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Abstract  

 

The woman has historically been considered unsuitable for the executive role and the following 

study intended to investigate whether the same results where shown today. Through objective 

stock data from the Stockholm Stock Exchange, the announcement of 15 female and 15 male 

CEO:s has been analyzed for possible differences in price movements between the genders. In 

addition, career experiences has been chosen as explanatory variables to expand the analysis. 

The result contradicted large parts of previous studies regarding prejudice towards female 

leaders since no differences were possible to indicate. Regarding which career experience the 

CEO previously had, no conclusions could be made. It turned out, however, that the 

announcement in all respects meant a positive reaction to the market.The study is considered 

to contribute to gender research through the presented results  that indicate that the 

stockmarkets investors tend to act  unprejudiced.  

 

 

Kvinnan har historiskt ansetts icke lämpad för chefsrollen och följande studie ämnade 

undersöka om samma resultat gick utläsa idag. Genom objektiv kursdata från 

Stockholmsbörsen har tillkännagivandet av 15 kvinnliga samt 15 manliga VD:s analyserats för 

eventuella skillnader i kursrörelser mellan könen. Dessutom har arbetserfarenheter valts som 

förklaringsvariabel för att kunna utvidga analysen. Resultaten motsade stora delar av den 

tidigare teorin om fördomar gentemot kvinnliga ledare då inte några skillnader varit möjliga 

att tyda. Beträffande vilken arbetserfarenhet VD:n tidigare haft kunde inte några direkta 

slutsatser dras. Det visade sig däremot att tillkännagivandet i alla avseenden innebar en positiv 

reaktion på marknaden. Studien anses kunna bidra till genusforskningen genom det uppvisade 

resultatet som indikerar att aktiemarknadens investerare agerar fördomsfritt. 
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1. Inledning/Bakgrund 

Har du googlat på ”kvinnligt ledarskap” på sistone? En snabb sökning ger 71 400 träffar med 

en skarp bild av hur en kvinnlig chef ”är” där begreppen "känsloladdad" och 

"samarbetsinriktad" ges som en vanlig beskrivning. Omsorgsinriktade, förstående, 

hjälpsamma och empatiska likaså. 

  

Någon påstår att kvinnliga chefer arbetar mer relationsinriktat än män. En annan hävdar att 

kvinnliga chefer har fler konflikter. En tredje publicerar en artikel med rubriken ”Ett 

kvinnligt ledarskap främjar livskvalitet”.  

 

Men existerar dessa skillnader i praktiken mellan könen 2017? Eller är det fördomar på den 

kvinnliga ledaren som speglar dessa? För att ta reda på det behövs en så objektiv bild av 

problemet som möjligt, och vad lämpar sig inte bättre då än aktiemarknadens brutala ärlighet? 

 

Från att aktiemarknaden tidigare handlat om grundläggande fundamental analys baserat på 

balans- och resultaträkningar vid värdering av företag har den idag övergått till att grunda sig 

mycket i spekulation och förväntningar (Haacke 2004). Utvecklingen har med andra ord rört 

sig mot värderingar som grundar sig i psykologiska faktorer snarare än faktiskt presterat 

resultat. Med tiden har det medfört en rad olika oförutsägbara händelser på marknaden vilket 

inte den klassiska, rationella ekonomiska teorin kunnat förklara (Bodie 2008). De senaste 20 

åren har IT-bubblan och finanskrisen 2007–2008 varit två tydliga avvikande händelser som 

grundat sig i spekulationerna och förväntningar som varit alldeles för höga gentemot vad 

företagen kunnat leverera. När bubblan tillslut sprack och aktiekursen rasade med en ruskig 

takt visade det sig i efterhand att dessa avvikande ras grundat sig i ett flertal olika psykologiska 

faktorer (Haacke 2004). För att försöka förklara den här sortens anomalier på marknaden har 

behavioural finance växt fram som en kritik mot den klassiska, rationella marknadsteorin 

(Bodie 2008). Den grundar sig således mer i de psykologiska aspekterna vid undersökandet av 

dessa avvikande beteenden och har börjat få allt mer genomslag i vetenskapsvärlden.   

 

Stereotyper kan anses vara en del av den här nya grenen och handlar om sociala bedömningar 

människor skapat som är låsta och svårföränderliga (Hall 1997). Genom att reducera, 

simplifiera och överdriva personer eller grupper till en enkel och fixerad bild kan det leda till 

en uppdelning av vad som är normalt och avvikande. Det blir en uppdelning mellan vad som 

tillhör en specifik social kategori och vad som inte gör det, en skillnad mellan vi och dem.   

 

Könsstereotyper är en del inom grenen och har fått uppmärksamhet efter att teoretiska försök 

som ämnat undersöka fenomenet genomförts under 1970-talet (Kanter 1977). Kvinnan visar 

sig inom organisationer där män är överrepresenterade bli förminskad och kategoriserad till en 

socialt framställd kvinnogrupp. Dessa organisationer existerar främst inom byggindustrin samt 

säkerhetsbranschen, men även inom branscher bestående av produktion samt 

informationsteknologi (Wilson 2009). Det visar sig vidare att kvinnliga chefer tjänar mindre 

än män som besitter liknande positioner, vilket gäller både på lägre och högre positioner i 

organisationen (Wilson 2009). En avgörande faktor för lönenivån och anställningsbarhet har 
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visat sig vara utbildningsnivå vilken ser lika ut för kvinnor och män fram till 25-årsåldern, men 

därefter skiljer sig åt. Utvecklingen har historiskt sett främst berott på att kvinnan tagit mer 

ansvar i hemmet och därav tappat erfarenhet gentemot den manliga konkurrenten. 

Kvinnogruppen framhävs dock generellt som icke lämpad för högre positioner på grund av 

deras "kvinnliga" beteende i form av skiftande humör och bristande kompetens (Thompson & 

McHugh 2009). Chefspositioner kräver självsäkerhet, konkurrensanda och ett tufft sinnelag 

varav dessa kommit att förknippas med män (Morrison & Von Glinow 1990). Vetenskapliga 

studier om kvinnligt respektive manligt ledarskap uppvisar att kvinnor är mer 

omsorgsinriktade, förstående, hjälpsamma, empatiska, samarbetsinriktade, socialt sensitiva 

och expressiva än sina manliga motsvarigheter (Wilson 2009). Män uppfattas istället som 

oberoende, självsäkra, kompetenta och dominerande. Dessa ledarskapsfaktorer har inte visat 

sig bero på genetiska faktorer utan snarare den sociala miljön och vilken uppfostran som 

erhållits. De formade personlighetsdragen och beteendemönstren kan därav göra att kvinnor 

anses vara mindre lämpade för högre chefspositioner som kräver dominans och ett bestämt 

förhållningssätt (Morrison & Von Glinow 1990). Den tydliga könssegregeringen som skapat 

könsstereotyper i den här sortens organisationer har varit med att bidra till det omdiskuterade 

glastaket som anses hindra kvinnor från att avancera i hierarkin (Wilson 2009). Kvinnorna 

upplever en stress över att de måste prestera bättre än männen för att ta sig vidare i karriären 

på grund av deras minoritetsposition och sociala kön.  

 

Alla studier kommer dock inte fram till dessa avvikande beteendemönster i ledarskapet 

(Andersen & Hansson 2010). En studie genomförd på publika företagschefer finner inte några 

signifikanta skillnader mellan könen, men beskriver istället andra tänkbara orsaksvariabler som 

kan ligga till grund för skillnader i ledarskapsbeteende. Studier gjorda inom 

ledarskapsforskningen som fokuserat på toppledning har undersökt vad som påverkar en chefs 

handlingar och strategier. Vidare har det studerats hur chefer finner framgång vilket innefattat 

slutsatser om att tidigare arbetserfarenheter påverkar dessa. Det har visat sig vara av stor 

betydelse om chefen har varit inom samma bransch under sin karriär (Kotter 1982). De mest 

framgångsrika cheferna stannade inom samma bransch och även inom samma företag.   

  

Kvinnan som ledare har med andra ord tidigare upplevts som något negativt av omgivningen, 

trots att senare forskning inte uppvisat några signifikanta skillnader i ledarskapsbeteende, men 

hur ser det ut idag 2017? Finns det möjligtvis andra bakomliggande faktorer i frågan? Genom 

att vända sig till aktiemarknaden och objektivt fastställd kursdata kan det rimligen ge en bild 

av investerarnas reaktion på en kvinnlig ledare. Enligt den effektiva marknadshypotesen 

(EMH) som länge varit den ledande teorin för studier kring aktiemarknaden anses ett vd-byte 

vara ett influerande element i bolagets prestation (Fama 1970). VD:n bör således kunna påverka 

den rationella aspekten och förändring i aktiepris och därmed påverka bolagets värde. Vidare 

kan det röra sig om andra psykologiska faktorer som till exempel vem VD:n är och vad denne 

tidigare gjort vilket medför förväntningar. För en vidare förståelse för följande studie krävs det 

möjligen vissa förtydliganden kring denne ledare. 
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1.1 Vad är en VD?  

Ett företags verkställande direktör(VD) är den individ som leder företaget, fattar strategiska 

beslut och ser över företagets dagliga verksamhet (Kontes 2013). Huvuduppgiften för VD:n  

är att bestämma en rimlig nivå av resurser för att sedan inneha förmågan att disponera 

resurserna. VD:n tar frekvent beslut som omformar företagets fördelning av human och 

kapitalresurser. Exempel på uppgifter som VD har; ta beslut om att etablera sig på en ny 

marknad, skapa en ny produktlinje, öka forskning och utveckling inom företaget eller 

rekrytera en ny vice VD. En VD kan både ta beslut ensam eller tillsammans med sina anställda 

dock måste förslagen få stöd av styrelsen för att kunna genomföras. Att vara VD för ett företag 

innefattar stort ansvar över att alla resurser i företaget disponeras strategiskt för att maximera 

den ekonomiska vinster över tid. Detta är VD:ns viktigaste roll då det är det mest centrala 

målet är den långsiktiga målsättningen för strategisk och finansiell lönsamhet för företaget. 

VD:n har alltså ansvar över att inget av företagets resurser går till strategier som minskar den 

ekonomiska vinsten för företaget. Driva företagets värderingar, möten med anställda, 

nyckelkunder samt leverantörer, upprätthålla goda samhällsrelationer, och även svara på 

plötslig kris kan alla vara berättigade krav på en VD:s tid men konsekvent styrande av resurser 

för att uppnå överlägsen ekonomisk vinsttillväxten är huvudkravet för  

en VD:s ledarroll (Kontes 2013).  

 

Organisationer och de VD:ar som leder dem har ett stort antal olika intressenter (Glick 2011). 

Dessa intressenter kan påverkas avsevärt av de beslut som fattas av VD och styrelse för 

företaget. Listan över intressenter inkluderar konsumenter, leverantörer, anställda, inklusive 

HR chefer och styrelser men är inte begränsat till endast dessa utan även företagets aktieägare 

(Glick 2011). Ineffektiva VD:ar som inte utesluts har potential att skapa ännu mer ekonomisk 

börda för organisationer, då de tjänar höga löner utan att prestera för organisationen. En VD 

behåller vidare sin position i genomsnitt cirka sex år, där det finns olika anledningar till varför 

en VD byts ut (Spear & Wang 2004). Den vanligast förekommande orsaken beror på att VD:n 

inte uppfyller kraven eller förväntningarna från styrelsen, men hur dessa ställs på respektive 

VD har visat sig skilja beroende på vilket kön denne har.  

  

1.2 Påverkar VD:n aktiekursen?  

Enligt marknadshypotesen kan VD:n anses ha en påverkan på aktiekursen (Fama 1970). 

Genom åren har det dock varit skilda meningar om VD:ns avgång har en påverkan på 

aktiekursen. Det finns resultat som tyder på att om en efterträdare tillkännages i samband med 

att VD:n avgår reagerar marknaden positivt (Warner 1988). Utfallet är dock inte skrivet i sten 

utan det kan skilja sig från fall till fall. Andra forskare har på den brittiska aktiemarknaden 

funnit en svagt negativ reaktion på aktiekursen i samband med ett byte av VD (Dedman & Lin 

2002). Vidare finns det även de som funnit att marknaden tenderar att reagera mer positivt i 

företag som är noggrant övervakade från sina långivare än de som inte är det (Marshall 2014). 

Dessutom anses en VD:s avgång i företag som redovisat finansiellt dåliga resultat skapa en 

positiv reaktion på marknaden (Friedman & Singh 1989). I ett liknande scenario där företaget 
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presterat finansiellt goda resultat visade sig istället marknadens reaktion bli den motsatta. Det 

tycks däremot i dessa situationer även spela roll vilken storlek företaget har, åtminstone om 

VD:n kommer utifrån och inte arbetat i organisationen tidigare (Lubatkin 1989). Ett stort 

företag tenderar i dessa fall inte påverkas av ett VD-byte i samma utsträckning som ett mindre.  

  

Vidare har studier kring VD:ns avgång analyserats där både frivilliga och ofrivilliga situationer 

undersökts (Dedman & Lin 2002). Det har visat sig att oavsett om en VD lämnar på grund av 

bättre arbetserbjudande eller om denne avskedats så bidrar det till en negativ reaktion på 

marknaden. Resultatet kan således anses gå emot den tidigare presenterade studien beträffande 

att aktiekursen rör sig nedåt om VD:n lämnar då företaget presenterat finansiellt dåliga resultat. 

Det rör sig med andra ord om delade meningar i vissa av dessa frågor.  

 

1.3 Vad kan förklara dessa kursrörelser?  

För att förstå marknaden krävs det till att börja med en genomgång av vad som driver 

aktiekursen. I grund och botten är det utbud och efterfrågan som styr om kursrörelsen kommer 

vara positiv eller negativ (Nasdaqomxnordic 2017). Om fler personer vill köpa än sälja en aktie 

blir rörelsen naturligt uppåtgående, medan det motsatta sker när fler vill sälja än köpa. Vad 

som styr utbudet och efterfrågan är en rad olika faktorer som inkluderar framtida förväntningar 

på företaget, omvärlden, räntor och mycket mer.  

 

Att det således sker olika utfall i aktiekursen i de exemplen som presenterades under avsnittet 

1.2 handlar om att utbudet och efterfrågan skiljer sig åt i de olika situationerna. Det finns bakom 

dessa resultat vidare antaganden om varför kursen reagerar som den gör. Det finns de som 

menar att marknaden bör reagera positivt om VD:n för ett bolag avskedas eftersom det kan 

tolkas som att företaget är handlingskraftigt (Friedman 1986). Samtidigt menar andra forskare 

att om en VD lämnar kan det uppfattas som att företaget går sämre än förväntat och det krävs 

en förändring (Bonnier & Bruner 1986). I de fall VD:n frivilligt lämnar tycks det vidare ses 

som en viktig resurs lämnar bolaget och av den anledningen reagerar marknaden negativt 

(Dedman & Lin 2001). Dessa exempel belyser således en förväntad effekt på aktiekursen som 

investerare kan antas ha med sig vid investeringsbeslut. 

 

Vidare skiljer marknadsreaktioner sig åt beträffande vilket land ett VD-byte sker i, där det visat 

sig vara en lägre reaktion i Storbritannien än vad det är i USA (Dedman & Lin 2002). Utfallet 

kan bero på ländernas skillnader i marknadsstorlek, men även storleken på landet i sig. I mindre 

länder finns begränsad tillgång till kvalificerad arbetskraft vilket kan göra det svårt att hitta en 

efterträdande VD.   

2. Problem & Syfte  

Det har som hittills presenterats ett flertal studier beträffande marknadens reaktion på faktorer 

som har med VD:n att göra. Alla dessa studier har bidragit med olika infallsvinklar för att 
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undersöka hur aktiekursen påverkas, men beträffande könets påverkan har endast enstaka 

studier gjorts (M.Lee & Hayes James 2003). Vidare har de tidigare studierna grundat sig på 

den brittiska samt amerikanska marknaden. VD-bytens reaktion på aktiekursen har visat sig 

skiljas åt mellan dessa två marknader vilket möjligtvis kan förklaras av storleksskillnader på  

länderna samt marknadsstorlek (Dedman & Lin 2002).   

 

Följande studies syfte är att bidra ytterligare till det aktuella området med genusaspekten som 

huvudfokus. Inledningsvis undersöks om en ny kvinnlig VD tenderar påverka aktiekursen, och 

sedan även om det går se några skillnader mellan män och kvinnor. Därutöver har 

arbetserfarenheter valts in som förklaringsvariabel vilket kan bidra med ytterligare en 

dimension när resultatet analyseras. Studien genomförs på den svenska marknaden och avviker 

därav från de tidigare studierna vilka genomförts utomlands (Dedman & Lin 2002). Sverige 

som är ett mindre land än både Storbritannien och USA till både yta och marknad kan således 

möjligtvis visa andra resultat. 

 

Studien är ämnad åt främst två aktörer: investerare och teoretiker. Investerarna vill ha kunskap 

om hur de kan erhålla avkastning på sina investeringar medan teoretikerna vill kunna förklara 

hur och varför aktiekursen reagerar som den gör vid tillträdandet av en ny VD. Ju mer förståelse 

för vad som kan påverka aktiekursen desto större precision kan investerare få när de ska fatta 

beslut som rör tillkännagivandet av en ny VD genom att grunda sina investeringsbeslut på den 

kunskapen. Samtidigt vill teoretiker ha en mer vetenskaplig förklaring till eventuella 

kursrörelser och vad dessa kan bero på. Avslutningsvis kan även börsnoterade bolag ha ett visst 

intresse för att förstå hur deras aktiekurs påverkas. En högre aktiekurs gör bolaget rikare genom 

att de får ökade möjligheter att köpa andra bolag med deras egna aktier som betalning. Likväl 

gör en högre aktiekurs det svårare för konkurrenter att köpa upp ens egna bolag. De egna 

aktierna kan således anses bli en starkare valuta (Avanza 2010).  

  

2.1 Frågeställningar  

1. Påverkas aktiekursen vid tillkännagivandet av en ny kvinnlig respektive manlig VD 

på kort sikt?  

2. Påverkas aktiekursen vid tillkännagivandet av en VD med tidigare 

arbetserfarenheter inom samma företag på kort sikt? 

  

2.2 Arbetshypotes   

Följande hypoteser är bägge grundade i tidigare teorier. Mot bakgrund till Kanters (1977) teori 

är hypotes 1 utformad där antaganden gjorts att aktiekursen bör röra sig nedåt vid 

tillkännagivandet av en kvinnlig VD då denne anses vara mindre lämpad alternativt okänd för 

chefspositioner. Den motsatta effekten bör därav visas för de fall då en man tillkännages som 

VD. Hypotes 2 är delvis grundad i Kotters teori om tidigare arbetserfarenhet som argumenterar 

att en chef med erfarenheter inom samma bransch och som klättrar inom samma företag når 
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större framgång. Följande hypotes grundar sig dock enbart i om VD:n avancerat i samma 

företag, och aktiekursen bör därav påverkas positivt då investerarna bör ha högre förväntningar 

på en VD som har erfarenheter inom organisationen. 

 

H1 - Negativ reaktion på kvinnliga VD:s på grund av att de anses vara sämre ledare enligt de 

stereotyper som existerar.   

H2 - En positiv reaktion på aktiekursen om den nya VD:n arbetat i samma företag innan 

tillkännagivandet. 

  

2.3 Avgränsningar   

Undersökningen är baserad på 15 kvinnliga, respektive 15 manliga VD:s som tillträtt mellan 

2011–2016. Samtliga företag är noterade på Stockholmsbörsen där ingen specifik 

företagsbransch är vald. Tidsintervallen som beaktas är 119 dagar innan tillkännagivandet av 

en ny VD, fem dagar efter tillkännagivandet samt 119 dagar efter. 

 

2.4 Begreppsförklaringar 

Avkastning: Vinst   

Abnormal avkastning: Avkastning som är högre eller lägre än sitt referensindex   

Aktie: En ägarandel i ett företag  

Aktiekurs: Priset på en aktie  

Stockholmsbörsen: Kallas även Nasdaq OMX Stockholm och är en marknadsplats för handel 

med värdepapper   

Börsindex: Även kallat aktieindex visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal aktier över 

en specifik tidsperiod. Det finns flertalet olika index i Sverige, däribland Stockholm OMXS30 

Small Cap, Mid Cap & Large Cap 

Arbetserfarenheter: VD:s som arbetat och avancerat inom samma företag  

  

 

 

 

3. Teoretisk referensram   

I följande kapitel kommer teorier som står centralt för studien presenteras. Dessa teorier 

kommer studien utgå ifrån och kommer sedan tillämpas i avsnittet analys/diskussion samt 

slutsats.   
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3.1 Rationalistisk teori  

Den rationalistiska organisationsteorin är en teoretisk utgångspunkt som kommer avgöra vad 

en kommer välja undersöka (Abrahamsson & Andersen 2005). Teorin utgår ifrån individer som 

vill uppfylla särskilda behov och i flertalet fall kommer de fram till att dessa enklast 

tillfredsställs i samarbete med andra. När andras åsikter tas in i beräkning krävs det däremot att 

gemensamma mål sätts. När det väl är genomfört kan de tillsammans skapa en organisation 

som ska fungera som verktyget som ska leda dem till framgång. Enligt teorin blir således dessa 

grundare vad som benämns organisationens huvudmän och det är deras mål som de framtida 

anställda ska arbeta utefter och tillgodose. Huvudmännen är således investerarna som satsat sitt 

kapital i organisationen och har det gemensamma målet att få en avkastning på sin placering. 

Företaget kommer sedan existera så länge som ägarna och marknaden tillåter och accepterar 

det (Arvidsson 1991).  

  

3.2 Agentteorin   

Agentteorin beskriver relationen mellan principalen (ägaren samt styrelsen) och agenten 

(VD:n) där agenten ska agera utifrån principalens intresse (Boulding & Kirmani 1993). Det är 

således viktigt att besluten som VD:n fattar stämmer överens med vad ägaren och styrelsen 

anser vara korrekt. VD:n ska med andra ord inte handla utifrån egna intressen, utan ta in ägarnas 

åsikter i beräkning, men utifrån den vetskapen agera nyttomaximerande och rationellt. 

Styrelsen och ägarna har befogenhet att tillsätta vem de önskar på posten, men kan likväl 

avsätta VD:n om de är missnöjda. Om samspelet dessa två aktörer emellan inte fungerar kan 

det till en början bli aktuellt att införa övervakning av VD:n, vilket medför dyra kostnader för 

företaget. Dessa kostnader beskrivs som agentkostnader och förutom övervakningskostnader 

även summan av VD:ns lön samt den uteblivna inkomsten som kunde krediterats om uppsynen 

inte krävdes (Jensen & Meckling 1976).  Att en verkställande direktör antingen tillsätts eller 

avgår kan vidare bero på ett flertal olika orsaker. Enligt agentteorin kan en VD bli avsatt på 

grund av att personen i fråga inte uppnår den enligt ägarna önskade tillväxten för företaget 

(Joachimsson & Thorell 1988).  Det kan även bero på att kostnaderna vid övervakning, så 

kallade agentkostnader blivit för höga, alternativt en kombination av dessa två. Företaget söker 

då efter en ny VD som kan tillfredsställa den önskade tillväxten och agentkostnaderna 

maximalt. 

  

3.3 Den effektiva marknadshypotesen  

Marknaden och dess investerare spelar med andra ord en vital roll för en organisation som 

framgick i de två tidigare styckena. För att klargöra hur det ser ut på marknaden finns en teori 

grundad av Eugene Fama (1970) vid namn Den effektiva marknadshypotesen (EMH) som blev 

allmänt vedertagen under 1990-talet. Den belyser hur finansiella marknader är effektiva och 

anpassar sig efter tillgänglig information. Priset på en aktie ska stämma överens med den 
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information som både köparen och säljaren har tillgång till vilket innebär det vara orimligt att 

vinna över marknaden med redan tillgänglig information. I följande teori anses ett VD-byte 

vara ett influerande element i bolagets prestation och bör kunna påverka den rationella aspekten 

och förändring i aktiepris och därmed påverka bolagets värde (Fama 1970). EMH kan vidare 

delas in i en tregradig skala; svag form, semistark form och stark form. Svag form innebär att 

aktiepriset reflekterar all den information och tillgänglig historisk data som både köparen och 

säljaren har och det går inte att utläsa eller förutspå framtida aktiepriser. Detta är även kallat 

”random walk” och innebär att avkastningen sker oberoende av tidigare avkastning och det är 

omöjligt att göra vinst genom att enbart studera tidigare avkastning (Ross, Westerfield & Jaffe 

2002). I medelstark form av marknadseffektivitet påverkas aktiepriset omedelbart av ny publik, 

relevant information vilket det inte gör i den svaga formen. Dock går det inte göra vinster 

genom denna information. Stark form innebär att all offentlig information påverkar priset, både 

publik och privat information. Privat information är så kallad insiderinformation vilket är 

tillgång till börspåverkande information som inte är offentlig (Fama 1970). Det är investerarens 

möjlighet att göra en abnormal vinst genom att ta del av information som inte tillkännagivits 

vilket är en form av läckage. Sammantaget kan slutsatsen dras att desto snabbare informationen 

påverkar priset desto effektivare är marknaden. Vid en komplett effektiv marknad kommer 

priset på aktien att vid informationens tillkännagivande justeras direkt av finansvärlden. 

Normalt sett tar det vid under- respektive överreaktion cirka 20 dagar innan marknaden justerar 

priset på aktien till sin rätta nivå. Vid under- eller överreaktioner anses marknaden inte vara 

helt effektiv (Ross, Westerfield, Jaffe 2005).  

  

3.3.1 Kritik mot EMH  

Ungefär ett decennium efter Famas (1970) presenterade den effektiva marknadshypotesen 

började teorier florera som kritiserade den för att vara en förenklad verklighet (Shiller 1990). 

EHM har till att börja med inte kunnat förklara varför volatiliteten i aktiepriser är som den är. 

Likväl kan den inte förklara varför aktiekursen tenderar att över- och underreagera vid 

tillkännagivandet av ny information. Vidare utgår EHM, samt flera andra ekonomiska teorier 

ifrån människan som rationell vilket varit till hjälp för att beskriva en rad företeelser på 

marknaden (Montier 2002). Dock har det uppstått avvikande händelser som till exempel 

diverse finansbubblor genom historiens gång som inte kunnat förklaras av ett rationellt 

handlande vilket gör att dessa teorier visar sig vara bristande i dessa situationer.   

 

Det finns vidare kritik mot denna teori då marknaden anpassar sig snabbt efter vad som håller 

på att ske och priser skulle hinna justeras innan investerare hinner göra flera köp (Ross 2002). 

Tidigare studier har även visat på att människors humör kan påverka hur optimistisk investerare 

är angående aktier. Om investerare är på gott humör kan lågt värderade bolag få en större 

aktieprishöjning än ett högt värderat bolag vilket innebär att marknaden överreagerar, men 

detta tenderar rätta till sig med tiden (DeBondt & Thaler 1985).   
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3.4 Signalteori   

Signalteorin handlar om hur investerare reagerar på företagsbeslut vilket har en direkt koppling 

till bolagets värde (Boulding & Kirmani 1993). I detta fall handlar det om hur investerare 

reagerar på ett VD-byte där signaler som ges till aktieägare angående aktiens värde har en stor 

betydelse i huruvida köparen och säljaren kommer agera. Detta leder till en mer öppen dialog 

och mer information om bolaget till investerare vilket bidrar till ett starkare band (Diamond 

1985). Detta i sin tur kan leda till att bolagets värde ökar, men beroende på vilka signaler som 

ges angående företagets utlåtanden kommer investerare antingen sälja eller köpa aktier vilket 

leder till en positiv eller negativ abnormal avkastning (M.Lee & Hayes James 2003). Det finns 

även studier som visar beroende på hur en ny VD tillsätts så kan aktiekursen påverkas (Ross 

1977). Om VD-bytet sker oväntat har det en negativ effekt på bolagets aktie avkastning medan 

om det är ett smidigt byte av VD och att den nya VD är till exempel en trogen aktieägare eller 

deltar i styrelsen så påverkas aktiekursen positivt (Shen & Canella 2002). En annan faktor som 

påverkar hur investerare agerar har att göra med den mansdominanta bilden som existerar i 

samhället. Om en kvinnlig VD tillsätts kan det leda till att investerarna känner osäkerhet och 

ge negativ effekt på aktiekursen (M.Lee & Hayes James 2003).  

 

3.5 Behavioral Finance  

Kritiken mot de tidigare två teorierna berör deras förmåga att se människan som rationell och 

beräknelig (Bodie 2008). Det har dock visat sig vid ett antal tillfällen på aktiemarknaden att 

anomalier uppstått som inte kunnat förklaras. Av den anledningen har Behavioral finance växt 

fram som en ny gren inom vetenskapsvärlden och fått mer uppmärksamhet de senaste åren. 

Den ses i sig inte som en egen teori utan snarare ett samlingsnamn av de olika psykologiska, 

sociala, kognitiva och känslomässiga faktorerna som har en påverkan på aktörernas beteende 

på aktiemarknaden. Behavioral finance menar att individer inte alltid tar rationella beslut, och 

att omgivningen har stor inverkan på individens beslutfattande. Det finns således flera olika 

delar som kan påverka individens beslutsfattande såsom bekanthet, överreaktion, 

sinnesstämning och flockbeteende. Människor investerar generellt i det som de känner till, 

exempelvis specifika yrkesbranscher eller geografiska lägen (Sulphey 2014).  Aktieägare 

tenderar till exempel vara mer optimistiska för att investera i företag de brinner för (Montier 

2002).  

 

Vidare kan överreaktioner uppstå på marknader vid diverse olika händelser som sedan tycks 

efter hand korrigeras till normala värden (De Bondt & Thaler 1985). Dessa överreaktioner kan 

förekomma som en effekt av att aktiemarknaden inte delger all information, för om alla hade 

tillgång till all information utan kostnad hade dessa reaktioner inte uppstå (Brealey et al 2006). 

Det kan däremot likväl förklaras av att det finns alldeles för mycket information som cirkulerar 

på daglig basis för att människan på ett rationellt sätt ska kunna hålla sig uppdaterad om allt 

(Carlsson & Ångström 2003).   
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Vilken sinnesstämning på marknaden som råder är ytterligare en påverkande faktor hur 

investerare agerar (Nofsinger 2007). Optimistiska människor är oftast mer riskbenägna och vill 

hellre spendera än spara och tvärt om när människan är pessimistisk. Sinnesstämningen är även 

kopplat till vilket konjunktur landet ligger i vid den tidpunkten (Wärneryd 2001). Dessutom 

har humör en inverkan på hur aktieägare agerar på marknaden (Lucey & Dowling 2005). Om 

investeraren är på bra humör tenderar hen investera mer.   

 

Flockbeteende kan även det ha en stor betydelse för hur investerare agerar på marknaden 

(Nofsinger 2007). Många tenderar följa andras beslut om att sälja och köpa för att inte gå miste 

eller förlora på något. Investeraren kan med andra ord anses ändra sitt handlingsmönster till att 

vara mer emotionellt istället för att agera rationellt (Qawi 2010). Det handlar om en 

gruppåverkan som får individen att agera impulsivt och okontrollerbart vilket kan leda till 

ogenomtänkta beslut. En förklarande orsak till beteendet anses vara att människan inte vill 

sticka ut från mängden och uppleva en känsla av ensamhet. Aktionen bidrar till att bland annat 

marknadstrender håller i sig längre än vad de borde göra, och resultatet blir värre än det var 

tänkt vilket bland annat visat sig i ett antal finanskriser.  

 

Behavioral Finance kan med andra ord anses försöka förklara människans ibland irrationella 

bettende som grundar sig i psykologiska faktorer vilka är beroende av omgivningen och 

skapade av den. Det leder oss till stereotyper som likväl är skapade av den sociala omgivningen 

och har en tendens att kategorisera, simplifiera och överdriva individer och grupper (Hall 

1997). Det är rimligen därav likväl något som skulle kunna påverka en investerares beslut. 

 

3.6 Kvinnan 

Moss Kanter (1977) presenterar i sin bok ”Men and Women of the Corporation” ett av de tidiga 

teoretiska försöken av att undersöka könsstereotyper och hur dessa utspelar sig i 

arbetssammanhang. Författaren undersöker den byråkratiska organisationen och påvisar tre 

faktorer: möjlighets- och maktstrukturer samt fördelningen mellan diverse olika människor i 

den sociala jobbsammansättningen. Dessa anses centrala och avgöra hur väl män och kvinnor 

kan avancera i organisationen. För en individ som vill göra karriär i en organisation är det 

således viktigt att besitta en central position i möjlighetsstrukturen. Kanter menar att individen 

själv inte kan välja sin väg hur som helst utan att denne är beroende av hur strukturen är 

utformad för att kunna klättra i organisationen. I de fall män överrepresenterade kvinnor i 

organisationen tenderar det leda till ett förminskande av kvinnorna, de blir ”symboliskt” 

behandlande och riskerar att uteslutas. Det är inte ovanligt att kvinnor upplevs av andra på ett 

speciellt sätt i organisationer då de blivit tilldelade en specifik grupp (exempelvis gruppen 

kvinnor som kan anses ha specifika egenskaper) och bedöms utifrån den istället vad de 

individuellt presterar. Beträffande de högre positionerna i organisationer visar det sig att 

kvinnorna ibland inte blir tagna på allvar och snarare upplevs som en bisittare till den manliga 

ledaren alternativt dennes fru. Kanter betonar vidare att det inte är ett personlighetsdrag för 

kvinnor utan att deras underordnade position i organisationerna medför att en anti-

framgångskultur skapas som gör att ingen tar för sig (Alvesson & Due Billing 2011).  
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3.7 Skillnader mellan kvinnor och män i ledarskapsbeteende  

Ett antal faktorer som visats påverka ledarskapsbeteende är kön, nationell kultur, socialisation, 

organisationens natur och organisationens demografi (Pounder & Coleman 2002). En del 

studier visar att det finns stora skillnader i ledarskapsbeteende mellan kvinnliga och manliga 

chefer. Mannen anses generellt vara bättre lämpad som chef då de upplevs tuffa, känslokalla 

och auktoritära medan kvinnan icke anses lämpbar för auktoritetspositioner med deras 

skiftande temperament och bristande kompetens (Thompson & McHugh 2009). 

Ledaregenskaper har kommit att förknippas till mäns egenskaper och attributer medan kvinnan 

förknippats med att inneha en familjeroll (Eagly & Karau 2002). Det här medför att det är 

svårare för kvinnor att nå högre positioner då deras egenskaper är icke önskvärda och de 

behöver gå en längre väg för att nå chefspositioner. Den här normen och typiska synen för den 

generella kvinnan som osjälvständig och någon som förväntas göra ett sämre arbete än mannen 

skapar förväntningar som skiljer sig åt könen emellan (Maher 1997). Dessa fördomar i 

kombination med en homosocialitet kan vara en bidragande orsak till att så pass få kvinnor är 

VD:s i börsnoterade bolag i Sverige (Franzén et al 2003). Män anställer män för att de kan 

känna igen sig i deras efterträdare och ser kvinnan som mindre arbetsvillig vilket inte öppnar 

upp för kvinnan att inträda i de högre positionerna på samma sätt som för mannen. Däremot 

finns det studier som visar på att när en kvinna väl når högre positionen så har hon lyckats 

motbevisa dessa förutfattade meningar (Wilson 2009). Det är dock de som argumenterar för att 

kvinnor som når dessa chefspositioner tenderar att ha attributer som är typiskt kopplade till 

män och uppfattas då inte som en typisk kvinna (Cross & Madson 1997).  

 

Det är dock inte alla som menar att de typiskt kvinnliga egenskaperna behöver vara något 

negativt. Forskare har kommit fram till att kvinnliga chefer bidrar positivt till kommunikation 

och samarbete, skapa tillhörighet, intimitet och omvårdnad (Grant 1988). Bevis för en 

könsskillnad anses finnas, men snarare i ledarstil där kvinnor tar en mer deltagande roll i 

jämförelse med männen som tar en mer direktiv stil. Det finns en stark relation mellan 

maskulinitet och uppgiftsorienterad ledarstil och mellan femininitet och relationsinriktad 

ledarstil.  

 

Det finns däremot studier som inte kunnat finna dessa skillnader i ledarskapsbeteende mellan 

män och kvinnor (Andersen & Hansson 2010). En av dessa studier menar att skillnader i 

ledarskapsbeteende beror på organisationsskillnader som identifieras av den privata och 

publika sektorn. På grund av detta valde forskarna att avgränsa sig mot publika företag för att 

eliminera denna skillnad i deras studie då fokus låg i skillnad mellan könen. Studien påvisade 

som nämnt inga signifikanta skillnader mellan könen, men argumenterar för att det istället kan 

bero på ett antal andra faktorer. Vilken typ av organisation det rör sig om samt om den är inom 

privat eller publik sektor anses betyda mer för ledarstilen än kön gör.  
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3.8 Upper Echelons   

Det finns sedan tidigare ett stort antal studier gjorda på chefsnivå, dock har desto mindre 

genomförts på toppchefsnivå. En av de mest citerade studierna inom ämnet är Upper Echolons 

skriven av Hambrick och Mason (1984). De försöker hitta ett samband mellan en toppchefs 

tidigare erfarenheter samt hur organisationens strategier och handlingar ser ut. Detta görs 

genom att observera en specifik objektiv situation både externt och internt, genom att iaktta 

Upper Echolons karaktäristika. Dessa benämns både som psykologiska faktorer i form av det 

kognitiva och värderingar hos individen, men även de observerbara egenskaperna som ålder, 

funktionell uppgift, karriär erfarenheter, utbildning, samhällsklass bakgrund och finansiell 

status. Teorin menar att den specifika situationen tillsammans med dessa karaktäristika 

påverkar en toppchefs strategiska beslut och resultat. Det som är intressant utifrån deras resultat 

om Upper Echolons och relevant för följande studie är att tidigare erfarenheter tycks ha en 

avgörande roll i hur en VD kommer påverka en organisation genom sina handlingar och 

strategier. En VD som således har lämpade kvalifikationer för att tillgodose eventuella 

intressenters aktuella behov anses därav kunna påverka organisationen i önskad riktning.  

    

3.9 Managerial discretion   

Ett antal studier har undersökt huruvida en VD handlingsutrymme påverkar företagets resultat. 

Managerial discretion innebär det handlingsutrymme som organisationen tilldelar VD:n 

(Finkelstein 2009). Om styrelsen anser att VD:n har bra idéer, kvalitéer och har tillit till VD:ns 

kompetens, kommer det leda till high managerial discretion. Ett stort handlingsutrymme för en 

VD:n har visat sig ha en positiv relation till en dennes påverkan på organisationens resultat. 

Finkelstein (2009) har vidareutvecklat konceptet av managerial discretion på branschnivå. 

Denna utveckling av teorin kan summeras på följande vis; branscher med stort 

handlingsutrymme erbjuder VD större möjlighet att påverka företagets resultat. 

 

De senaste årtionden har det blivit allt vanligare att rekrytera internationellt, och 2015 hade en 

fjärdedel av Stockholmsbörsens bolag en utländsk VD (Svenska Dagbladet 2015). Det är därför 

möjligt att ifrågasätta hur arbetsmarknadens storlek påverkar marknadsreaktioner då världen 

blir allt mer globaliserad. Företagsklimatet i Sverige beskrivs av ett aktivt ägande med starka 

aktörer (Svensk kod för bolagsstyrning 2015). Detta kan begränsa en VD:s roll på ett bolag då 

ägarna utövar sin ägarroll genom att exempelvis vara medlemmar i bolagets styrelse. Ägarnas 

aktiva ledarskap kan minska VD:ns roll i företaget i och med att viktiga beslut även fattas av 

styrelsen. En svensk VD kan därav anses ha en mindre påverkan i sitt bolag än i andra länder 

då dessa antagligen har friare tyglar. Av den anledningen kan det rimligen förväntas en svagare 

reaktion vid ett vd-byte på den svenska marknaden i jämförelse med andra länder.  
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3.10 Arbetserfarenheternas betydelse  

Kotters (1982) studie om general managers tar även upp bransch som en betydande faktor för 

en chefs handlingar och framgång. I undersökningen studerar Kotter (1982) chefer och deras 

egenskaper. Författaren menar att av de chefer han studerat spenderade sällan cheferna mycket 

av sin karriär i en annan bransch än den de startade i. Vidare menar Kotter att trots allt som 

sägs om att det är till fördel med rörlighet inom chefsyrket, visade det sig i hans studie att de 

mest effektiva chefer verkar inte byta mellan företag till företag utan de specialiserar sig i en 

viss bransch och ett företag. De framgångsrika cheferna började oftast inom en organisation 

och klättrar till högre positioner inom företagen.  
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4. Metod   

I det här kapitlet förklaras studiens tillvägagångssätt och vilka val som har gjorts. Kapitlet 

avslutas med en metodreflektion där det beskrivs och argumenteras för de val som tagits i 

studien.  

 

4.1 Introduktion   

Studien baserades på en kvantitativ undersökningsmetod med syfte att utreda hur ett 

tillkännagivande av en ny VD påverkade aktiekursen. Två förklaringsvariabler i form av kön 

och arbetserfarenheter har använts som hade för avsikt att delge mer kunskap till främst två 

aktörer: investeraren och teoretikern.   

 

 
Modell 1: Analysmodell 

 

Genom datainsamling av dagliga kursvärden för både aktier och börsindex under en längre 

tidsperiod var syftet att studera om det fanns några avvikande kursrörelser vid ett 

tillkännagivande av en ny VD. För det utformade upplägget lämpade sig den av Mackinlay 

(1997) summerade event-studien i de flesta avseenden, men vissa finjusteringar var tvungna 

att genomföras. 

 

Genom att utreda hur den dagliga normala förändringen i aktiekurs och börsindex framskrider 

innan eventet görs det möjligt att jämföra detta resultat gentemot hur det specifika eventet 
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påverkar företagets aktievärde på kort sikt. Perioden innan eventet hade med andra ord som 

syfte att symbolisera den normala förändringen i aktie- och indexkurs medan perioden efter 

användes för att lokalisera avvikande kursrörelser. Studien är således utförd under ett visst 

tidsspann, även kallat händelsefönster vilket innebär den exakta period som granskats.  

 

Med hjälp av en till viss del justerad eventstudie analyserades detta specifika händelsefönster 

för att bedöma effekterna av hur händelsen påverkat värdet av ett företaget (MacKinlay 1997). 

Studiens tillvägagångssätt lämpade sig för en eventstudie som kunde bidra med att avgöra exakt 

vilken inverkan en viss händelse har på ett företags aktiekurs. Därav gick det analysera hur 

händelsen påverkat värdet av det specifika företaget.  

  

4.2 Val av metod  

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är i grund och botten en teknisk fråga 

där metodvalet skall bestämmas efter hur väl metoden kan lösa problemet (Bryman & Bell 

2013). Vanligtvis beskrivs kvalitativ undersökning som något syftandes till att finna djupare 

information vilket ska leda till en ökad förståelse. En kvantitativ undersökning beskrivs som 

motsatsen, och eftersträvar istället att erhålla mycket information och eftersträvar finna 

signifikanta mönster. Följande studie är kvantitativt genomförd vilket var naturligt när syftet 

handlade om hur ett kvinnligt vd-byte påverkar aktiekursen, och skulle således inte vara möjlig 

att utföra utan kvantitativa data. Studien har vidare utgått från en deduktiv ansats vilket hör 

samman med kvantitativ metod där syftet handlar om att förstärka eller förkasta tidigare teori 

(Bryman & Bell 2013). Kvantitativa undersökningen utgår med andra ord ifrån teoriprövning 

av tidigare teorier. Mätprocessen vid en kvantitativ undersökning har mötts av kritik då den 

rymmer en artificiell och oriktig känsla av precision och riktighet. Genom jämna 

kontrolleringar av datainsamlingen har denna osäkerhet eliminerats.  

  

4.3 Tillvägagångssätt vid en eventstudie    

Eventstudiens historia sträcker sig tillbaks till 1933 där Mackinlay (1977) i sin artikel “Event 

Studies in Economics and Finance” sammanställt den utveckling som skett. Hans resultat kan 

summeras i ett antal olika steg som sammanfattas nedanför:  

 

Definiera händelsen, eventet. Följande del handlar om att fastställa vad som forskaren har som 

avsikt att undersöka. Det är en vital del för att arbetet ska kunna fortskrida och måste således 

vara fastställt i ett tidigt skede av studien. När det sedan är genomfört krävs även kartläggning 

av hur många tillfällen som skall studeras i anslutning till händelsen.  

 

Definiera kriterier för val av urvalsgrupp som ska ingå i studien. När händelsen är vald 

kommer urvalet väljas ut utifrån ett antal kriterier för att passa den tidigare punkten. Den 

urvalsgrupp som väljs kan exempelvis inom ekonomi bestå av aktier, men likväl index eller 
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råvaror. Det som är det viktigaste är att det som inkluderas i urvalet har hög omsättning, i annat 

fall kan det bli svårt att härleda hur eventet påverkar kursen.  

 

Definiera tidsperiod, händelsefönster. Nu är det dags att avgöra hur många dagar som ska tas 

med i mätningen för hur eventet påverkar den kurs som undersöks vid de valda tillfällena. 

Vilken tidsperiod som väljs kan variera har det visat sig i tidigare studier, men det som alltid 

är relevant att undersöka är samma dag som händelsen inträffar samt dagen efter.  

 

Beräkna estimeringsfönster. Till att börja med behöver den normala avkastningen för 

estimeringsfönstret beräknas. Det ger forskaren ett mått på vad den förväntade avkastningen 

hade varit om inte under tidsfönstret, om inte eventet inträffat. Det mest vedertagna sättet att 

genomföra beräkningen grundar sig på en statistisk metod som använder sig av historiska 

avkastningar. Vanligen används mellan 60–120 dagar innan eventet där händelsefönstret inte 

inkluderas då det ökar risken för att eventet visar sig i estimeringsfönstret vilket leder till 

missvisande normal avkastning. När det är sammanställt och beräknat kan sedan den 

förväntade avkastningen jämföras med hur det faktiskt varit.  

  

Beräkna avkastningen i händelsefönstret. För att få fram den faktiska avkastningen i 

händelsefönstret finns det ett antal olika metoder som är vanligt förekommande: Constant 

Mean Return Model, Market Model och Market Adjusted Return.  När den är framtagen är det 

möjligt att fastställa differensen mellan den förväntade och faktiska avkastningen, det vill säga 

den abnormala avkastningen.   

 

Sammanställning av det empiriska materialet. När alla beräkningar är genomförda blir det 

relevant att sammanställa det empiriska materialet för att testa de valda hypoteserna.  

  

4.4 Tillvägagångssätt för följande eventstudie  

4.4.1 Vad undersöktes?  

Första steget var att bestämma exakt vad som skulle undersöka och relevansen inom området 

utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Sedan valdes händelsen som skulle granskas där det 

beslutades att eventet i form av tillkännagivandet skulle bli huvudfokus. När det var avgjort 

berörde nästa del att bestämma vilka variabler som skulle studeras. Valet föll tillslut på kön 

samt arbetserfarenheter och vilken effekt de hade på investerarnas beslut som påverkar 

aktiekursen.  

 

Inledningsvis var avsikten endast att studera en förklaringsvariabel. Denna variabel var kön 

och skulle besvara hur tillkännagivandet av en ny kvinnlig respektive manlig VD påverkade 

aktiekursen. Först då ett resultat hade tagits fram angående denna förklaringsvariabel 

bestämdes det att utveckla studien genom att studera ytterligare en variabel arbetserfarenheter.  
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4.4.2 Urval och kriterier  

Denna eventstudie har som tidigare nämnt undersökt huruvida tillkännagivandet av en ny VD 

påverkar aktiekursen på kort och lång sikt.  Fokus har legat på att studera om en händelse avger 

en abnormal avkastning på aktiekursen. För att ett företag skulle vara relevant för följande 

studie skulle dessa kriterier uppnås:  

  

● Företaget är noterat på den svenska aktiemarknaden. För att objektiv data skulle 

finnas tillgänglig i form av kursdata var den här första punkten vital för att studiens 

syfte skulle vara möjligt att uppnås.   

● VD-skiftet ska ha genomgåtts mellan 2011–2016. Perioden är en kontinuerligt 

stigande period utan några kraftiga svängningar i aktiekursen. Det har med andra 

ord inte varit någon börskrasch under tidsintervallet. Eftersom 119 dagar innan och 

efter eventet undersökts blev det av den anledningen inte möjligt att ta med VD-

byten under 2017. Vidare var perioden tänkt att symbolisera en aktuell tidsperiod 

som skulle symbolisera relevanta resultat för eventuella investerare.  

● Företagets aktie ska ha tillräckligt hög omsättning. Följande punkt är central för att 

en eventstudie ska kunna genomföras på ett godkänt sätt.  

● Endast tillkännagivande av VD:n under händelsedagen. Tillkännagivandet av den 

nya VD:n skulle inte ske samtidigt som någonting annat event som kunden ha en 

påverkan på aktiekursen.  

 

Utifrån kriterierna undersöktes sedan 30 olika VD:s, 15 kvinnor respektive 15 män som 

tillkännagivits mellan åren 2011–2016 på Stockholmsbörsen. De olika VD:arna valdes delvis 

slumpmässigt i form av att alla kvinnorna med tillgänglig kursdata användes, medan männen 

valdes slumpmässigt. Samma VD:s användes för både köns- samt arbetserfarenhetsaspekten. 

  

4.4.2 Estimerings- & händelsefönster  

När kriterierna och urvalet var genomfört bestämdes därefter det händelseförlopp studien skulle 

utgå ifrån vilket innebär tidpunkterna då aktiekursen studerades för de givna företagen.  Det 

som flertalet tidigare studier har bedömt vara ett relevant tidsspann är att välja ett 

estimeringsfönster, det vill säga tiden innan händelsen, mellan 60–120 dagar. Mackinlay 

(1997) rekommenderar för eventstudier med dagliga data ett estimeringsfönster på 120 dagar.  

I följande fall har 119 dagar innan eventet satts som estimeringsfönster medan händelsefönstret, 

tiden efter eventet, är satt till 5 dagar.   
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Modell 2: Tidsperioder eventstudie (Mackinlay 1997) 

 

 
Modell 3: Händelsefönstret (Mackinlay 1997) 

 

4.4.3 Jämförelseindex  

I följande studie har en form av den statistiska metoden valts för att beräkna marknadens 

förväntade avkastning. När den väljs är det lämpligt att använda ett jämförelseindex som är 

relevant för de valda aktierna (Mackinlay 1997). För att få ett så rättvisande utfall som möjligt 

har tre olika index valts som är belägna på stockholmsbörsen: Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap. Respektive index är mindre än det heltäckande OMX-indexet och ger en mer rättvisande 

bild då respektive inkluderar företag som är någorlunda lika stora.   

  

4.4.4 Datainsamling  

Inledande steget av datainsamlingen av denna undersökningen var att få fram VD-byten vilket 

genomfördes med hjälp av en enkel Google-sökning. När det hittades ett företag som passade 

urvalet söktes det specifika tillkännagivande-datumet fram via finans-hemsidan Avanza. 

Avanza är en bank samt plattform för bland annat köp och sälj av aktier. Då alla företag som 

skulle studeras är börsnoterade på Stockholm OMX S30 och finns tillgängliga på Avanzas och 

VA finans hemsida var därför det ett lämpligt val. Oftast så framkom det i ett pressmeddelande 

eller liknande att en ny VD kom att tillträda. Det finns alltså möjlighet att söka fram specifika 

företag där varje företagssida på Avanza har ett avsnitt med pressmeddelanden och under denna 

flik kunde tillkännagivande datumet för en ny VD finnas i historiken. Efter detta söktes 

kursvärden för aktie och index fram vid ytterligare två finans-hemsidor vid namn VA Finans 
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och Nasdaqomxnordic. Utifrån hemsidorna hämtades historisk data med dagliga aktievärden 

från stängningskursen med utgångspunkt från tillkännagivandet av den nya VD:n.  

 

Värden sammanställdes i ett Excel-ark med dagliga aktievärden (se bifogade ark), sammanlagt 

239 stycken per VD. Varje företag tillhörde en specifik börsindex-lista Small Cap (0-150mkr), 

Mid Cap(150-1mdkr) eller Large Cap(1mdkr-). Dessa listor är anpassade till ett företags 

börsvärde därav gjordes en liknande sammanställning av dagliga börsindex till den tillhörande 

perioden, 239 värden. När sammanställningen var gjord kontrollerades samtliga värden och 

korrigerades. Datainsamlingen stod central för undersökningen och användes för att analysera 

resultaten med grund i den teoretiska referensramen. Sedan slogs alla kvinnliga VD:s ihop till 

en fond och manliga till en för att sedan kunna jämföra dem med varandra. Samma VD:s 

användes även för att bilda två ytterligare fonder: Samma Företag och Bransch (SFB) & Ej 

Samma Företag (ESF).   

  

4.4.5 Beräkningar  

Följande studies beräkningar utformades på ett annorlunda sätt än vad som i det normala fallet 

används vid en event-studie. Istället för att använda de klassiska uträkningarna i form av 

Constant Mean Return Model, Market Model och Market Adjusted Return, har istället 

Sharpekvoten använts som beräkningsverktyg. Med Sharpekvoten justeras den genomsnittliga 

avkastningen under en period för standardavvikelsen vilket ger en riskjusterad avkastning som 

jämförs mot den riskfria räntan. 

  

Sharpekvot  

Sharpekvoten är ett av de mest använda prestationsmått inom finans som utvecklades år 1966 

utav William F. Sharpe (Schuster & Auer 2012). Det är ett enkelt mätinstrument som sätter 

avkastning mot risk. Balansen mellan önskan om lägsta möjliga risk och högsta möjliga 

avkastning kallas riskavkastning (Bodie et al 2011). Ju högre risk som tas desto större potentiell 

avkastning. Förhållandet mäts mellan medelvärdet i avkastning subtraherat för den riskfria 

räntan som sedan justeras för standardavvikelsen som visar hur mycket aktien avviker från de 

normala under den utvalda tidsperioden (Sharpe 1966). En negativ Sharpekvot visar att en 

tillgång med lägre risk har gett en bättre avkastning än tillgången som analyserats. Kvoten kan 

endast användas för att jämföra två liknande fonder där den fond som visar sig ha det högsta 

värdet under mätperioden har uppvisat bäst skicklighet. Sharpekvot är därför ett bra mått att 

använda för att rangordna hur skickliga fonder varit på att skapa avkastning till den risk som 

tagits.  

 

Även om Sharpekvoten är teoretiskt bevisad vara ett fungerande mätinstrument möter den 

empiriska problem i nuvarande studier och litteratur (Schuster & Auer 2012). Forskare 

argumenterar att Sharpekvoten är opassande för ranking av fonder på grund av att det kan 

uppstå mätfel, så det förväntade värdet inte överensstämmer med det verkliga värdet (Christie 

1982). Det har även argumenteras att en negativ Sharpekvot inte är användbar att analysera 
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(Schuster & Auer 2012). Det finns även kritik som menar att Sharpekvoten rangordnar utan 

hänsyn till investerarnas risk preferenser och att standardavvikelsen som riskmått inte gör 

skillnad mellan dålig eller bra volatilitet (Schuster & Auer 2012). Se formel för Sharpekvoten 

nedan: 

  

  
Formel 2: Sharpekvot (Sharpe 1993) 

 

rP =Förväntad avkastning för portföljen  

rF = Riskfriaräntan  

σp  = Portföljens standardavvikelse  

 

Riskfri ränta  

Riskfri ränta innebär att ens tillgångar ska kunna placeras helt riskfritt (Nordnet 2017). Vad 

som senare kommit att anses vara nästintill riskfritt är statsobligationer som endast skulle hävas 

om staten går i konkurs. Av den anledningen har 3-månaders statsobligationer kommit att 

vanligen användas som ett jämförande mått i Sharpekvoten. Att staten under de kommande tre 

månaderna ska gå i konkurs anses vara extremt osannolikt. 

  

Simplifierad Sharpekvot  

I denna studie har det valts en förenklad version av Sharpekvoten genom att utesluta den 

riskfria räntan ur formeln. Detta gjordes för att studien syftar till att mäta variansen i 

aktiekursen och justerar för osäkerhet vilket är möjligt att göras med standardavvikelsen. Valet 

att utesluta den riskfria räntan i denna studie är med argument att den inte är relevant för det 

som ämnas att undersökas. I det första steget i beräkningen av den simplifierade Sharpekvoten 

togs den förväntade avkastningen fram. Förväntad avkastning är ett mått som visar den normala 

förändringen i aktievärdet alltså det aktien förväntas förändras. Detta går att ta fram genom 

följande formel (Mackinlay 1997): 

 

  
Formel 1: Förväntad avkastning (egengjord) 

 

r = förväntad avkastning   

rt= aktiekursen vid dag t  

rt-1 = aktiekurs dagen innan t  

 

Utifrån ovanstående formel beräknades den dagliga förväntade avkastningen. Dessa värden 

sammanställdes till ett genomsnitt för respektive tidsperiod. Genomsnittet av den förväntade 
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avkastningen (rp) användes sedan i beräkning av den simplifierade Sharpekvoten för de olika 

tidsperioderna.  

 

Andra steget var att ta fram standardavvikelsen för respektive tidsperiod. Detta gjordes med 

hjälp av en standardfunktion som finns i Excel. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur 

mycket aktievärden under ett händelsefönster avviker från den normala avkastningen (Brown 

1982). Normala avkastningen är baserad på estimeringsfönstret. Om värdarna i 

händelsefönstret och post-event fönstret inte avviker speciellt mycket från värdarna under 

estimeringsfönstret innebär det att standardavvikelsen är låg och vise versa. 

Standardavvikelsen med andra ord ett mått på den genomsnittliga avvikelsen. 

Standardavvikelsen (𝜎) togs fram och användes sedan för att beräkna den simplifierade 

Sharpekvoten. Se formel för förenklad Sharpekvot nedan.  

  

 
Formel 3: Simplified Sharpekvot (egengjord) 

 

rP =Förväntad avkastning för portföljen   
σp   = Portföljens standardavvikelse  

 

Genom den simplifierade Sharpekvoten räknades både dagliga aktiekursvärden ut samt deras 

tillhörande börsindex. Detta gjordes för att sedan kunna jämföra dessa kvoter och se hur de 

följer varandra. 

  

  

4.5 Metodreflektion   

4.5.1 Kritik mot Eventstudie 

Eventstudier generellt isolerar en händelse och utgår ifrån att ingen mer information än själva 

händelsen tillkommer under studien (Wells 2004). Det som därav lätt missas är eventuella 

makroekonomiska händelser som kan visa sig i prisbildningen i aktiekursen. Den aktuella 

studien hade för avsikt att inte få med några större makrohändelser i händelsefönstret, men 

för någon enstaka kvinna har det ändå behövts tas med. Urvalet upplevdes behöva vara så 

stort som möjligt med tanke på det begränsade urval av kvinnliga VD:s som finns på 

marknaden. Wells (2004) menar vidare att även om eventstudier är en förenkling av 

verkligheten så är det nödvändigt för att eventstudier ska kunna genomföras.  

 

Vidare finns viss kritik riktad gentemot händelsefönstret (Mackinlay 1997). Det finns risk att 

information om den analyserade händelsen läcker ut innan eventfönstret, och av den 

anledningen kan studien uppvisa missvisande resultat. För att minska risken för fel kan 

händelsefönstret utökas för att inkludera fler dagar och således fånga in eventuellt läckage. I 

följande studie valdes dock dagarna innan tillkännagivandet bort på grund av att endast två 

personer i urvalet såg ut att ha drabbats av läckage samt att Sharpe-kvoten använts som 

alternativ beräkning. Deras resultat hade därav inte nämnvärd effekt på det totala resultatet på 
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grund av att de var så få samt att deras värdeökning var likadan som genomsnittet. Det ansågs 

av den anledningen snarare mer rättvisande att ta med endast de dagar som inträffat efter den 

faktiska händelsen eftersom annars blev det en större utspädningseffekt i kvoten med dagar 

eftersom så pass få aktier inte haft läckage. Resultatet hade av den anledningen tagit med ett 

stort antal dagar som varit ”normala” och kvoten för respektive fond hade blivit mindre än 

vad den faktiskt varit. 

 

4.5.2 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är mått som står till grund för en studie skall ge ett rättvisande resultat 

(Bryman & Bell 2013). Reliabilitet handlar om pålitlighet samt följdriktighet och är ett 

mätinstrument för att avgöra en studies möjlighet att replikera sig. Måttet tar dock inte hänsyn 

till huruvida resultatet är korrekt. I följande studie är reliabiliteten hög då det finns tillgång till 

aktievärden, börsindex och beräkningar för att replikera den. Validitet är ett mätinstrument som 

fokuserar på huruvida studien lyckats mäta vad som avsetts mätas. Med andra ord kan 

validiteten beskrivas som om syftet med undersökningen är uppnått. Frågan som kan hjälpa 

besvara huruvida validiteten är uppnådd till en bra grad är att avgöra om beräkningarna och 

mätinstrumenten som använts varit tillräckliga för att nå studiens syfte med. Beträffande den 

interna validiteten valde den aktuella studien som tidigare nämnt ha huvudfokus på endast de 

fem dagarna efter tillkännagivandet. VD:s uteslöts om andra pressmeddelanden inträffade 

under perioden som ansågs kunna ha en kurspåverkande effekt. Det finns dock som 

presenterades i behavioral finance ett antal faktorer som skulle kunna hjälpa till att förklara 

kursrörelserna, och som inte skulle visat sig i ett pressmeddelande. Hur väl dessa faktorer spelar 

in är dock i följande studie inte möjlig att uttala sig om. För det hade rimligen exempelvis 

analyser över investerares sinnesstämning behövts tagits med i beräkning genom ett stort antal 

intervjuer. Hade vidare ett längre händelsefönster valts skulle validiteten ansetts vara alldeles 

för opålitlig för att kunna uttala sig om tillkännagivandets påverkan. Flertalet situationer i form 

av exempelvis kvartalsrapporter, vinstvarningar och andra kursdrivande händelser skulle 

troligtvis inträffat vilket gjort det omöjligt att lokalisera tillkännagivandets effekt. 

 

Angående den externa validiteten och generaliserbarhet är studien utformad på den svenska 

aktiemarknaden vilken är annorlunda utformad i avseende på storlek samt vissa regler i 

förhållande till andra länder. Studien är därav inte generaliserbar utanför landets gränser, men 

ett annorlunda urval som var mer internationellt hade kunnat öka omfånget generalisera 

resultaten. 

 

Vidare blev studiens undersökningsmetod naturlig i och med att valet gjordes att studera 

aktiekursen och därav kvantitativa data. En kvantitativ metod kunde däremot kompletteras med 

en kvalitativ studie för att studera problemet mer omfattande. En kvantitativ studie syftar till 

att förklara medan att kvalitativ studie syftar till att bidra med en djupare förståelse (Bryman 

& Bell 2005).  Om denna omfattande undersökningsmetod valts hade studien även kunnat 

intervjua investerarna för att få en inblick i hur de tänkte och resonerade. Det hade visserligen 

bidragit till en stärkt generaliserbarhet om studien varit en kombination mellan en kvalitativ 
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och kvantitativ studie (Bryman & Bell 2005). Det skulle dock inneburit en mer omfattande och 

djupgående studie, och är således något som valts att lämna till fortsatt forskning. 

 

4.5.3 Urval  

Undersökningen har utgått ifrån en form av sannolikhetsurval vilket är en urvalsteknik som 

utgår ifrån en slumpmässighet där målet är att minimera urvalsfel (Bryman & Bell 2013). 

Grundtanken med att skapa två fonder med 15 kvinnor och 15 män i respektive var att de skulle 

vara jämnt fördelade med avseende på kön. Detta bidrog till att undersökningen kunde utesluta 

ett representativt urval som används för att representera populationen (Bryman & Bell 2013). 

Hade det varit representativt för att spegla hur det faktiskt ser ut i samhället skulle i stort sett 

alla manliga VD:s på Stockholmsbörsen tagits med eftersom nästintill alla kvinnliga VD:s är 

utvalda. Det hade inneburit ett alldeles för stort urval för den tilltänkta studien och den tid som 

fanns till förfogande. Visserligen kunde färre kvinnor används för att minska antalet män i ett 

sådant fall, men 15 kvinnor upplevdes fullt relevant att ta med för att få ett tillräckligt stort 

kvinnligt urval. Vidare beräknades dessa två fonder utifrån den förenklade Sharpekvoten vilket 

även kan anses ge en mer rättvisande bild vid jämförandet fonderna emellan om de är lika stora. 

 

Samtliga valda företag var noterade på Stockholmsbörsen vilket skapade förutsättning att följa 

den dagliga aktiekursen för respektive företag med tillhörande börsindex och därav blev 

undersökningen möjlig och mätbar. På Stockholmsbörsen finns det totalt sett en avsevärt ojämn 

fördelning mellan könen på VD-positioner, och det finns i dagsläget inte ens 20 stycken 

kvinnor på dessa poster. Alla kvinnor har därav tagits med i ett första steg, och om deras 

kursdata funnits tillgänglig på de aktuella hemsidorna har de varit med i det slutgiltiga urvalet. 

Männen har däremot valts ut slumpmässigt och hade för avsikt att fungera som en jämförande 

grupp. Den här uppdelningen medförde således att genus hamnade i fokus vilket var studiens 

huvudspår, men med det resultatet sammanställt blev det intressant att studera ytterligare en 

variabel.  

 

Det genomfördes därav en ny uppdelning av dessa VD:s för att bilda två ytterligare fonder, de 

som arbetat inom samma företag samt bransch och de som inte arbetat inom samma företag. 

Valet att även använda erfarenheter inom samma företag istället för endast bransch togs då 

samma urval användes som vid fokus på genusaspekten. Data fanns sammanställd och 

besparade studien tid som kunde läggas på resultat och analys istället. Det hade rimligen varit 

mer reliabelt att sammanställa två helt nya fonder där fördelningen varit helt jämn, och som 

dessutom haft två separata kombinationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att uppsatsen är 

skriven på en C-nivå där tiden är begränsad. Följande studie hade som tidigare nämnt 

genusaspekten som huvudfokus och den andra variabeln kan mer ses som en utfyllnad för att 

förklara resultatet. Den tid som behövt läggas på den sammanställningen hade troligtvis 

medfört att kvalitén som nu kunnat läggas på resultat och analys gått förlorad.  

 

Valet beträffande när de olika fonderna bildades utifrån arbetserfarenhet kunde genomförts 

annorlunda. Fonderna är som tidigare nämnt baserade på om en VD är inom samma företag 
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eller ej. Det som går att kritisera i tillvägagångssättet angående utformningen av dessa fonder 

är att de fångar inte upp effekten om en VD kommer från samma bransch och inte samma 

företag. Detta medförde ett missvisande resultat då VD:s som kom från en annan bransch 

bildade en fond med samma bransch men inte samma företag. Därför exkluderades branschens 

påverkan och fonderna baserades på samma företag. Effekten av samma företag är därav den 

enda förklaringsvariabel som går att mäta i denna fonduppsättning. 

 

4.5.4 Val av tidsperiod   

Urvalet hämtades mellan åren 2011–2016 av främst två anledningar. Dels var det relevant att 

utgå ifrån VD:s som fanns inom samma tidsperioder för att kunna jämföra dem. En VD som 

tillträtt på 1960-talet hade med andra ord rimligen kunnat uppvisa helt andra resultat en VD på 

00-talet med tanke på hur marknaden utvecklats. Dessutom var åren i anslutning till nutid vilket 

medförde att den information som användes var aktuell för dagens aktiemarknad. Tidsperioden 

kan således vara relevant för investerare som är aktiva idag vid utformandet av deras köp- och 

säljstrategier.  

 

Studien har använt sig av dagliga stängningskurser vilket upplevdes vara det enda möjliga sättet 

att hitta jämförbara värden för varje VD. Det beror på att aktievärden ständigt förändras under 

dagen vid de nämnda hemsidorna fanns tillgänglig data för den valda tidpunkten. I enstaka fall 

har detta dock medfört att VD:n tillkännagivits precis efter stängning innan helgen vilket 

möjligen kan ha påverkat utfallet efterföljande måndag eftersom aktiemarknaden endast är 

öppen på vardagar (Nasdaq 2017). I dessa situationer kan investerarna haft helgen att smälta 

händelsen, men det ansågs inte finnas någon bättre lösning än att ignorera detta fenomen.   

 

En anledning till att analysera både en kortare och en längre period var att kunna analysera 

volatiliteten, med andra ord hur kursen har svängt under den givna tidsperioden. En annan 

anledning var att fånga upp hur tillkännagivandet av en ny VD påverkat aktiekursen och därav 

kunna granska hur investerarna påverkats av eventet. Händelsefönstrets fem dagar efter 

tillkännagivandet studerades vidare så att inte några andra pressmeddelanden publicerats under 

perioden. Det bidrog således till att dagarna kunde användas för att uttala sig om eventet och 

hur det påverkade kursen. Att just 0–5 dagar användes som eventfönster och inte -1-4 var för 

att få en bättre förståelse av hur tillkännagivandet av nya VD:n påverkade aktiekursen. Om det 

därav valts att utgå från dag -1 hade det kunnat analyserats och resonera kring läckage vilket 

innebär att information kommit ut innan det var menat att officiellt nå ut till marknaden (Fama 

1970). Det hade eventuellt medfört att studien uppvisat andra resultat. 

 

För den längre perioden anses 120 dagar innan respektive efter var rekommenderat att studera 

enligt event study metrics (Mackinlay 1977). Att följande studie använde 119 dagar var för att 

det saknades data för en kvinna den 120:e dagen. Av den anledningen föll valet på att ta bort 

den sista dagen på alla eftersom antalet kvinnor var begränsat. Vidare sågs det som en rolig sak 

att avvika från alla de andra studierna som undersökt 120 dagar. Fler eller färre dagar hade 

kunnat användas i studien vilket möjligtvis redovisat andra resultat. En kortare tidsperiod skulle 
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rimligen ge i lägre grad rättvisande värden för studiens beräkning eftersom mindre data 

använts, samtidigt som fler dagar hade möjligen gett mer korrekta värden.  

 

4.5.5 Val av beräkningskvot - Sharpekvot 

De flesta studier som använder en eventstudie utgår som tidigare nämnt utifrån ett antal 

annorlunda beräkningsverktyg än den aktuella studien för att uttala sig om abnormala 

avkastningar. Dessa beräkningar sker på enskilda aktier, men då följande studie undersökte en 

större grupp av aktier som sammanställts till en fond kunde likväl Sharpekvoten användas som 

nyckeltal. Med hjälp av Sharpekvoten var det möjligt att se till den riskjusterade avkastningen 

istället för enbart den faktiska aktiekursförändringen som visar sig om en tittar direkt i 

aktiekursens graf. Det ger en mer rättvisande bild av hur fonderna gått under den aktuella 

perioden eftersom eventuell risk som investeraren tagit under den aktuella perioden tas i 

beräkning.   

 

Sharpekvoten gav studien en möjlighet att se till tidigare riskjusterad avkastning och beräkna 

vad som tidigare varit den genomsnittliga avkastningen för de 119 dagarna innan vilket blev 

ett referensvärde för vad som historiskt varit normala värdena. Genom att sedan jämföra med 

de fem efterföljande dagarna gick det se om det under händelsefönstret var några avvikande 

kursrörelser.   

 

Det som dock är nackdelen vid beräkningen av det aktuella nyckeltalet är att det inte går 

uttrycka sin om statistiskt signifikanta värden. Det hade kunnat genomföras med hjälp av andra 

beräkningar som några av de klassiska beräkningarna som använts inom event-studier använt 

sig av. Studien ämnad däremot sig dels till investerare vilka använder Sharpekvoten som ett 

vanligt förekommande nyckeltal vilket trots det gör studien intressant.  För att kunna göra 

uttalanden om den statistiska signifikansen hade således en mer utförlig analys behövts 

genomföras vilket inte tiden räckte till för i den aktuella studien.  

 

Denna studie är gjord på c-nivå och om det hade funnits tillgång till mer tid hade det varit 

relevant att använda regressionsanalyser för att undersöka problemet. Till en början i denna 

studie användes regressionsanalyser som ämnade att visa på hur väl aktiekursen och index 

följde varandra. Dock gick inte det att utföra då studien kollar på två olika fonder och inte 

enskild aktie. Däremot är som tidigare nämnt regressionsanalyser och T-test något som anses 

skulle kunnat prioriteras om det valts att undersöka enbart hur aktiekursen påverkas vid ett 

tillkännagivande. 
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5. Empiri   

I det här kapitlet redovisas studiens resultat utifrån den insamlade empirin.   

  

5.1 Introduktion  

Inledningsvis kommer det redogöras för hur respektive fond är uppbyggd med diverse olika 

företag och VD:s samt vilket börsindex de tillhör. Därefter kommer den genomsnittliga dagliga 

avkastningen presenteras för fonderna samt deras tillhörande index under den undersökta 

tidsperioden. För att justera för risk innehar den efterföljande delen beräkningar som grundar 

sig i Sharpekvoten. De riskjusterade och icke riskjusterade resultaten jämförs därefter för att se 

till eventuella skillnader som kan användas för vidare analys och diskussion. Som avslutning 

presenteras deskriptiv statistik över händelsefönsters fem dagar. Följande del kan vara 

intressant för investeraren för att lokalisera vilken dag som kan vara den mest lönsamma att 

investera efter tillkännagivandet.  

5.2 Presentation av data  

I tabell 1 och tabell 2 nedan presenteras först den manliga, och därefter den kvinnliga fonden 

bestående av 15 VD:s i respektive fond noterade på Stockholmsbörsen. I den andra kolumnen 

benämns det företag VD:n tillträtt och i den tredje vilket börsindex företaget tillhör.  Därefter 

presenteras Samma företag och branschfonden (SFB) och Ej samma företag fonden ESF. I 

dessa fonder är fördelningen 12 VD:s i SFB fonden och 18 i ESF. Båda fonduppsättningarna 

innehåller samma 30 VD:s och är endast olika kombinationer av dessa. 

  

Mansfonden  

VD   Företag   Börsindex   

Patrik Andersson   Loomis   Large Cap   

Martin Lundstedt   Volvo  Large Cap   

Jan-Olof Jacke   AztraZenica   Large Cap   

Kai Wärn   Husqvarna   Large Cap   

Jörgen Madsen   MTG   Large Cap   

Casper von Koskull   Nordea   Large Cap   

Richard Hausman    Elekta   Large Cap   

Knut Rost   Diös Fastigheter   Mid Cap   

Håkan Kirstein   Eltel   Mid Cap   

Mattias Ankarberg   Byggmax   Mid Cap   

Tommy Andersson    Bulten   Mid Cap   

Per Samuelsson    Beijer Electronics    Mid Cap   
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Staffan Eriksson    Ortivus   Small Cap   

Anders Martinsson    BE Group    Small Cap   

Clein Johansson    Swedol   Small Cap   

 

Tabell 1: Mansfonden  

 

Kvinnofonden  

VD   Företag   Börsindex   

Birgitte Bonnesen    Swedbank   Large Cap   

Helena Stjernholm    Industrivärden C   Large Cap   

Annica Ånäs   Atrium Ljungberg   Large Cap   

Allisson Kirkby   Tele 2   Large Cap   

Gunilla Nilsson    SKF Sverige    Large Cap   

Biljana Pehrsson   Kungsleden   Large Cap   

Maria Sjöberg   Karo Pharma   Mid Cap   

Lena Olving    Mycronic Mydata   Mid Cap   

Eva Landen    Corem Property Group    Mid Cap   

Mia Jurke    East Capital Explorer    Mid Cap   

Susanna Campbell   Ratos   Mid Cap   

Christina Ståhl    MQ   Small Cap   

Anneli Sjöstedt   Electra Gruppen   Small Cap   

Anna Attenmark   Odd molly   Small Cap   

Rosemary Cunningham Thomas    Episurf   Small Cap   

 

Tabell 2: Kvinnofonden 

  

5.2.1 Arbetserfarenheter  

I denna studie har det valts att använda arbetserfarenheter som förklaringsvariabel i grund i 

Kotters teori. För att studera den variabeln bildades en fonduppsättning av samma VD:s som 

tidigare använts. Utav de 15 manliga VD:s arbetade 5 inom samma företag och utav de 15 

kvinnliga VD:s arbetade 7 inom samma företag innan tillkännagivandet. Nedan följer tabeller 

med de sammanställda fonderna. 

 

Samma företag & bransch (SFB)  

VD  Företag  Börsindex   

Annica Ånäs  Atrium Ljungberg  Large Cap  

Gunilla Nilsson   SKF Sverige   Large Cap  
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Jan-Olof Jacke  AztraZenica  Large Cap  

Jörgen Madsen  MTG  Large Cap  

Knut Rost  Diös Fastigheter  Mid Cap  

Tommy Andersson   Bulten  Mid Cap  

Lena Olving   Micronic Mydata  Mid Cap  

Eva Landen   Corem Property Group   Mid Cap  

Maria Sjöberg  Karo Pharma  Mid Cap  

Mia Jurke   East Capital Explorer   Mid Cap  

Staffan Eriksson   Ortivus  Small Cap  

Anneli Sjöstedt  Electra Gruppen  Small Cap  

 
Tabell 3: SFB-fonden 

  

 

Ej samma företag (ESF)  

VD  Företag  Börsindex   

Kai Wärn  Husqvarna  Large Cap  

Casper von Koskull  Nordea  Large Cap  

Richard Hausman   Elekta  Large Cap  

Birgitte Bonnesen   Swedbank  Large Cap  

Helena Stjernholm   Industrivärden C  Large Cap  

Allisson Kirkby  Tele 2  Large Cap  

Biljana Pehrsson  Kungsleden  Large Cap  

Patrik Andersson  Loomis  Large Cap  

Martin Lundstedt  Volvo Large Cap  

Håkan Kirstein  Eltel  Mid Cap  

Mattias Ankarberg  Byggmax  Mid Cap  

Per Samuelsson   Beijer Electronics   Mid Cap  

Susanna Campbell  Ratos  Mid Cap  

Rosemary Cunningham Thomas   Episurf  Small Cap  

Anna Attenmark  Odd molly  Small Cap  

Christina Ståhl   MQ  Small Cap  

Clein Johansson   Swedol  Small Cap  

Anders Martinsson   BE Group   Small Cap  

  

Tabell 4: ESF-fonden 
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5.3 Resultat - Kön 

5.3.1 Genomsnittlig daglig förändring icke riskjusterat  

 

Medelvärden Fonder - Icke Riskjusterat 

 Kvinnor Män 

119 dagar innan -0,02% 0,02% 

5 dagar efter 0,58% 0,45% 

119 dagar efter 0,03% 0,03% 

 

Tabell 5: Medelvärde fonder - Icke riskjusterat 

 

Jämförelse mellan icke riskjusterade medelvärden för respektive kvinnlig och manlig fond.  

Tabellen ovan visar den genomsnittliga dagliga förändringen i avkastning under tre olika 

tidsperioder "Estimeringsfönster, händelsefönster och post-event fönster". Under den totala 

tidsperioden går det utläsa en svag daglig förändring under estimeringsfönstret som sedan blir 

kraftigare under händelsefönstret, för både män och kvinnor. Kvinnornas medelvärde visar -

0,02% för att sedan övergå till 0.58% medan männens rör sig från 0,02% till 0.45%. I post-

event fönstret återgår sedan den dagliga förändringen till liknande värden som var innan 

händelsefönstret, 0,03% för både kvinnor och män.  

 

Medelvärden Index - Icke Riskjusterat 

 Kvinnor Män 

119 dagar innan 0,01% 0,09% 

5 dagar efter -0,10% 0,10% 

119 dagar efter 0,04% 0,03% 

 

Tabell 6: Medelvärden Index - Icke riskjusterat 

 

Vid en observation över kvinnornas och männens respektive index visade sig ytterligare 

information. Kvinnornas index har en genomsnittlig daglig nedgång under händelsefönstrets 

fem dagar på -0,10 % som avviker från perioden innan och efter. Männen har en uppgång på 

0,10% under samma period, men förändringen avviker inte i lika stor utsträckning från 

perioden innan som hos kvinnorna.   

 

Vid en jämförelse mellan fonderna samt deras respektive index har kvinnorna ett annorlunda 

resultat under händelsefönstret än männen. Kvinnornas index går som tidigare nämnt ner -

0,10% i genomsnitt under perioden samtidigt som fonden går upp 0,58% medan männens index 

går upp 0,10% och fonden upp 0,45%. Perioderna innan och efter är snarlika mellan kvinnornas 

fond och dess index medan det skiljer sig något mellan männens fond och dess index under 

samma period. Perioden innan har männen en genomsnittlig daglig avkastning på 0,02 % 
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medan index har ett värde på 0,09%, perioden efter blir sedan deras värden identiska perioden 

efter.  

  

5.3.2 Genomsnittlig daglig förändring riskjusterat  

  

Medelvärden Fonder - Riskjusterat 

 Kvinnor Män 

119 dagar innan -0,03 0,03 

5 dagar efter 0,80 0,35 

119 dagar efter 0,07 0,05 

 

Tabell 7:  Medelvärden Fonder - Riskjusterat  

 

För att justera för risk presenteras även värden som utgått ifrån den förenklade Sharpekvoten 

som presenterades i metodavsnittet. För kvinnorna visade sig en Sharpekvot på -0,03 de 119 

dagarna innan och för männen samma period var den 0,03. För båda könen ökar sedan värdet 

till 0,80 för kvinnorna respektive 0,35 för männen och övergår sedan till liknande nivåer som 

innan eventet, 0,07 kvinnorna och 0,05 för männen. Återigen visade sig således de 5 dagarna 

efter eventet ge en bättre avkastning även när resultatet är riskjusterat. Kvinnorna visade fortsatt 

på den högsta avkastningen under dessa fem dagar även när den var riskjusterad.  

  

Medelvärden Index - Riskjusterat 

 Kvinnor Män 

119 dagar innan 0,02 0,39 

5 dagar efter -0,18 0,47 

119 dagar efter 0,12 0,13 

 

Tabell 8: Medelvärde Index - Riskjusterat 

 

När kvinnornas index justerats för risk visade sig de 119 dagarna innan inneha en genomsnittlig 

daglig förändring på 0,02 som sedan övergick till –0,18 under händelsefönstret för att sedan 

vända upp till 0,12 under de 119 dagarna efter.  Männens index rörde sig perioden innan 0,39 

per dag för att sedan öka till 0,47 under händelsefönstret och sedan röra sig nedåt till 0,13 de 

119 dagarna efter.  

 

Vid en jämförelse mellan de riskjusterade fonderna och dess riskjusterade index återfanns vissa 

skillnader. Kvinnornas fond och dess index hade nästan identiska värden perioden innan 

eventet, medan det under händelsefönstret rörde sig uppåt 0,80 för kvinnofonden samtidigt som 

dess index rörde sig neråt -0,18 i genomsnitt per dag. Perioden för de 119 dagarna efter rörde 

sig värdet nedåt till 0,07 för fonden samt 0,12 för index. Beträffande männens fond och dess 

tillhörande index hade fonden ett värde på 0,02 119 dagar innan eventet medan index under 

samma period var 0,39. Under händelsefönstret ökade fondens värde till 0,35 samtidigt som 
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index ökade till 0,47. De 119 dagarna efter eventet var värdet för fonden 0,05 medan index var 

0,13.  

 

5.3.3 Kursutveckling under händelsefönster  

  

 
 Diagram 1: Daglig förändring från dagen innan tillkännagivandet 

 

I ovanstående diagram illustreras den procentuella förändringen från tillkännagivandet av en 

ny VD och de efterföljande fem dagarna, det vill säga händelsefönstret. Dag 0 symboliserar 

den dag när marknaden fick reda på den nya VD:n, och dag 1 symboliserar första 

stängningskurs efter att information nått marknaden. Bland kurvorna i grafen återfinns 

männens och kvinnornas fond samt deras tillhörande index under samma tidsperiod.  

 

Utifrån resultatet går det utläsa att kvinnofonden och index procentuella förändring från 

tillkännagivande dagen avviker från varandra under händelsefönstret. Lägsta procentuella 

kursvärde på fonden efter tillkännagivandet för kvinnofonden var dag 2. Efter en uppgång dag 

1 på 1,15% vänder kursen dag två och backar - 0,57% och landar på en total uppgång på 0,63% 

från ursprungsvärdet.  

 

Efter dag 2 steg kvinnofonden dagligen och på dag 5 stannade den totala avkastningen på 

2,86%. Marknadsindex för kvinnorna visar en markant skillnad i jämförelse till fondens kurva 

och låg procentuellt sämre än ursprungsdagen varje dag. Index stod som lägst dag 4 och låg på 

-1,06% men steg till sitt högsta värde dag 5 och slutade på -0.45%.   
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Mansfonden och dess marknadsindex för männen följer varandra i viss mån, men skiljer sig 

samtliga dagar. Varken fonden eller index visar en negativ avkastning men fonden visar högre 

värden alla dagar i jämförelse med index. Fonden stiger 3 utav 5 dagar och visar sin högsta 

avkastning dag 4 med 3,13% och sin lägsta avkastning dag 5 med 2,21%. Högsta värdet för 

marknadsindex för männen visar på andra siffror och har sin lägsta avkastning dag 2 med 

0.05% och högsta avkastning dag 4 med 0.58%  

 

Den kvinnliga respektive manliga fonden visar på helt olika reaktioner och avkastningar 

dagarna emellan. Likheter som går att se utifrån diagrammet är att avkastningen är positiv för 

alla dagar under händelsefönstret, med andra ord 1–5 dagar efter tillkännagivandet. Den 

manliga fonden visar på en högre avkastning för alla dagar förutom dag 5 då den kvinnliga 

fonden visar på 0,65 % högre i avkastning.   

  

5.3.4 Kursutveckling under post-eventfönstret   

 

 
 Diagram 2: Daglig förändring från tillkännagivande dagen 

  

Ovanstående diagram illustrerar den procentuella förändringen från tillkännagivandet av en 

ny VD och 119 dagar framåt, det vill säga post-eventfönstret. Dag 0 symboliserar 

tillkännagivandedagen, och dag 1 symboliserar första stängningskurs efter att information 

nått marknaden. I grafen återfinns männens och kvinnornas fond samt deras tillhörande index 

under samma tidsperiod.  
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I grafen går det utläsa respektive fonds procentuella utveckling från tillkännagivandedagen det 

vill säga den procentuella vinsten/förlusten investeraren gjort om denne investerat precis innan 

tillkännagivandet.   

 

Kvinnofondens kurva gick endast ner under ursprungsvärdet dag 8, 9 och 14 medan 

mansfonden gick ner under ett stort antal tillfällen under post-eventfönstret. Mansfonden har 

sin lägsta punkt dag 47 med ett värde på -2,64% medan kvinnofonden har sin lägsta värde dag 

9 på -0,24%. Vidare hade båda fonderna den 119:e dagen ett positivt resultat. Det högsta värdet 

för mansfonden under perioden var 11,21% vilket visades den 119:e dagen medan 

kvinnofondens högsta värde var 10,02 % dag 114.  

 

5.4 Resultat - Arbetserfarenheter  

5.4.1 Genomsnittlig daglig förändring - Riskjusterat  

 

Medelvärden Fonder - Riskjusterat 

 Samma Bransch & Företag Ej samma 

119 dagar innan 0,08 -0,06 

5 dagar efter 0,88  0,61 

119 dagar efter 0,22 -0,08 

  
Tabell 9: Medelvärden Fonder - Riskjusterat  

 

För att justera för risk presenteras även värden som utgått ifrån en förenklad Sharpekvot. För 

VD:s inom "Samma företag och bransch" (SFB) visade sig en Sharpekvot på 0,08 de 119 

dagarna innan och för VD:s "Ej samma företag"(ESF) för samma period var den -0,06. Båda 

fonderna ökar sedan värdet till 0,88 för SFB respektive 0,61 för ESF. De två fonderna övergår 

sedan till 0,22 för SFB och -0,08 för ESF. Återigen visade sig således de 5 dagarna efter eventet 

ge en bättre avkastning även när resultatet är riskjusterat. SFB visade den högsta avkastningen 

under dessa händelsefönstret och post-eventfönstret.  

  

Medelvärden Index - Riskjusterat 

 Samma Bransch & Företag Ej samma 

119 dagar innan 0,08 0,27 

5 dagar efter 0,20 -0,16 

119 dagar efter 0,11 0,03 

 

Tabell 10: Medelvärden Index - Riskjusterat  

  

Vid Sharpekvot på index visade sig de 119 dagarna innan för SFB inneha en genomsnittlig 

daglig förändring på 0,08 som sedan övergick till 0,20 under händelsefönstret för att sedan 

vända upp till 0,11 under de 119 dagarna efter.  Fonden ESF rörde sig index under perioden 



34 

 

innan 0,27 per dag för att sedan minska -0,16 under händelsefönstret och sedan röra sig uppåt 

till 0,03 de 119 dagarna efter.  

 

Vid en jämförelse mellan Sharpekvoterna på fond och index kan det iakttas hur dessa följer 

varandra. SFB 119 dagar innan händelsen är kursen på 0,08 där index för samma period står 

på samma Sharpekvot alltså 0,08. ESF fonden står den riskjusterade avkastningen 119 dagar 

innan på -0,06 samtidigt då index står på 0,27. Detta menas med att det går sämre för aktierna 

i denna fond i jämförelse med aktiemarknadens under den specifika perioden. Fondernas 

avkastning skiljer sig mest från index under händelsefönstret då SFB fonden står på 0,88 och 

index på 0,20 samt ESF som står i 0,61 och index -0,16. Under perioden 119 dagar efter står 

SFB och företagsfonden på en Sharpekvoten 0,22 och index på 0,11. Samma period står ESF 

fonden på -0,09 och index på 0,03.  

 

5.4.2 Kursutveckling under händelsefönster  

 

 
Diagram 3: Daglig utveckling från innan eventet 

 

I diagrammet ovan illustreras procentuella förändringen från tillkännagivandet av ny VD och 

under händelsefönstret. Dag 0 symboliserar den dag när marknaden fick reda på den nya VD:n, 

och dag 1 symboliserar första stängningskurs efter att information nått marknaden. Bland 

kurvorna i grafen återfinns fonden SFB och ESF samt deras tillhörande index under samma 

tidsperiod.  

 

Utifrån diagrammet går det att avläsa att båda fonderna avviker från respektive index 

procentuella förändring under händelsefönstret. ESF-fonden går bättre under händelsefönstret 
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än SFB. Redan dag 1 höjs aktiekursen med 2,27% för ESF-fonden samtidigt höjs SFB fonden 

med 1,20%.   

 

Dag 2 följer båda fonderna varandra genom en procentuell sänkning. Följande dag sänks SFB-

fonden och då står denna fond på den lägsta avkastningen i händelsefönstret samtidigt som 

ESF-fonden höjs från 2,13% till 2,8%. Dag 4 höjs SFB fonden med 1,25% och då sänks ESF-

fonden från 2,8% till 2,37%. Dag 5 fortsätter ESF att röra sig nedåt och slutar på 2,28 

jämförelse med ursprungsvärdet medan SFB fortsätter uppåt och stannar på ett värde 2,16%.  
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6. Diskussion/analys   

I detta kapitel ges en summerande diskussion av uppsatsens resultat och huruvida aktiekursen 

påverkats vid tillkännagivandet av en ny VD. Vidare kommer resultatet analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen.   

 

6.1 Analys - Investeraren 

6.1.1 Kön  

Beträffande den deskriptiva statistiken har kursutvecklingen tagits med för händelsefönstret i 

Diagram 1 och Tabell 5 & 6. Följande resultat har dock inte justerats för den risk som tagits av 

investeraren och kan därav anses vara mindre pålitligt än det som redovisas under de 

riskjusterade resultaten. Under de fem dagarna gick det lokalisera vilken dag kursen stod som 

lägst efter tillkännagivandet vilket var avsett att fungera som ett bidrag till en tänkt köpstrategi 

för investeraren. Av resultatet går det utläsa att kvinnornas fond stod som lägst vid stängning 

för den andra dagen, medan männen hade sitt lägsta värde vid stängning den femte dagen. 

Direkt vid tillkännagivandet reagerade i den aktuella studiens fall aktiemarknaden mer positivt 

på mannen, men blev under händelsefönstrets gång förbipasserad av kvinnofonden. Det som 

upplevdes intressant i detta avseende var att om studien valt att endast ta med exempelvis tre 

eller fyra dagar efter tillkännagivandet hade andra resultat påvisats. Kvinnan hade under 

händelsefönstret då istället uppvisat sämre avkastning än mannen på grund av den kraftiga 

reaktionen i början från aktiemarknaden. 

 

De aktuella resultaten är utformade för investerare och avsedda att bidra till deras köp- och 

säljstrategier. De som redan investerat kapital i någon av fonderna innan tillkännagivandet hade 

gjort rätt i att behålla sin investering under hela händelsefönstret oavsett om det var en kvinna 

eller man som tillkännagavs. Hade investeraren däremot varit likvid vid tillkännagivandet hade 

den bästa köpdagen i händelsefönstret varit dag två om VD:n var en kvinna och dag fem om 

det var en man. Varför just dessa två dagar för respektive kön visade sig vara de bästa 

köpdagarna tyder rimligen bero av en slump. Främst då inget som ansågs ha kurspåverkande 

kraft publicerades under händelsefönstret utöver tillkännagivandet, men även med bristande 

teorier i ämnet så anses det vara den mesta troliga orsaken.  

 

Efter händelsefönstret, under de resterande 119 dagarna visade resultatet vidare på bättre 

tillfällen att investera för både kvinno- och mansfonden. Kvinnans kursutveckling rörde sig till 

ursprungsvärdet vid två tillfällen under post-eventfönstret, men utöver det stod kursen högre 

under perioden. Mannens kurs å andra sidan rörde sig under perioden längre ner än 

ursprungsvärdet en längre period och påvisade flertalet bättre köptillfällen. Dessa resultat är 

dock svåra, om inte omöjliga att härleda till enbart tillkännagivandets effekt av en ny VD, 

eftersom det kan berott på en mängd olika händelser. Att således uttala sig om köptillfällen 

utanför händelsefönstret är därav inget följande studie hade för avsikt att göra eftersom det 

syftade till att se tillkännagivandets effekt. Samma antagande berörde eventuellt säljtillfälle, 
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men den deskriptiva statistiken 119 dagar senare visade på hur aktiekursen utvecklades på sikt 

och upplevdes vara intressant att ha med för investeraren. Utifrån kurserna för båda fonderna 

hade det mest lönsamma tillfället varit att sälja i slutet av perioden. För den som investerade i 

mansfonden hade under tiden fram tills dess haft en sämre avkastning på sitt kapital än de som 

investerade i kvinnofonden.  

 

6.1.2 Arbetserfarenheter  

Utifrån resultatet av den andra förklaringsvariabeln arbetserfarenheter och dess deskriptiva 

statistik för de fem efterföljande dagarna gick det studera kursens korta effekt efter eventet. 

Lägsta aktiekursvärde under händelsefönstret var för SFB-fonden vid stängning dag tre och 

EFS-fonden vid stängning dag fyra. Dessa dagar avsåg som tidigare nämnt visa vilken dag i 

anslutning till eventet som torde vara den bästa köpdagen. Vid tillkännagivandet gick det i 

Diagram 3 se en tydlig reaktion hos investerarna. Fonden EFS ökade vid tillkännagivandet 

med 2,27% vilket tyder på en positiv reaktion vid tillkännagivandet. SFB ökade första dagen 

1,20% vilket även är en positiv ökning men inte lika stark jämförelsevis. Dessa värden kan 

endast användas som deskriptiv data och visar inte hur det går för fonden med hänsyn till den 

risk som investeraren har tagit.   

   

6.2 Analys - Icke riskjusterat resultat  

Utifrån den deskriptiva statistikens värden beräknades sedan den genomsnittliga avkastningen 

per dag utifrån icke riskjusterade uträkningar. Beräkningarna gav studien som tidigare nämnt 

en möjlighet att se avvikande mönster under händelsefönstret i jämförelse med de övriga 

tidsperioderna.  Inledningsvis avvek både den manliga och kvinnliga fondens händelsefönster 

från perioden innan samt efter eventet. Vidare var den genomsnittliga kvinnliga förändringen 

något högre än mannens under händelsefönstret. När en jämförelse sedan gjordes gentemot 

fondernas respektive index visade sig ett mer imponerande resultat för kvinnorna gentemot 

männen. Kvinnornas index gick under händelsefönstret ner -0,10% i genomsnitt per dag medan 

männens index låg på 0,10%. Kvinnornas genomsnittliga dagliga avkastning såg således vid 

en första anblick totalt sett bättre ut än männens, men för att med mer säkerhet kunna uttala sig 

om dessa resultat krävdes en riskjustering.  

  

6.3 Analys - Riskjusterat resultat (Sharpekvot)  

6.3.1 Kön  

De riskjusterade resultaten visade fortsatt på avvikande värden under händelsefönstret för både 

den kvinnliga samt manliga fonden. Den kvinnliga fondens rörelse ökade ytterligare vid 

riskjusteringen medan den manliga minskade något. När de bägge fonderna sedan jämfördes 

med sitt respektive index under samma period hade kvinnornas index ett värde på -0,18 medan 
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männens index var 0,47. Jämförs detta med hur det såg ut innan riskjusteringen för index 

avviker således kvinnornas index mer negativt medan männens värden ökar till ett mer positivt 

värde. Den kvinnliga fonden har således under dessa fem dagar visat på en högre simplifierad 

Sharpekvot samtidigt som den gjort det under en period då dess index rörde sig nedåt. Männen 

å andra sidan har visat en värdeförändring som möjligen skulle kunna förklaras av den ökade 

delen i index. Kvinnornas värden i följande undersökning kan med andra ord klassas som högre 

än männens under händelsefönstret, och det visar sig hos kvinnorna vara en mer tydligt 

avvikande kursrörelse de fem dagarna efter eventet.  Den som investerat i den kvinnliga fonden 

under händelsefönstret har därav fått ut mer avkastning än de som investerat i den manliga 

fonden i förhållande till vilken risk som tagits. 

  

6.3.2 Arbetserfarenheter  

Riskjusterat resultat valdes som tidigare nämnt för att förklara hur värdena avviker från de 

normala det vill säga den abnormala avkastningen. De riskjusterade resultatet visar på det mest 

avvikande värden vid händelsefönstret under undersökningsperioden. Denna period visar den 

simplifierade Sharpekvoten på 0,88 för SFB-fonden och 0,61 för ESF. När de bägge fonderna 

jämfördes med sitt index under samma period avvek dessa rejält från fondens riskjusterade 

avkastning där SFB:s index låg på 0,20 och ESF -0,16. ESF-fonden har alltså en högre 

simplifierad Sharpekvot jämförelse med index då skillnaden mellan index och avkastning är 

0,77. För SFB-fonden hamnar skillnaden mellan index och avkastning på 0,68. Båda fonderna 

får en positiv reaktion på tillkännagivandet av en ny VD då båda simplifierade Sharpekvoterna 

är positiva och presterar bättre än index. Under perioderna innan samt efter händelsefönstret 

tyder på mer små förändringar än under händelsefönstret och det går alltså att konstatera att 

under händelsefönstret sker en reaktion på tillkännagivandet. 

  

6.4 Analys - Teoretikern  

6.4.1 VD:ns påverkan på aktiekursen  

Utifrån resultatet går det se tendenser till att VD:n i samtliga fall haft en inverkan på 

aktiekursen, och studien kan därav anses till viss del stärka Fama (1970) och EHM:s 

beskrivning av VD:n som en påverkande variabel. Det framgick med andra ord en till synes 

positiv abnormal avkastning under händelsefönstret för båda förklaringsvariablerna, även om 

den inte i alla fall är uppseendeväckande. Ett antal teorier kan vidare hjälpa till att förklara mer 

på djupet varför VD:n kan erhålla den här effekten. Den rationella teorin framhäver aktieägarna 

som den viktigaste intressenten för en organisation och ska därav tillfredsställas genom att få 

avkastning på satsat kapital (Abrahamsson & Andersen 2005). VD:n kan därav anses ha som 

mål att agera i ägarnas intresse, men för det krävs en möjlighet att påverka organisationen. 

Utifrån teorin om Managerial Discretion kommer dels en VD:s tillåtna handlingsutrymme vara 

en avgörande faktor för hur denne kan påverka (Finkelstein 2009). Således kommer en VD 

med stort handlingsutrymme påverka organisationen och aktiekursen mer än en som inte har 
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det.  Det är främst styrelsen som ger VD:n möjlighet att agera, men en ytterligare tänkbar orsak 

har visat sig vara organisationens storlek (Lubatkin 1989). Ju större företaget är desto mer 

självstyrande är det och detta leder av den anledningen till ett mindre handlingsutrymme för 

VD:n. I den aktuella studien har utgångspunkten varit att varje VD har likgiltig påverkan på 

aktiekursen då fonderna bildades. Det har vidare valts att ta hänsyn till storleken på företag då 

avkastningen jämfördes med tillhörande börsindex.  Av resultaten var det dock inte möjligt att 

utläsa några skillnader i handlingsutrymme för en VD beroende på dess storlek. Oavsett om 

det rörde sig om ett företag noterat på small, mid eller large cap uppdagades en jämn reaktion 

när de olika börsindexen jämfördes. Generellt sett tycks således investerarna inte ha i beaktande 

dessa teorier vid tillkännagivandet vilket kan anses rimligt då de tillhör den vetenskapliga 

världen där en ”vanlig” investerare inte läser allt. 

    

6.4.2 Investerarnas reaktion vid eventet  

Ett företags intressenter kan påverkas avsevärt av de beslut som fattas av VD och styrelse för 

företaget (Glick 2011). Vilket är en förklaring till varför investerare reagerar på informationen 

av ett tillkännagivande av ny VD. Om den nya VD:n är en individ som investerarna har 

förväntningarna att den kommer prestera kommer den köpa aktien vilket resulterar i att 

aktiekursen höjs. Aktiekursen vid denna specifika händelse kan därav antas ha med 

förväntningarna på den nya VD:n att göra.  

 

Resultaten av bägge förklaringsvariablerna visade på en tydlig reaktion vid den valda 

händelsen som i detta fall är ett tillkännagivande av en ny VD. Reaktionen sker på grund av att 

investerarna får tillgång till ny information och väljer att reagera på det inträffade (Fama 1970). 

Resultatet av studiens event tyder på att stärka den del av EHM som belyser hur finansiella 

marknader är effektiva och anpassar sig efter tillgänglig information, vilket visade fall genom 

en tydlig direkt effekt i anslutning till tillkännagivandet i nästan samtliga fall. Däremot 

uppdagades ytterligare något som visade sig intressant i studiens datainsamling med två VD:s 

vars reaktion skedde innan det officiella tillkännagivandet. Utfallet tyder på att det skett läckage 

av informationen, men samtidigt hade deras värden inte någon nämnvärd effekt på det totala 

resultatet. EHM argumenterar att priset på en aktie ska stämma överens med den information 

som både köparen och säljaren har tillgång till vilket innebär det vara orimligt att vinna över 

marknaden med redan tillgänglig information (Fama 1970). Vid händelsen av läckage har inte 

alla aktörer tillgång till denna information och kan därför göra vinst med hjälp av 

informationen. Det finns med andra ord säkerligen ett antal investerare som utnyttjade 

informationsövertaget och erhöll vinst på sitt kapital vid affären. 

 

Utifrån studier grundade i signalteorin bör tillkännagivandet av den nya VD:n om det är oväntat 

ha en negativ effekt på företagets aktiekurs (Shen & Canella 2002). Om det istället är ett 

smidigt byte av VD:n och den nya personen till exempel är en trogen aktieägare eller deltar i 

styrelsen så bör aktiekursen positivt. Det går att beakta en reaktion vid eventet i denna studie 

vilket kan bekräfta signalteorin då marknaden påverkas av nya händelser. Dock har inte 

följande studies resultat kunnat yttra sig om tillkännagivandet varit oförutsägbara händelser 
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eller ej. Däremot har det iakttagits vid ett par tillfällen att tillkännagivandet delgetts marknaden 

efter stängning sista dagen innan helg. Aktiemarknaden är under helgen stängd vilket möjligen 

kan ha lindrat vissa reaktioner eftersom investerarna i lugn och ro kunnat läsa på om VD:n 

under helgen.  

 

Argumenterat från agentteorin antas vidare att ett VD-byte sker av olika orsaker. I hög grad 

sker det på grund av att personen inte uppnår målen och den tillväxt ägaren och styrelsen önskar 

från ett företagsekonomiskt perspektiv (Boulding & Kirmani 1993). De tillkännagivna personer 

som tenderade påverka aktiekursen i mer positiv bemärkelse än övriga kan därav enligt teorin 

anses tillgodosett principalens intressen på ett bättre sätt.  Med andra ord ansågs den nya VD:n 

kunna tillfredsställa styrelsens och ägarnas mål för vad de ansåg krävas för den önskade 

tillväxten inom företaget.  

 

6.4.3 Kön  

Signalteorin uttrycker huvudsakligen hur marknaden påverkas av nya händelser vilket i denna 

studies fall är tillkännagivandet av en ny VD. Reaktionen visar sig genom den direkta 

reaktionen vid tillkännagivandet för könsvariabeln, men även hur investerarna rimligen läst på 

om kvinnan efterhand och insett dennes kompetens. Det blir med andra ord nästan som en 

förhastad slutsats när marknaden handlar på den första reaktionen som rent spekulativt kan 

bero på att marknaden upplevde mannen som mer lämpad för positionen. Dessa antaganden 

grundar sig dels utifrån Kanters (1977) teori om kvinnan som mindre passande för högre 

positioner. Likväl kan det berott på att det upplevdes finnas mer osäkerhet kring kvinnan vilket 

påverkat resultatet (M.Lee & Hayes James 2003). Med tiden nås däremot marknaden av all 

information enligt Fama (1970) eftersom den anses effektiv. Investerarna har således rimligen 

tagit reda på eventuella frågetecken kring kvinnan och därefter i en andra våg handlat på den 

uppletade kunskapen. Den “okända" kvinnan övergick till att bli känd, och investerarna har 

förstått dennes kompetens och därav har kvinnans avkastning under händelsefönstret tillslut 

blivit något bättre än mannens.  

 

Kvinnornas till synes mer positivt avvikande resultat från männen är något som de analyserade 

studierna i den teoretiska referensramen inte kunnat bekräfta. Kvinnan antas enligt Kanters 

(1977) teori som tidigare nämnt vara en okänd "symbol", vilket kan vara en bidragande orsak 

till den osäkerhet som tidigare uppstått.  Den aktuella studiens resultat har visserligen utifrån 

den deskriptiva statistiken under händelsefönstret första dag visat på en större uppgång för män 

än kvinnor. Däremot återhämtar sig kvinnornas fond i slutet av perioden och rör sig sista dagen 

om männen. Av den anledningen visade sig således även den genomsnittliga avkastningen per 

dag ett högre värde under händelsefönstret.  Det kan antas att investerare är rationella och när 

väl kunskapen om kvinnan kompetens tillhanda värdesätter de kompetensen framför vilket kön 

denne har. 

 

När dagliga genomsnittsvärden sedan justerades för risk visade sig däremot resultatet än mer 

positivt avvikande för kvinnan än mannen under händelsefönstret i förhållande till perioden 
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innan och efter. Kvinnorna hade ett tydligt avvikande resultat från sitt index medan männens 

något mindre avvikande värden möjligtvis kan förklaras av en indexförändring under 

händelsefönstret. Det som vidare är intressant i dessa avseenden är att det tycks enligt värdena 

gå att utläsa en form av avvikande avkastning från det normala under de fem dagarna för båda 

könen. Den uppvisade reaktionen kan med andra ord liknas vid beskrivningen av en 

överreaktion (De Bondt & Thaler 1985). Reaktionen skulle däremot likväl kunnat förklaras av 

den sinnesstämning som investerarna hade under den aktuella perioden (Nofsinger 2007). 

Eftersom båda könen påverkade aktiekursen positivt kan det möjligtvis vara avspegling från 

ett glatt humör hos investeraren som ligger bakom.  

 

Kopplas resultatet således tillbaks till den första hypotesen beträffande att aktiekursen antogs 

röra sig neråt vid tillkännagivandet av en kvinnlig VD har det inte kunnat bekräftas. Snarare 

uppvisade kvinnan bättre genomsnittlig avkastning under händelsefönstrets fem dagar än 

mannen när resultatet riskjusterats. Det kan därav rimligen antas att investerarna agerat 

rationellt och förbisett könets påverkan när det kommer till vad som kännetecknar en bra VD. 

Det finns som tidigare nämnt ett fåtal studier som även kommit fram till avvikande resultat från 

bland annat Kanters teori (Andersen & Hansson 2010). Några av dessa anser ledarskapsyrket 

innehålla ett antal beteenden som verkar åsidosätta könets inverkan (Fierman 1990; Moss & 

Jensrud 1995). Det finns med andra ord ett flertal andra faktorer som anses ha en större 

påverkan på aktiekursen, och av den anledningen har även tidigare arbetserfarenheter 

analyserats.   

  

6.4.4 Arbetserfarenheters betydelse  

Tidigare arbetserfarenheter har visat sig vara en betydande faktor för en chefs framgång (Kotter 

1982). Ju större framgång en chef når desto större möjlighet har denna att bidra till högre 

förväntningar hos investerarna vilket hypotes 2 grundades utifrån. Ytterligare en studie som 

delvis stärker denna hypotes är Upper Echelons teori om toppchefer (Hambrick & Mason 

1984). Teorin beskriver erfarenheter inom samma bransch som en betydande faktor för hur en 

chef väljer att handla och lägga upp sina strategier vilket även kommer påverka hur en chef 

förväntas utforma en strategi. Om strategin stämmer överens med vad styrelse och aktieägare 

efterfrågar borde rimligen aktiekursen påverkas positivt då VD:n kan leda företaget i rätt 

riktning. 

 

Enligt det riskjusterade resultatet ökade rörelsen i kursen för fonderna vid händelsefönstret i 

jämförelse med perioden innan och efter. Resultatet visade dock inga markanta skillnader 

mellan de två fonderna. Det gick med andra ord inte bekräfta att VD:s som arbetat inom samma 

företag och bransch har en mer positiv reaktion än de som inte arbetat inom samma företag. 

Mer utförligt visade den deskriptiva statistiken i diagram 3 på hur ESF-fonden utvecklades mer 

positivt under den första dagen, men uppvisade i slutet av perioden ett snarlikt värde som SFB-

fonden. Det kunde med andra ord vid en första anblick upplevas som om ett irrationellt 

beteende uppvisades där inte erfarenheter inom branschen tycktes vara väsentligt. När 

resultatet fördelades under hela händelsefönstret samt riskjusterats uppvisades dock ett snarlikt 



42 

 

värde för de båda fonderna. De antaganden som utgick utifrån hypotes 2 har därav varit svåra 

att finna i den genomförda studien och det kan bero av flera orsaker. 

 

Det måste till att börja med poängteras att undersökningen av denna förklaringsvariabel har 

betydande brister. Fonderna är uppbyggda på ett sätt som ger missvisande resultat då de 

innehåller 7 VD:s vars arbetserfarenheter skiljer sig från de resterande 11 VD:s inom samma 

fond. Dessa 7 kommer inte ifrån samma bransch eller företag medan de 11 VD:s kommer från 

positioner inom samma bransch men inte inom samma företag. Det som således varit möjligt 

att analysera är hur påverkan på aktiekursen ser ut för samma företag och inte samma företag. 

Upplägget medförde att branschens betydelse uteslöts vilket bidrog till att Kotter’s teori om 

arbetserfarenheter varit problematiskt att utgå ifrån. Av den anledningen blev varken resultatet 

eller analysen lika omfattande som för könets påverkan eftersom den ansågs bristfällig. 

 

Den aktuella förklaringsvariabeln genomfördes däremot inte helt förgäves. Det visade sig att 

en VD som har mycket erfarenhet inom en viss bransch, och går från ett företag där denna 

bidragit till framgång till ett annat, uppvisade intressanta resultat. I dessa fall förväntade 

investerarna troligtvis sig ett bra resultat även i det nya företaget vilket bidrog till att de köpte 

och aktiekursen gick upp. Det här visade sig i ett flertal fall, som exempelvis när Martin 

Lundstedt gick från Scania till Volvo där aktiekursen ökade med 15% vid tillkännagivandet. 

 

Om en VD som tillsätts byter från både företag och bransch och inte har tidigare erfarenheter 

av organisationen eller branschen kan dess kompetens för att vara VD ifrågasättas och 

förväntningarna är istället låga vilket leder till att investerarna inte väljer att investera. Med 

extrema värden åt bägge håll kan således dessa motpoler ta ut varandra vilket bidrar till att 

resultatet blir missvisande. 

7. Slutsats  

Studien hade för avsikt att fokusera på om det existerade några skillnader i reaktionen vid 

tillkännagivandet av en kvinnlig respektive manlig VD på den svenska aktiemarknaden. 

Tillkännagivandet av en ny VD tenderade i samtliga studerade fall påverka aktiekursen positivt 

under händelsefönstret. Kvinnorna uppvisade bättre simplifierade Sharpekvotsvärden än 

männen under händelsefönstret och avgav en minimalt högre totalavkastning. Beträffande den 

andra förklaringsvariabeln bestående av arbetserfarenheter kunde dock inte några direkta 

slutsatser dras främst på grund av brister i fonduppsättningarna.  

 

Resultatet enligt följande studie tyder på att fördomar mot kvinnan som ledare inte existerar på 

aktiemarknaden 2017. Detta kan härledes visa att investerare agerar rationellt och således antar 

att den nyrekryterade VD:n har kompetens för yrkesrollen den erhållit. Är det möjligt att när 

monetära medel spelar in väljer investeraren reagera rationellt och förbise de fördomar som 

finns i samhället? Är det vad som krävs för att den fördomsfria sanningen ska visa sig? 
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8. Vidare forskning  

Utfallet av resultatet kan anses bidra till vidare genusforskning då det motsäger delar av den 

tidigare teorin inom området, däremot kan framtida försöka bidra än mer till ämnet. Som 

tidigare nämnt i metodreflektionen hade kvalitativa inslag kunnat bidra med en djupare 

förståelse i ämnet och öka förståelsen angående varför investerare agerar som de gör. Utifrån 

de beräkningar som använts för att få fram resultaten är det inte möjligt att uttala sig om 

signifikanta värden vilket medför att framtida studier kan undersöka ämnet vidare. Studien har 

bestått av ett urval på totalt 30 personer där majoriteten av kvinnorna på den svenska 

aktiemarknaden inkluderats. Det finns dock fortfarande ett fåtal kvinnor vars kursdata varit 

svår att erhålla och därav inte använts. I framtiden när förhoppningsvis ett större urval kvinnliga 

VD:s finns på aktiemarknaden kan således ett större urval nyttjas. Vid utförandet av 

signifikanta tester kan dessa således bli mer rättvisande än de blivit med studiens utvalda 

kvinnor. Det hade vidare varit intressant att genomföra en liknande studie internationellt och 

jämföra resultat länder emellan i och med att denna studie endast riktat sig mot den svenska 

aktiemarknaden. 
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