra faktorer, vilket även här gör Marknadsmodellen att föredra. Den enda fördelen med 

ATP-modellen är att den eliminerar de fördomar som CAPM- modellen tar hänsyn till men då 

de statistiska modellerna inte heller tar hänsyn till dessa kan man dra slutsatsen om att 

Marknadsmodellen är den ultimata modellen för undersökningen.
27

 

 

        4. Definition av estimeringsfönster 

När lämplig modell för beräkning av den normala avkastningen är vald, skall 

estimeringsfönstret definieras. Det vanligaste sättet att gå tillväga, om än anpassningsbart är 

att perioden innan händelsefönstret väljs. Händelsefönstret är således inte inkluderat i 

estimeringsfönstret, det görs således en avgränsning mellan estimeringsfönster och 

händelsefönster. Detta för att händelsen inte skall kunna påverka beräkningen av den normala 

avkastningen. Utifrån normal avkastning kan vidare abnormal avkastning beräknas.
28

 

 

                                                           
24

MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35, s.15. 
25

Ibid. s.17. 
26

Ibid. s.5. 
27

Ibid. s.19. 
28

Ibid. s.19. 
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Figur 1 Event studiens tidslinje
29

 

 

  

5. Beräkning av abnormal avkastning 

Abnormal avkastning enligt Marknadsmodellen: 

När den normala avkastningen räknats ut kan vidare den abnormala avkastning räknas enligt 

den valda modellen, i detta fall Marknadsmodellen. Den abnormala avkastningen är den 

faktiska avkastningen ex post under händelsefönstret minus den normala avkastningen. 

Företag i och datum t illustreras enligt nedanstående beräkning.  

    =    –   -   *    
30 

Marknadsmodellen innehåller en elementär regel som tillämpas i undersökningar där tillgång 

till data är begränsad. Modellen förutsätter alltid att αi är noll och βi är ett. 

 

     = abnormal avkastning 

   = Faktisk avkastning i dag t 

  -    *    = normal avkastning för tidsperiod t 

   = Förväntad avkastning i dag t 

 

 

                                                           
29

Figur enligt egen bearbetning. 
30

 MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35, s.20. 
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    beräkning, faktisk avkastning:
31

 

    
(         )

     
 

              

   förväntad avkastning:
32

 

    
(       )

    
 

                 

     Genomsnittlig abnormal avkastning:
33

 

     
     
 

 

 

        6. Aggregering av abnormal avkastning 

För att kunna dra slutsatser kring händelsens påverkan måste den abnormala avkastningen 

aggregeras. Aggregeringen sker utifrån två dimensioner, mellan tiden och aktierna. 

Aggregeringen sker genom beräkning av den kumulativa avkastningen (CAAR).
34

 

 

    (     )  ∑     

  

    

 

                                                         

    (     )= summan av den abnormala avkastningen under tidsperioden för event studien. 

 

                                                           
31

 MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35, s.20 
32

 Ibid 
33

 Ibid s.24 
34

 Ibid s.21 
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7. Tolkning och slutsats 

För att kunna dra slutsatser kring hur VD byten har påverkat aktiekursen skall nollhypotesen 

fastställas.  

 

2.2 Hypotes 

En hypotes är ett centralt begrepp inom forskning och definieras som en språklig sats där 

olika begrepp sätts i relation till varandra. En hypotes är enkel och brett utformad. Då en 

hypotes tillämpas görs en empirisk prövning för att undersöka om hypotesen ger en sann eller 

falsk bild av verkligheten.
35

 

Ett VD byte inom ett företag kan medföra olika förändringar inom företaget och kan på så sätt 

skapa osäkerhet bland aktieägarna. Osäkerheten kan i sin tur styra aktieägarnas handlingssätt 

och ligga till grund för hur man väljer att agera. Undersökningen utgår från en ensidig 

hypotesprövning där hypotesen är att tillkännagivandet av ett VD byte kommer att påverka 

aktiekursen och därmed avge en abnormal avkastning. Vi tror vidare att aktiekursförändringen 

kommer att visa en signifikant skillnad mellan de utvalda VD bytena för undersökningen, då 

vi tror att kvinnliga VD byten kommer att påverka aktiekursen mer än vad manliga VD byten 

kommer att göra.  

Hypotes: 

H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av VD byte och aktiekursen. 

H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av VD byte och aktiekursen 

 

Vid hypotesprövningen fastställer författarna själva hur stor risken är att förkasta 

nollhypotesen då den är sann. Denna risk kallas för signifikansnivå och måste vara så liten 

som möjligt, dock är det viktigt att påpeka att det alltid finns en risk och går således inte att 

eliminera den helt. Värdet på signifikansnivån fastställer författarna på 5 procent, vilket 

                                                           
35

Patel & Davidson, (2011) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, Studentlitteratur, s.20.  
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speglar ett relativt lågt värde. Detta för att minimera risken för att förkasta nollhypotesen då 

den är sann eller risken att acceptera nollhypotesen då den är falsk.
36

 

Vid beräkning kommer ett T-test att utföras på manliga respektive kvinnliga bolag. Detta 

förutsätter uträkning av respektive typers standardavvikelse.  

 

Beräkning av standardavvikelse enligt formeln nedan: Förenklig av McKinleys formel för 

beräkning av standardavvikelsen.
37

  

 

S=
√ (  x )

 

(   )
   

 

För vidare beräkning av T-test enligt följande formel: Förenkling av McKinleys formel för 

beräkning av T-test.
38

  

  
x - 
 

√ 

    

  

                                                           
36

Körner Svante & Wahlgren Lars, (2005), ”Statistiska metoder”, Studentlitteratur, s.122. 
37

MacKinlay Craig A. (1997) ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 
1997, vol. 35. 
38

Ibid 
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2.3 Metoddiskussion 

2.3.1Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten bestäms av hur undersökningens mätningar utförs och hur informationen 

bearbetas, det vill säga hur tillförlitlig datan man använder sig av är.  Validitet har sin 

utgångspunkt i vad som mäts och om det belyser undersökningsområdet på ett lämpligt sätt. 

För att undvika att validiteten i undersökningen påverkas studeras aktiekursen fem dagar 

innan tillkännagivandet och fem dagar efter tillkännagivandet, detta för att undvika läckage 

det vill säga att andra variabler påverkar aktiekursen. Det bör dock påpekas att studien inte 

behandlar olika variabler som kan tänkas förklara resultatet. 

Målsättningen i varje undersökning är att mäta så hög grad av reliabilitet och validitet som 

möjligt. När olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen avger samma eller 

ungefärliga resultat har undersökningen hög reliabilitet. Då författarna använder sig av 

tidigare forskning som stöder hypotesen kring marknadens påverkan på aktiekursen och 

samtidigt motbevisar den effektiva marknadshypotesen mäter undersökningen en hög grad av 

reliabilitet. Då studien omfattar en tidsperiod på flera år undviks att resultatet eventuellt 

påverkas av faktorer som konjunkturlägen vilket skulle innebära ett missvisande resultat och 

skulle vara fallet om studien baserades på enbart ett år. Möjligheten att kunna dra någon 

generell slutsats över tiden är således större och ökar graden av reliabilitet. 
39

 

 

2.3.2 Datainsamling 

Undersökningen grundar sig på sekundärdata. Tillkännagivanden av VD byten har tagits fram 

i form av pressmeddelanden från företagens hemsidor och från olika affärstidningar
40

. Då 

information om tillkännagivanden har kommit från affärstidningar i form av artiklar har 

datumet för tillkännagivandet bekräftats på företagets hemsidor. 

                                                           
39

Holme & Solvang, (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
s.163. 
40

Affärsvärlden 
Cisionwire, 
Dagens Industri 
Introduce,  
Mynewsdesk,   
Svenska Dagbladet 
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Vid insamling av aktiekurser har främst programmet EcoWin använts. EcoWin är en databas 

som bland annat innehåller historiska aktiekurser och finansiell data för olika börsnoterade 

företag. Vidare har historiska aktiekurser insamlats från Nasdaq OMX hemsida. 
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3. Praktisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras en kort historisk utveckling av jämställdhet i det svenska samhället 

samt regeringens satsningar för ökad jämställdhet 

 

Det svenska samhällets arbete för ökad jämställdhet har en lång historia och omfattar många 

områden. Under 90-talet genomfördes reformer i Sverige som gjorde att det svenska samhället 

kom att ta stora steg i utvecklingen av jämställdhetspolitiken. Den första reformen kom 1921 

och medförde allmän rösträtt för både kvinnor och män. Detta innebar att kvinnor och män 

fick rösta och bli valda in i riksdagen. Därefter infördes en rad olika satsningar från 

regeringen som bland annat gav lika folkpension för kvinnor och män samt en 

föräldraförsäkring som gav föräldrarna rätt att dela föräldraledigheten. Det var inte förrän år 

1980 som satsningarna om jämställdhet på arbetsmarknaden konkretiserades med lagen om 

könsdiskriminering i arbetslivet.
41

  

Lagen om könsdiskriminering i arbetslivet medförde rättsliga ramar för diskriminering på 

grund av kön på arbetsmarknaden. Detta blev en början på ett aktivt arbete för att uppnå 

jämställdhet på arbetsmarknaden.
42

 Idag är de viktigaste uppgifterna inom 

jämställdhetspolitiken att öka jämställdhet på arbetsmarknaden i skolan och i näringslivet.  

Regeringens jämställdhetspolitik syftar till att förändra den konservativa fördelningen av makt 

och resurser mellan kvinnor och män på en samhällsnivå. Kvinnor och män måste ha samma 

möjligheter för att kunna påverka och styra sin livssituation. När detta är ett faktum i alla 

delar i samhället uppnår man ett rättvist och demokratiskt samhälle, vilket är målet med 

jämställdhet. Detta påverkar i sin tur den ekonomiska tillväxten positivt genom kompetens 

och skaparkraft.
43

 

Regeringen utvecklar mål och strategier för jämställdhet i Sverige vilket innefattar flera 

delområden. Ett av dessa delområden är jämställdhet på arbetsmarknaden. Utvecklingen av 

dessa program sker var tredje år för att sedan utvärderas och förbättras för en ny treårsperiod. 

Regeringens strategi för åren 2008-2011 var bland annat att uppnå ekonomisk jämställdhet. 

                                                           
41

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/73/15/b815a9d4.pdf  
42

 http://www.tco.se/Templates/Page2____2298.aspx  
43

 http://regeringen.se/sb/d/2593  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/73/15/b815a9d4.pdf
http://www.tco.se/Templates/Page2____2298.aspx
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Detta förutsätter samma möjligheter för kvinnor och män i fråga om utbildning och arbete . 

En av åtgärderna som fastställdes under år 2008 var att få fler kvinnor i bolagsstyrelser. 

Genom uppdrag skulle ett nationellt styrelseprogram samordnas och genomföras för kvinnor. 

Syftet var att lyfta fram och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i 

bolagsstyrelser.  

Utifrån ett historiskt perspektiv har kvinnor haft det svårare att försörja sig på sitt arbete på 

grund av den begränsande lagstiftning och de normer som samhället utgjorts av. Det var inte 

förrän 1939 års arbetsrättsliga lagstiftning som formella hinder för kvinnor försvann, med 

andra ord blev det förbjudet att avskeda kvinnor som blev gravida eller kvinnor som gifte sig. 

Under 70-talet blev det dock vanligare att anställa kvinnor vilket för övrigt kan visas i 

förvärvsfrekvensen av kvinnor och män under den perioden. Förvärvsfrekvensen för kvinnor 

låg på 60 procent och förvärvsfrekvensen för män låg på 90 procent. Omorganiseringen av 

den offentliga sektorn samt införandet av bland annat föräldraförsäkringen under 70-talet låg 

till grund för denna utveckling.
44

 Trots detta finns det idag problem med jämställdheten på 

arbetsmarknaden som leder till värderingar som diskriminerar och missgynnar en viss grupp. 

En anledning till detta är det traditionella synsättet om vad kvinnor respektive män är lämpade 

för och vilka roller de bör uppfylla i samhället. Vidare leder detta till att det stereotypa 

tankesättet påverkar individer om respektive köns roll och arbete samt att det bidrar till 

lönegapet som finns mellan de två könen.
45

 

 

Då jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom människors kompetens och skaparkraft 

är det därför viktigt att dessa tillvaratas och främjas. Kvinnor är idag bättre utbildade än män 

men trots detta är det inte kvinnor som leder de svenska bolagen. Om kvinnors kompetens och 

skaparkraft får ett tydligare avtryck på arbetsmarknaden skulle detta påverka BNP-nivån då 

regeringens mål om jämställdhet och hög tillväxt hör ihop.
46

  

                                                           
44

  Regeringen 17 juni ”En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden 
och i näringslivet”, (2009). s.6 
45

 Ibid s.7 
46

 Regeringskansliet,“Samma makt att forma samhället och sitt eget liv – regeringens arbete för ökad 
jämställdhet”(2011) s. 6. 
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4. Teoretisk referensram 

Författarna utgår ifrån tre teorier som är relevanta för undersökningen. I detta avsnitt 

presenteras teorierna för att sedan tillämpas i avsnittet analys och slutsats. Vidare 

presenteras tidigare forskning som utgör grunden till undersökningen.   

 

4.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen syftar till finansiella tillgångars förmåga att snabbt anpassa 

sig och reflektera över all tillgänglig information som är relevant i beaktandet av priset. Det 

innebär att offentliga tillkännagivanden inte kan ge upphov till en abnormal avkastning, vilket 

i sin tur innebär att VD byten i företag inte kommer att påverka aktiepriset och således ge en 

abnormal avkastning.
47

 

Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Eugene Fama år 1960 men det var inte 

förrän 1990 som teorin blev erkänd. Den effektiva marknadshypotesen är en vidareutveckling 

på The random walk theory som presenterades av Jules Regnault år 1863 och som menar att 

aktiepriset förändras enligt ett oförutsägbart och slumpmässigt sätt. Det går således inte att 

förutse hur aktiepriset kommer att röra sig, det går lika gärna att singla slant och utgå från det 

resultatet i beaktelse av aktieköp
48

. Ett litet antal studier gav på den tiden stöd för denna teori 

som kom att vidareutvecklas av flera andra forskare innan Eugene Fama år 1960 utvecklade 

den effektiva marknadshypotesen.
49

 

 

Den effektiva marknadshypotesen har tre olika former som beskriver graden av 

marknadseffektivitet. Svag form innebär att aktiepriset reflekterar all tillgänglig information 

och historik kring aktiepriser vilket innebär att investerare inte kan överträffa marknaden 

genom att studera hur priserna sett ut under tidigare perioder. Investerarna har således tillgång 

till den historiska kursutvecklingen men kan inte utifrån detta förutspå framtida aktiepriser. 

Den semi- starka formen innebär att all offentlig information beaktas i aktiepriset. Det innebär 

att investerare inte kan överträffa marknaden genom att studera exempelvis The Wall Street 

Journal och liknande. Genom event studier går det på ett effektivt sätt att mäta hur snabbt den 

                                                           
47

Francis & Taylor.(2000)Investments, McGraw-Hill, s.211. 
48

Ibid. s. 211. 
49

 Eugene F. Fama, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, 
vol 46, sid 383 
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offentliga informationen påverkar priset. Tittar man på positiv information kan man dra 

slutsatsen om att ju snabbare informationen påverkar priset desto effektivare marknad.
50

 Stark 

form innebär att all tillgänglig offentlig information samt privat information reflekterar 

aktiepriset. Den privata informationen syftar till den så kallade insiderinformationen
51

. 

 

4.1.1 Kritik och Behavioral Finance 

Donald H. Chew tar i sin bok The New Corporate Finance upp flera begränsningar som han 

anser att den effektiva marknadsteorin har. Han delar upp dessa begränsningar i tre kategorier; 

den första kategorin handlar om att den effektiva marknadsteorin inte förklarar specifika 

aspekter som det måste tas hänsyn till i beaktandet av aktiekursens rörelse, så kallade 

anomalier. Han menar att det uppstår problem då teorin skall förankras med den data som 

samlats in. En av de anomalier som motsäger sig den effektiva marknadsteorin är 

överreaktion på priset det vill säga att information kan göra så att det blir en överreaktion på 

aktiepriset för att sedan gå tillbaka till det ursprungliga priset. För att undvika detta skall 

aktiekursen därför granskas några dagar efter tillkännagivandet för att därmed undvika att 

eventuella överreaktioner påverkar resultatet.
52

 

Den andra kategorin som Donald H. Chew tar upp är bristerna av effektivitet i modellen.  

Teorin tar inte hänsyn till de kostnader som uppstår i samband med informationen. Kostnader 

för att förvärva och bearbeta den informationen som finns tillgänglig. De första event 

studierna som gjordes av James Dolley och Ball och Brown var tämligen enkla studier där 

informationen förmedlades genom olika nyhetskällor och där kostnaderna var minimala. Att 

äldre teorier har begränsningar är således ett faktum.
53

 

Den tredje kategorin syftar till problemet med att testa effektiviteten i den effektiva 

marknadsteorin. Här tar man upp de aspekter som investerarnas tendenser att utnyttja 

information för egen vinning och förmågan att undersöka detta genom att jämföra 

avkastningen som påverkats av informationen med den förväntade avkastningen man hade fått 

utan att informationen publicerats. I många empiriska tester har CAPM använts för att 

beräkna effektiviteten. CAPM har dock som tidigare nämnt visat sig ha brister i flera 

empiriska studier då man som bäst kunnat bevisa ett svagt samband mellan marknadens 

                                                           
50

Francis & Taylor.(2000)Investments, McGraw-Hill, s.211-212. 
51

Ibid. s.214. 
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53
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faktiska avkastning och avkastningen beräknat med CAPM.
54

För att undvika specifika 

begränsningar som CAPM modellen har kommer vi som tidigare nämnt att använda oss av 

marknadsmodellen som undviker dessa begränsningar.  

Mot bakgrund av dessa begränsningar är anhängare till Behavioral Finance kritiska mot den 

effektiva marknadsteorin och anser att det inte finns något stöd för teorins antagande om att 

investerarna agerar rationellt.
55

 Behavioral Finance förklarar snarare investerarnas irrationella 

agerande och menar att det kan förklaras utifrån ett psykologiskt perspektiv
56

.  

 

4.2 Agentteorin 

I agentteorin är det relationen mellan principalerna och agenterna det vill säga ägarna och 

cheferna som står i fokus. Agenterna agerar utifrån principalernas intressen som prioritet vid 

ett beslutsfattande som sker för principalernas räkning. Agentproblemet innebär däremot 

risken med att agenterna tjänar sina egna intressen istället för principalernas intressen. I 

agentteorin söker man dock åtgärda detta problem och därmed säkerställa att principalernas 

intressen skyddas genom att kontrollera agenternas egennyttiga beteende. Detta sker i from av 

ett kontrakt som ser till att de skilda intressena hamnar i linje med varandra. Kontraktet är 

med andra ord en uppgörelse mellan de båda parterna som innebär att principalerna för ett 

specifiktöverenskommet pris delegerar arbete till sina agenter. På så sätt tjänas både 

principalernas egna och agenternas intressen.
57

 Enligt agentteorin kan man dock inte alltid 

förlita sig på att agenternas beteende är enligt överenskommet vilket innebär att agenterna 

kan ”smita” och därmed inte fullfölja det arbete de utlovat. Principalernas tillgång till 

information om agenternas beteende är därför avgörande för vilka agentkostnader som kan 

förekomma. Dessa agentkostnader kan definieras enligt tre olika former av kostnader;
58

 

Residualkostnader som är skillnaden mellan principalens aktiviteter, det faktisk utförda 

arbetet, vinstmaximering för principalerna samt de vinster som agenterna får ut
59

. 

Bindningskostnader som uppkommer vid undertecknandet av ett kontrakt som syftar till att 

                                                           
54

 Chew, Donald H. (2001) “The new corporate finance”, McGraw-Hill, s. 29-30. 
55

Ibid.s.32. 
56

 Michelle Baddeley, (2012) ”Behavioural Economics and Finance”, Routhledge, s.18. 
57

Mary Jo Hatch. (2002) ”organisationsteori-moderna, symboliska och postmoderna perspektiv”,  
Studentlitteratur, s.366-368 
58

Michael C. Jensen & William H. Meckling “ Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure”(1976). S.308-310- 
59

 Ibid. s.308. 



21 
 

minska principalernas risker genom begränsning av agenternas makt
60

. 

Övervakningskostnader som uppstår vid nära granskning av agenternas beteende, 

resurshantering och resultatet av agenternas beteende
61

.  

Definitionen av agentteorin och de agentkostnader som kan förekomma återspeglas i 

förhållandet mellan aktieägarna och förvaltarna av ett företag. Vid ett VD-byte kan det 

innebära att VD:n inte lyckats uppnå en lönsam tillväxt för företaget samt att de så kallade 

agentkostnaderna som uppstår vid övervakning av VD:ns beteende, resurshantering och 

resultatet av VD:ns beteende  blivit allt för höga. Vidare innebär detta att företagets beslut om 

att införa en ny VD grundas på strävan efter att uppnå så låga agentkostnader som möjligt.
62

 

 

4.3 Signalteorin 

Signalteorin är marknadsinriktad och betonar den process i vilken konsumenterna reagerar på 

en viss företagsåtgärd. I detta fall syftar det på den reaktion aktieägarna har vid 

tillkännagivandet av ett VD byte. Signalerna kring ett VD byte förekommer i form av 

pressmeddelanden och artiklar som företag och nyhetsportaler publicerar vid 

tillkännagivandet.
63

 Signalerna förutsätter således att investerare reagerar på företagens olika 

tillkännagivanden genom att antingen sälja eller köpa aktier vilket vidare genererar antingen 

en positiv eller negativ abnormal avkastning. Detta beror på om investerarna ser potential i 

företagets beslut eller om de inte anser det vara lönsamt för företaget. Olika former av 

tillkännagivanden kan således ge signaler om en osäker framtid för företaget vilket vidare 

leder till att investerarna säljer sina aktier trots att företagen inte sänder ut osäkra signaler med 

avsikt. Det kan vara själva tillkännagivandet som förutsätter framtida förändringar eller en 

viss osäkerhet för företaget vilket investerarna vidare upplever som negativa. På en marknad 

som genom tiderna dominerats av män på höga positioner kan därför tillkännagivandet av en 

kvinnlig VD ytterligare öka investerarnas osäkerhet och ge negativa effekter på aktiekursen.
64
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Dock är det enligt signalteorin inte specificerat hur aktieägarnas reaktionsprocess och 

agerande utvecklas efter dessa publiceringar
65

.  

 

4.4 Tidigare forskning 

”SHE’-E-OS: Gender effects and stock price reactions to the announcements of top executive 

appointment”s, Peggy M. Lee 

Enligt Peggy M. Lee har de flesta tidigare studier kring tillkännagivanden av VD byten och 

dess reaktion på aktiekursen gjorts med grund i marknadsmodellen. I denna studie har 

författaren dock använt sig av signalteorin samt litteratur om genus och ledningsperspektiv för 

att kunna bedöma investerares samt marknadens uppfattning om kvinnligt ledarskap. Detta för 

att dra kopplingar mellan tillkännagivanden av VD byten och aktieägares reaktioner för att 

vidare kunna belysa de eventuella könsskillnader som finns. Enligt studiens diskussioner 

kring kvinnor och företagsledning finns det ett antal viktiga orsaker till företagens beslut om 

VD byten. Dessa faktorer är bland annat ålder, tidigare erfarenheter samt om VD:n är internt 

eller externt tillsatt VD. Enligt undersökningen har de flesta tidigare studier fokuserat på 

reaktionen av tillsättandet av en intern eller extern VD.   

Enligt författaren är statusskillnaden som finns mellan män och kvinnor samt den långsamma 

ökningen av kvinnor på högt uppsatta positioner av vikt att undersöka. Mot bakgrund av den 

negativa inställningen till kvinnligt ledarskap och de fåtal historiska tillkännagivandena av 

kvinnor på högt uppsatta positioner är det ett faktum att ett kvinnligt VD byte kan medföra 

osäkerhet. En logisk anledning är att kvinnliga VD:n skiljer sig från manliga i både agerande 

och tankesätt vilket vidare är anledningen till det låga antalet kvinnor på högre positioner i 

just det amerikanska samhället. Bristen på kvinnor på höga positioner skapar sämre 

förutsättningar för att bedöma och utvärdera deras arbete vilket vidare leder till att kvinnorna 

sätts under ramen för en viss stereotyp där de inte anses vare lämpliga för en ledande position. 

Roller som på historisk grund endast utgjorts av män leder till att det endast är detta kön som 

associeras till dessa roller och därmed anses vara mer lämpliga och lönsamma än kvinnor. En 

anledning till detta är att män har majoritet på höga positioner och därmed anses ha de rätta 

egenskaperna för dessa positioner. Det låga antalet kvinnor skapar en förstärkt stereotyp att 

kvinnor inte är lika kvalificerade som män. Detta ligger till grund för studiens hypotes som 
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prövar könsskillnader och vidare bygger på ett antagande om att kvinnor, med hänseende till 

ovanstående faktorer, genererar en negativ avkastning. 

Enligt forskare föredrar människor säkerhet före osäkerhet vid ett beslutsfattande därmed kan 

osäkerheten som associeras vid tillkännagivandet av ett VD byte skapa en oro bland de 

investerare och aktieägare som har en andel inom företaget. Enligt Peggy M. Lees studie kan 

dock denna osäkerhet minska om den kvinnliga företagsledaren har meriter inom företaget 

samt informationen som publiceras innehåller önskade förväntningar på beslutsfattarna. 

Studiens resultat visar att aktieägarnas reaktioner på tillkännagivandet av kvinnliga VD-byten 

är mer negativt än tillkännagivandet av manliga VD-byten. Aktieägarna reagerar dock mer 

positivt om tillsättandet sker genom intern befordring inom företaget än om det tillsätts via en 

extern befordring.
66

 

 

 

“The Making of the Female Entrepreneur – A Discourse Analysis of Research Texts on 

Women´s Entrepreneurship” 

 

Helene J. Ahls doktorsavhandling från Jönköpings International Business School behandlar 

ämnet om kön och entreprenörskap ur ett post-strukturellt perspektiv. Det post-strukturella 

perspektivet utgår ifrån en uppfattning om genus som en social konstruktion. Genus ses som 

en relation som omdefinieras av subjektiviteter och subjektiva positioner över tiden, både som 

produkter och producenter av en social kontext. Subjektivitet är en känsla av vem du är 

medan en subjektiv position är en känsla av hur, samt var man är placerad i förhållande till 

andra.  Båda är konstruerade och påverkas genom genus vilket inte är något som är naturligt 

för människan. Detta förklaras närmare som ett ”relational concept” där en liknande 

jämförelse kan exemplifieras genom att säga att något stort inte kan vara stort om inget annat 

finns som gör det stort. 

 

Helena J. Ahl utgår från tidigare vetenskapliga artiklar som studerat genus och kvinnors 

entreprenörskap. Ahl menar att tidigare studier, i sina undersökningar försökt lyfta fram 

kvinnans roll och position på arbetsmarknaden men samtliga på ett sätt som fastställer 
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kvinnors sekundära plats i samhället. Med en utgångspunkt i Foucaults teori om diskurs 

analyserar Ahl de diskursiva metoder genom vilka avhandlingens resultat har uppnåtts.  

Det finns antaganden som tas för givet när det gäller kvinnor och män, arbete och familj. Ett 

av dessa antaganden är att kvinnor och män måste vara olika. Det finns tre argument som ger 

stöd för detta där det första argumentet är att man ofta fokuserar på små skillnader mellan 

kvinnor och män och på så sätt förbiser de stora likheterna mellan kvinnor och män. Det andra 

argumentet beskrivs som ”the self-selected woman” som utnämner kvinnor på högt uppsatta 

positioner som ovanliga kvinnor. Det tredje beskrivs som ”the gender mother” och bygger på 

det alternativ som finns för kvinnor, det vill säga en feminin modell av kvinnans roll på 

arbetsmarknaden. Dessa argument återskapar tankesättet kring könsskillnader och idén om 

kvinnan som det svagare könet.  

 

“Will succession planning increase shareholder worth? Evidence from investor reactions to 

ceo succession” 

Studien undersöker investerarnas reaktioner på en specifik form av successionsordning, relay 

succession. Teorin förespår att både initieringen och utkomsten av en relay VD successions 

process kommer att ha en inverkan på aktieägarnas andelar. De resultat som studien kommit 

fram till är att investerarna inte reagerar vid inledandet av processen där ett VD byte äger rum 

men att investerarna reagerar positivt då ”facklan” lämnas vidare till en person inom företaget 

som med andra ord befordras till VD, till en så kallad ”tronföljare”. Investerarnas reaktioner 

blir dock alltmer negativa då en VD lämnar företaget och då det sker en intern VD befordran 

som inte baseras på en form av relaysuccession. Slutligen har företagets resultat en inverkan 

på hur aktieägarna reagerar vid en befordran eller en avgång av en VD som anses vara den 

rätta ”tronföljaren”.
67
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“Stockholders reaction to CEO changes in large corporations”, The Academy of 

Management Journal, Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. Rogers, James E. 

I denna studie studerar författarna reaktionerna av VD byten i större företag där de undersöker 

sambandet mellan företagets finansiella resultat ett år före VD bytena samt om VD:n är 

internt- eller externt tillsatt. Den slutsats som dras i studien är att informationen om ett VD 

byte har en negativ betoning för aktieägarna vilket vidare innebär att aktiekursen sjunker. 

Däremot ökar investerarnas förväntningar på kassaflödet då det tillsätts externa VD:n vilket 

vidare leder till att aktiekursen ökar.
68

 

 

”CEO change and firm performance in large corporations: succession effects and manager 

effects”, Strategic Management Journal, Randolph P. Beatty och Edward J. Zajac. 

I denna studie undersöks aktiekursens reaktion på VD byten i 209 stora börsnoterade företag 

under en period mellan januari 1979 till december 1980. I studien använder sig författarna av 

Capital Asset Pricing Model dvs CAPM samt marknadsmodellen. Resultatet av Beatty och 

Zajacs studie indikerar på att de som inte var beredda på händelsen upplevde en negativ 

förändring i aktiepriset däremot påvisade det en positiv förändring i aktiepriset för de som var 

förberedde på händelsen. Resultatet visar således att tillkännagivandet av ett VD byte på 

långsikt har en negativ effekt på aktiekursen vilket huvudsakligen beror på hur marknaderna 

eller investerarna reagerar på ett tillkännagivande av ett VD byte. 
69
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av undersökningens resultat samt hypoteser 

som vidare byggs på av en analysdel. Resultatet redogörs i form av diagram och en 

beskrivande text. För att tydliggöra presentationen av resultatet redogörs kvinnliga respektive 

manliga VD byten i separata diagram.   

 

5.1 Resultat av CAAR för kvinnliga VD byten 

Diagram 1. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för kvinnliga VD byten 

 
70

 

Diagrammet illustrerar den genomsnittliga abnormala avkastningen, CAAR, för samtliga 

kvinnliga VD-byten. På diagrammets x-axel kan event studiens händelsefönster urskiljas där 

dag -5 till -1 visar aktiekursen fem dagar innan VD-bytet och dag 1 till 5 visar aktiekursen 

fem dagar efter VD-bytet. Dag 0 är dagen då tillkännagivandet blev offentligt. Y-axeln visar 

värdet på kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga kvinnliga företag. 

Det lägsta värdet infaller den första dagen efter tillkännagivandet av VD-bytet det vill säga 

under dag 1. Det högsta värdet infaller under dag -2 det vill säga två dagar innan 

tillkännagivandet. Det sker en signifikant nedgång i aktiekursen dagen efter tillkännagivandet 

med approximativt 0,89. Nedgången kan tyda på en överreaktion på informationen som 

offentliggjorts då CAAR nästan helt återgår till det ursprungliga värdet, dag 0. CAAR 

fortsätter därefter att sjunka fram till dag 4 för att sedan återigen stiga. Aktiekursen är således 
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relativt ostabil efter tillkännagivandet för de kvinnliga företagen där en negativ avkastning 

dominerar. 

5.1.1 Resultat av kvinnlig hypotesprövning 

Figur 2. Ensidig hypotesprövning, kvinnliga företag??? Eller VD byten? 

 

71
 

 

Testvariabeln -3,3424 hamnar utanför den kritiska gränsen. Detta innebär att vi kan förkasta 

H0 och acceptera H1. Hypotesprövningen visar således att det finns ett samband mellan 

kvinnliga tillkännagivanden av VD byten och aktiekursen.  
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5.2 Resultat av CAAR för manliga VD byten 

Diagram 2. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för manliga VD byten 

 
72

 

Diagrammet illustrerar kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, CAAR, för samtliga 

manliga VD-byten under händelsefönstrets 11 dagar.  

Det lägsta värdet infaller dag -4 det vill säga fyra dagar innan tillkännagivandet av VD-bytet. 

Det högsta värdet infaller den första dagen efter tillkännagivandet det vill säga under dag 1 då 

aktiekursen ökar med 1,77 procent. Dag 2 sjunker aktiekursen nästan tillbaka till den 

ursprungliga kursen, dag 0. Värdet sjunker då med cirka 1,73 procent det vill säga ungefär 

med lika många procent som det ökade dagen efter tillkännagivandet.  

Diagrammet visar en relativt stabil aktiekurs under hela event fönstret förutom dagen efter 

tillkännagivandet det vill säga dag 1. Den drastiska aktiekursökningen kan tyda på en 

överreaktion på informationen som offentliggjorts. Det går även att urskilja en reaktion i 

aktiekursen två dagar innan tillkännagivandet vilket kan tyda på att informationen om VD 

bytet har läckt ut. Samtliga reaktioner har genererat en positiv avkastning.  
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5.2.1 Hypotesprövning för manliga VD byten 

Figur 3. Ensidig hypotesprövning, manliga VD byten 

73
 

 

Testvariabeln 3,3175 hamnar utanför den kritiska gränsen. Detta innebär att vi kan förkasta 

H0 och acceptera H1. Hypotesprövningen visar således att det finns ett samband mellan 

manliga tillkännagivanden av VD byten och aktiekursen.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet och återkopplas till teorier och tidigare 

studier.  

 

Diagram 3. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga VD byten i samtliga företag. 

 
74

 

Enligt den beräknade hypotesprövningen visade resultatet att det fanns ett samband mellan 

tillkännagivandet och aktiekursen för kvinnliga respektive manliga VD byten. I 

sammanställningen ovan kan detta bekräftas genom en tydlig överreaktion på aktiekursen för 

respektive kön. Samtidigt ger detta stöd för Donald Chews antagande om den effektiva 

marknadsteorins begränsningar enligt den första kategorin där överreaktioner på priset har en 

tendens att snabbt återgå till den ursprungliga kursen
75

.  

Då tillkännagivandet blir offentligt kan man urskilja en nedgång i aktiekursen för de kvinnliga 

företagen dag 1. Aktiekursen sjunker i detta fall för att sedan återgå till den ursprungliga 

kursen dag 2 som därefter är relativt ostabil fram till event fönstrets sista dag. Detta kan bero 

på en osäkerhet beträffande företagets tillkännagivande och därmed aktieägarnas förtroende 

för den nya VD:n. Osäkerheten som kan observeras i aktiekursen dagarna efter 

tillkännagivandet för kvinnliga VD byten kan tolkas genom att signalerna haft en signifikant 

effekt på marknaden. Det innebär således att marknaden har reagerat negativt på VD bytet.  
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Aktieägarnas osäkerhet på tillkännagivandet av VD byte genererar enligt signalteorin 

antingen en positiv eller negativ abnormal avkastning vilket vidare beror på aktieägarnas 

inställning till tillkännagivandet. Anser aktieägarna att det inte är lönsamt genererar det 

således en negativ abnormal avkastning vilket kan återspeglas i den ovanstående grafen, under 

dag 1 och därefter under dag 3 och 4.  

En anledning till att aktieägarna har reagerat negativt kan återkopplas till samhällets 

långsamma utveckling av jämställdhetsfrågan och antalet kvinnor på högt uppsatta positioner. 

Enligt Peggy M. Lee’s tidigare studie kan det även bero på den stereotypa uppfattningen om 

kvinnligt ledarskap. Då kvinnligt ledarskap skiljer sig från manligt i både tankesätt och 

agerande kan det vara svårt för aktieägarna att acceptera en sådan förändring på en marknad 

som genom tiderna etablerats av det manliga könet, egenskaperna och tankesättet.   

Dessa traditionella föreställningar om vad kvinnor och män är lämpade för bidrar till 

strukturer och värderingar som missgynnar och diskriminerar. Att det finns en 

könsuppdelning på arbetsmarknaden och i näringslivet gör att individer påverkas av 

stereotypa föreställningar om kön och arbete. Könsuppdelningen försämrar bland annat 

matchning av kompetens, begränsar fria val och bidrar till lönegapet mellan kvinnor och 

män.
76  

Enligt Ahls studie finns det således tre argument som stärker antagandet om att kvinnor och 

män måste vara olika och som ligger till grund för tankesättet kring könsskillnader och idén 

om kvinnan som det svagare könet. Dessa argument kan vidare återspeglas i resultatet av 

aktieägarnas reaktioner kring ett kvinnligt respektive manligt VD byte där de reagerade mer 

negativt till det kvinnliga VD bytet. Detta tyder på att regeringens satsningar på jämställdhet 

på den svenska arbetsmarknaden kräver tid för att utvecklas och förbättras, det vill säga för att 

nå de mål som regeringen satt upp. 

Enligt den beräknade hypotesprövningen finns ett befintligt samband mellan manliga VD 

byten och aktiekursen vilket tydligt kan observeras i ovanstående diagram.  

Aktieägarna upplever i detta fall tillkännagivandet som något positivt och reaktionerna blir 

starka direkt efter tillkännagivandet. Det intressanta är att aktiekursen snabbt återgår till den 

ursprungliga kursen vilket är likadana reaktioner som kan observeras i den kvinnliga grafen. 
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Skillnaden påpekar en direkt motsatt effekt av tillkännagivandet av VD byten då de manliga 

genererar en positiv avkastning jämfört med den kvinnliga. Aktiekursens snabba återgång till 

den ursprungliga kursen dag 0 ger även här stöd för Donald Chews argument om den 

effektiva marknadsteorins begränsningar enligt den första kategorin. Mot bakgrund av bland 

annat denna överreaktion på kursen kan teorin om Behavioral Finance stärkas.   

Enligt signalteorin kan aktieägarnas positiva reaktioner till tillkännagivandet av VD byten 

tolkas som aktieägarnas förtroende för den nya VD:n. Även här kan motsatta effekter till de 

kvinnliga resultaten urskiljas. Signalerna som företaget sänt ut har haft en positiv effekt på 

marknaden och således genererat en positiv avkastning. Den positiva avkastningen kan 

urskiljas även tiden innan tillkännagivandet vilket enligt agentteorin kan tolkas som att 

aktieägarna var förberedda på denna händelse. Aktieägarna kan ha varit missnöjda med den 

tidigare VD:n på grund av höga residualkostnader, övervakningskostnader eller presterat 

resultat och valt att byta ut denna. Den positiva avkastningen innan tillkännagivandet dag -2 

kan bero på att informationen läckt ut tidigare. Därefter har aktiekursen som tidigare nämnt 

genererat en positiv avkastning dagarna efter tillkännagivandet vilket tyder på att aktieägarna 

är nöjda med företagens beslut. Liknande reaktion kan även återspeglas i den kvinnliga grafen 

då det sker en uppgång i aktiekursen dag -2. Trots att det sker en ökning i aktiekursen för 

respektive kön skiljer sig reaktionerna efter tillkännagivandena. Detta kan bero på att 

informationen som läckt ut upplevdes som positiv fram till det offentliga tillkännagivandet. 

Detta ger stöd för Peggy M. Lees studie som beskriver den stereotypa synen på kvinnligt 

ledarskap.  

Generellt sett visar diagrammen att positiva reaktioner dominerar för de manliga VD bytena 

under hela event fönstret till skillnad mot kvinnliga VD byten där negativa reaktioner 

dominerar.  
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7. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur aktiekursen påverkas vid VD byten och om det 

förekommer skillnader vid tillsättandet av manliga eller kvinnliga VD:n. Resultatet av 

undersökningen visar att det finns ett samband mellan tillkännagivanden för både kvinnliga 

och manliga VD byten. Det visar dock signifikanta skillnader mellan aktieägarnas reaktioner 

för respektive kön. Resultatet av kvinnliga VD byten visar en negativ abnormal avkastning 

medan resultatet för manliga VD byten visar en positiv abnormal avkastning. 

Resultatet av hypotesprövningen förkastar den effektiva marknadshypotesen då den påvisar 

ett samband mellan tillkännagivandet och aktiekursen för både kvinnliga och manliga VD 

byten. Detta tyder vidare på att teorin om en marknad som återspeglar all offentlig 

information i beaktandet av priset kan förkastas. Undersökningen visade på en överreaktion i 

aktiepriset efter tillkännagivandet vilket ger stöd för Donald Chew´s antagande om den 

effektiva marknadshypotesens begränsningar som därmed stärker kritiken mot denna teori.  

En annan skillnad är att aktiekursen för kvinnliga VD byten är relativt ostabil under hela event 

fönstret. Reaktionerna är annorlunda för manliga VD byten då event fönstret domineras av en 

relativ stabil aktiekurs. Undersökningens resultat stöder således uppsatsens tidigare forskning 

som påvisade ett negativt resultat i samband med kvinnliga VD byten.  

 

Negativa reaktioner innebär att även aktieägarna har ett traditionellt synsätt på kvinnligt 

ledarskap och därmed finns det en risk för att fel beslut fattas och att fel personer tillsätts på 

VD positioner. Då aktieägarna reagerar negativt till kvinnor på VD positioner hämmar det 

utvecklingen av jämställdheten och påverkar i sin tur kompetensen i bolagen på 

Stockholmsbörsen. De negativa reaktionerna skapar risk för en negativ utveckling av 

kvinnligt tillsatta VD positioner. Detta innebär att regeringens mål om jämställdhet inte blir 

uppfyllda vilket påverkar BNP-nivån 

Det gemensamma för respektive kön är att den största förändringen i aktiekursen kan urskiljas 

dagen efter tillkännagivandet samtidigt som det finns tendenser innan tillkännagivandet som 

möjligtvis kan kopplas till händelsen. Mot bakgrund av aktieägarnas tydliga reaktion dagen 

efter tillkännagivandet kan risken för att andra händelser har påverkat aktiekursen minimeras.  
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Slutsatsen som kan dras utifrån undersökningen är att det finns skillnader mellan respektive 

kön och att allt tyder på att det traditionella synsättet på kvinnligt ledarskap lever kvar i det 

svenska samhället.  
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8. Kritisk granskning 

Undersökningen bygger på ett antal valda företag för undersökning. Viktigt att påpeka är att 

det endast är dessa utvalda företag som präglar resultatet. Detta minskar möjligheten att 

utesluta faktum att undersökningen visat annat resultat om större urval hade valts. Ett större 

urval har inte varit möjligt i denna undersökning på grund av uppsatsens karaktär samt den 

givna tidsramen. Undersökningen har begränsats av databrist för de kvinnliga företagen vilket 

har gett upphov till bortfall.  

En annan negativ aspekt med undersökningen är att event studien endast kan påvisa ett 

samband mellan tillkännagivandet av VD bytet och aktiekursen. Det går således inte helt att 

utesluta att andra variabler kan ha påverkat resultatet och eventuellt belysa dessa. 

Undersökningen har endast fokuserat på skillnaden mellan manliga och kvinnliga VD:n och 

har närmare inte undersökt bakgrunden till VD bytena, VD:ns egenskaper eller vilken typ av 

tillsättande det handlar om. Författarna anser att dessa variabler kan påverka undersökningens 

resultat. 

Undersökningens data baseras främst på sekundärkällor i form av pressmeddelanden och 

artiklar där författarna fått fram datum för tillkännagivanden av VD byten.  Då dessa har varit 

grunden till beräkningarna har författarna varit noggranna med att bekräfta datumen på 

företagens hemsidor. Vidare har uträkningarna kontrollerats av båda författarna för att 

undvika fel och säkerställa ett rättvist resultat av dessa. Detta har bidragit till att stärka 

undersökningens reliabilitet. Vidare bygger uppsatsen till mestadels på litteratur och 

vetenskapliga artiklar vilket stärker undersökningens trovärdigheten. 

Vid beräkning av normal avkastning enligt Marknadsmodellen där beta och alfa har givna 

värden spekulerar författarna kring huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om alfa och 

beta hade räknats fram istället för att skattas  

Vidare anser författarna att hypotesprövningen beräknats med all noggrannhet och i enlighet 

med de givna parametrarna enligt litteraturen av Körner Svante & Wahlgren Lars - Statistiska 

metoder. Det går dock alltid att ifrågasätta en hypotesprövning och dess trovärdighen då det 

alltid finns en risk att misstolka resultatet. Ett slumpmässigt urval som undersökningen 

baseras på kan aldrig ge en fullstäng information om populationen och därför finns det risk att 

resultatet blir missvisande.
77

 Författarna har försökt minimera denna risk med att bestämma 

                                                           
77

 Körner Svante & Wahlgren Lars, (2005), ”Statistiska metoder”, Studentlitteratur, s.122. 
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en låg signifikansnivå. Mot bakgrund av detta anser författarna att uppsatsen bygger på 

trovärdiga och tillförlitliga källor. 

 

8.1 Vidare forskning 

Med hänvisning till föregående avsnitt där författarna belyser variabler som möjligtvis kan 

påverka undersökningens resultat anser författarna att undersökningen kan utvecklas. Detta 

genom att studera bakomliggande faktorer till VD byten. 

Förslag; 

- Bakgrund till VD bytet 

- Typ av tillsättande  

- Företagets finansiella resultat  

- Branschtillhörighet 

Genom att studera och dra paralleller kring ovanstående variabler kan ytterligare slutsatser 

dras kring skillnader utifrån ett genusperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell på Kvinnliga VD:n: 

Företag Kvinnliga VD:n Tillkännagivande 

Swedbank Birgitta Johansson 

Hedberg 

2000-02-10 

Softronic Marianne Arosenius 2000-09-15 

Telia Sonera Marianne Nivert 2001-02-19 

Venue Retail Group Ingrid Osmundsen 2004-11-11 

Feelgood svenska Eva Rooth 2005-03-30 

SEB Annika Falkengren 2005-11-10 

Kinnevik Mia Brunell 2006-03-13 

Mandator Katarina Mellström 2006-06-01 

Probi Monika Walter 2007-10-01 

Diamyd Medical AB Elisabeth Lindner 2007-12-12 

Enea AB Åsa Landen Ericsson 2008-05-28 

Venue Retail Group Susanne Börjesson 2008-12-12 

AudioDev Marianne Sernevi 2009-05-04 

SKF INC  Caroline Arehult 2010-01-29 

Q Med Maria Carell 2010-04-27 

Poolia Monika Elling 2010-08-30 

Atrium Ljungberg Ingalill Berglund 2011-03-14 

Rejlerskoncern Eva Nygren 2012-01-12 

Ratos AB Susanna Campbell 2012-01-27 
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Bilaga 2 

Tabell på Manliga VD:n: 

Företag Manliga VD:n Tillkännagivande 

Electrolux Hans Stråberg 2001-10-26 

Haldex Joakim Olsson 2005-03-11 

Axfood Ander Strålberg 2005-09-05 

Securitas AB Alf Göransson 2006-08-31 

Addnode G AB Staffan Hanstorp 2007-03-20 

Poolia AB Johan Eriksson 2007-06-14 

Telia Sonera Lars Nyberg 2007-07-27 

SCA Jan Johansson 2007-09-03 

Doro AB Jerome Arnaud 2007-10-24 

Prevas AB Mats Lundberg 2007-11-30 

BoreTech AB Anders Rabbe 2008-02-04 

Husqvarna Magnus Yngen 2008-05-26 

Tele 2 Harri Kopponen 2008-05-29 

TradeDoubler AB Örjan Frid 2008-12-22 

Atlas Copco Gunnar Brock 2009-01-20 

Seco Tools AB Lars Bergström 2010-11-08 

Sandvik Olof Faxander 2010-12-14 

Phonera AB Robert Öjfelth 2012-02-09 

Duni Tomas  Gustafsson 2012-11-07 
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Bilaga 3 

ARit per dag för 18 kvinnliga VD byten: 

 Swedbank Softronic TeliaSonera Venue 

Retail 

Group 

Feelgood 

svenska 

SEB 

Dag        

-5 -0,03716 -0,04784 0,00101 -0,02922 -0,00035 0,01402 

-4 -0,00907 0,07321 -0,00861 -0,00103 -0,01339 -0,00317 

-3 -0,00072 -0,01800 -0,00869 -0,03001 -0,00916 0,00364 

-2 -0,00490 -0,03270 0,03042 0,01390 0,03965 0,00023 

-1 0,01176 0,04106 0,02006 -0,03046 -0,01745 0,00363 

0 0,01149 -0,03229 0,04774 0,01413 0,02139 -0,00316 

1 -0,01699 -0,02725 0,02779 -0,94806 0,02092 0,01724 

2 -0,02123 0,00532 -0,01638 -0,04329 0,02048 0,00357 

3 -0,02979 -0,07834 -0,03439 -0,00103 -0,04117 -0,00644 

4 -0,01341 -0,01985 -0,04486 0,01367 0,01241 0,00023 

5 0,01656 -0,03651 0,05870 0,01346 -0,00035 0,00359 
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  Kinnevik Mandator Probi Diamyd 

Medical 

Enea AB Venue 

Retail 

Group 

Dag        

-5 0,00301 -0,01711 0,03979 0,00611 -0,00646 0,02019 

-4 -0,00215 0,04250 0,00037 0,02371 0,00593 -0,01865 

-3 -0,02266 -0,01192 0,17278 -0,02156 -0,02159 -0,00922 

-2 0,01618 -0,02189 0,01508 -0,00802 0,00108 0,00058 

-1 0,01071 0,00250 0,01486 0,00615 -0,00796 0,00058 

0 0,01055 0,00250 -0,01106 0,00614 0,00604 -0,00932 

1 0,03545 0,01749 -0,00252 -0,06834 -0,00341 0,00058 

2 -0,01664 -0,01720 -0,01122 -0,02032 0,00057 -0,01942 

3 0,00766 -0,02765 0,00330 -0,02476 -0,01105 0,02099 

4 -0,01185 -0,03377 0,00914 -0,02955 0,00081 -0,06942 

5 0,00766 0,02401 0,03515 -0,00987 -0,01633 -0,02093 

 

 



45 
 

 AudioDev SKF 

INC 

Q-Med Poolia Atrium 

Ljungberg 

Rejlerskoncern Ratos 

AB 

Dag        

-5 0,00455 0,00263 0,00919 -0,00844 0,01243 0,02782 -0,00718 

-4 -0,01513 0,00096 -0,00137 -0,02431 -0,00725 -0,00393 -0,00662 

-3 -0,01519 -0,00729 -0,01531 -0,02819 -0,00732 -0,01162 -0,00548 

-2 0,01598 0,00346 0,01629 0,00093 0,02386 -0,00393 0,01054 

-1 -0,02342 -0,07099 0,01946 0,00426 -0,01554 0,01933 -0,03365 

0 -0,03217 0,02422 -0,01157 -0,01568 -0,02429 0,01122 0,00728 

1 -0,03284 0,00452 -0,02199 0,17799 -0,02496 0,01099 -0,04337 

2 -0,00079 0,00363 0,05828 0,05895 0,00708 -0,00393 0,02135 

3 -0,00083 -0,00499 0,03174 0,02351 0,00705 0,01078 0,01372 

4 0,01678 -0,02055 -0,02059 0,00093 0,02466 -0,01118 0,00367 

5 -0,00675 -0,01391 -0,00464 0,02617 0,00113 -0,00758 0,00190 
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Bilaga 4 

Genomsnittlig abnormal avkastning och kummulativ avkastning 

 AAR CAAR 

Dag   

-5 -0,00068 -0,013 

-4 0,00168 0,032 

-3 -0,00355 -0,0675 

-2 0,00614 0,11674 

-1 -0,00237 -0,0451 

0 0,00122 0,02316 

1 -0,04615 -0,8768 

2 0,00046 0,00881 

3 -0,00746 -0,1417 

4 -0,01014 -0,1927 

5 0,00376 0,07146 
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Bilaga 5  

Arit per dag för samtliga manliga VD byten. 

 Electrolux Haldex Axfood Securitas 

AB 

Addnode 

Group AB 

Poolia AB 

Dag        

-5 -0,03347 0,01655 0,01409 -0,01020 -0,01682 0,00763 

-4 0,01753 -0,01321 -0,00192 -0,00612 -0,02055 0,01596 

-3 -0,00639 -0,01333 0,00601 0,01053 0,01410 0,00329 

-2 0,04871 -0,00969 0,01125 0,02272 0,01045 -0,00907 

-1 -0,04367 -0,00975 -0,00970 0,00606 -0,01021 0,00331 

0 -0,01028 0,00546 -0,00454 0,01397 0,01045 -0,02150 

1 0,98783 0,01298 0,00866 0,74729 -0,01021 -0,00506 

2 -0,03347 0,01275 0,05322 0,02147 0,01737 -0,00932 

3 0,02153 -0,01688 -0,01424 -0,00960 0,00687 -0,00084 

4 0,00925 -0,00591 0,02097 -0,01736 -0,00669 -0,01366 

5 0,00912 -0,00218 -0,01417 -0,01760 0,00687 0,00084 
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 TeliaSonera SCA Doro AB Prevas AB BoreTech 

AB 

Husqvarna 

Dag        

-5 -0,01094 0,00277 -0,11539 0,03957 0,01665 -0,00179 

-4 -0,01103 -0,01404 -0,00135 0,02888 0,00399 -0,01677 

-3 -0,02534 0,01345 0,00855 0,01438 0,02899 -0,02840 

-2 -0,00164 0,00065 -0,01116 0,00968 0,00399 -0,00179 

-1 -0,03659 0,01548 -0,00135 0,01425 0,02838 -0,02522 

0 -0,00164 0,03415 0,18677 -0,03129 0,03971 0,00621 

1 0,02998 0,01291 -0,03469 -0,02323 -0,04198 0,15190 

2 0,01306 -0,00928 0,03313 0,02449 0,02010 0,01026 

3 -0,01130 -0,01146 -0,00135 -0,00445 0,02251 -0,02163 

4 0,00811 -0,01167 0,03198 0,06277 0,00399 -0,00179 

5 -0,01130 0,00277 -0,00135 0,06417 -0,01419 -0,01393 
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 Tele2 TradeDoubler 

AB 

Atlas 

Copco 

Seco 

Tools AB 

Sandvik Phonera 

AB 

Duni 

Dag         

-5 0,01619 -0,02041 -0,02027 0,00258 0,00281 0,00991 0,01829 

-4 -0,01004 -0,01536 -0,04240 -0,02280 -0,00427 0,02324 -0,01532 

-3 0,03207 0,01526 -0,08492 -0,01866 -0,03182 0,00498 -0,00712 

-2 0,01347 0,02614 -0,01696 0,01326 0,01593 0,00491 0,00989 

-1 -0,01354 0,00121 0,05614 -0,00675 0,01163 -0,00379 -0,00712 

0 -0,00980 -0,04744 -0,01258 0,01371 0,01066 -0,09000 -0,02856 

1 -0,00207 0,03814 -0,06530 0,03738 -0,01512 -0,00851 0,01457 

2 -0,01961 0,00121 -0,02555 -0,01997 -0,00192 0,01991 0,00135 

3 -0,01794 0,01491 0,04596 -0,00252 -0,00428 -0,03157 0,00135 

4 -0,02223 0,06878 -0,07573 -0,02196 0,01149 0,01049 -0,02474 

5 0,02674 0,03665 -0,00954 0,02252 0,01287 -0,01318 -0,00758 
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Bilaga 6  

Genomsnittlig abnormal avkastning och kumulativ avkastning. 

 AAR CAAR 

Dag   

-5 -0,0043 -0,08225 

-4 -0,0056 -0,10558 

-3 -0,0034 -0,06437 

-2 0,00741 0,14074 

-1 -0,0016 -0,03123 

0 0,00334 0,06346 

1 0,0966 1,83547 

2 0,00575 0,1092 

3 -0,0018 -0,03493 

4 0,00137 0,02609 

5 0,00408 0,07753 
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Bilaga 7  

Formelsamling 

 

Beräkning av abnormal avkastning: 

    =    –   -   *    

 

    beräkning av faktisk avkastning: 

    
(         )

     
 

 

    beräkning av förväntad avkastning: 

    
(       )

    
 

 

     Genomsnittlig abnormal avkastning: 

     
     
 

 

 

Aggregering av abnormal avkastning: 

    (     )  ∑     
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Beräkning av standardavvikelse: 

S=
√ (  x )

 

(   )
 

 

Beräkning av T-test: 

  
x   
 

√ 

 

 

 


