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Sammanfattning

Följande arbete undersöker den abnormala avvikelsen på olika företags aktiekurser i 

samband med respektive VD avgångar. Undersökningen utförs med syfte att hitta 

möjliga mönster för VD avgångars påverkan på aktiekurser, där dagen för ett 

pressmeddelande angående en VD avgång nämns som händelsedagen. Den normala 

avvikelsen utgörs av standardavvikelsen mellan aktiekurs utvecklingen för varje bolag 

och ett generellt branschindex under ett tio dagars händelsefönster. Den abnormala 

avvikelsen framförs i att forma av skillnaden mellan den normala avvikelsen och 

standard avvikelsen för samma variabler under händelsedagen. Undersökningen delar 

upp de observerade företagen i två kategorier i avgränsnings syfte, dessa två typer 

framförs som Typ av Avgång samt bransch. De två undersökta typerna utgör 

analysobjekt som författarna analyserar utifrån välkända markandsteorier, dessa är 

Den effektiva marknadshypotesen respektive Agentteorin. Dessutom används tidigare 

forskning som jämförelseobjekt. Undersökningens resultat visar inga tydliga mönster 

mellan olika branschers abnormala avvikelse med händelsedagen däremot nämner 

författarna intressanta aspekter gällande typ av avgång. I slutdiskussionen lyser 

författarna upp olika potentiella orsaker till resultatet samtidigt som den ger förslag 

för vidare forskning.

Nyckelord
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1. Inledning
Det här avsnittet ämnar till att sätta uppsatsämnet i ett större sammanhang för att 

väcka ett intresse hos läsarna. Därefter följs detta av en diskussion där vi betonar 

oklarheterna kring VD-bytens påverkan på aktiekurserna och som tillslut resulterar i 

problemformulering

1.1 Bakgrund
Den effektiva marknadshypotesen är något som fick sitt genomslag då forskaren 

Eugene F. Fama under 60 och 70-talet hävdade att prissättningen på finansiella 

tillgångar bygger på all tillgänglig information. Ett exempel på en sådan finansiell 

tillgång kan vara en aktie1. Lagen om informationsskyldighet måste därför vara 

prioriterat för de börsnoterade företagen. Lagen omfattar den information gällande 

händelser inom företaget som skulle kunna påverka aktiekursen2.

En aktie är en ägarandel av ett börsnoterat företag3 och den påverkas följaktligen av 

känslig information, sådan information kan exempelvis vara VD-byten. VD-byten har 

på senare tid blivit allt vanligare i takt med kvartalskapitalismen det vill säga 

vinstjakten på kort sikt.4 Det har blivit mer väsenligt med en VD:s bedrift bland de 

börsnoterade företagen i världen vilket återspeglats i deras tid som VD för företaget.

VD:ns prestation förväntas att återges i företagets aktiekurs. Det medför till att aktiva 

aktieägare samt styrelsen har höga förhoppningar på direktören enligt Per-Ola 

Karlsson, Norden-VD på Booz Allen Hamilton (2007) dessutom så ses VD:n som en 

problemlösare. 

Omsättningen på VD:ar har ökat anmärkningsvärt och enligt Booz and Companys 

analys har VD-omsättning globalt, ökat med 59 procent mellan perioderna 1995 till 

2006. Utöver det finner studien att verkställande direktörer i Europa har det statistiskt 

sett svårare än verkställande direktörer i USA. Statistik från Europeiska börsbolag 

visar att 22 procent av avgångarna var direkt kopplade till konflikter mellan styrelse 

och VD.

                                                
1 Fama 1970

2 Lag (2007:528)

3 www.skatteverket.se

4 Fokus, 3 april 2009, Direktörer i otakt med tiden
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Tittar man på Stockholmsbörsen så har även där lojaliteten mellan styrelse och VD 

sjunkit från att tidigare haft en ”kamratlig relation”.  Från tidigare i snitt tjänstgjort 

mellan 10-15 år till att på senare tid tjänstgöra i snitt mellan 3-4 år. 5

1.2 Problemdiskussion
I och med kvartalskapitalismen, det ständiga arbetet för att driva upp aktiekursen, 

sitter den verkställande direktören, som konstaterat, inte säkert. Det krävs att prestera 

kortsiktigt samtidigt som den verkställande direktören har en resultatinriktad styrelse 

som övervakar. Intressenter flikar in för att få sin vilja igenom även aktieägarna vill få 

en god avkastning på sina investeringar.

Det skall tilläggas att det finns andra orsaker än tvingad avgång, som leder till dessa 

VD-byten. Direktören kan nämligen själv välja att avgå av exempelvis personliga skäl 

eller att direktören går i pension. Det finns således frivilliga och ofrivilliga avgångar, 

oavsett vilken av dessa typer så kan det, som tidigare nämnts, påverka aktiekursen. 

Aktiekursens volatilitet på en börsmarknad är något som har undersökts tidigare det 

vill säga den genomsnittliga upp och ned rörelsen på en aktiekurs i förhållande till en 

genomsnittlig exponentiell utveckling under en period6.  Aktiekursen i stort, är en 

angelägenhet för dess investerare och det är inte önskvärt att ha en ökande volatilitet. 

Antingen kan kursen stiga eller så sjunker den, beroende på exempelvis 

pressmeddelanden. Styrelsen tänker på aktiekursen på långsikt och företagets framtid 

och arbetar således för en trygg placering för sina investerare.  Denna osäkerhet är 

långt ifrån eftertraktad, det är ett tecken på att det finns blandade åsikter mellan 

ägarna om företaget, det handlar trots allt om efterfrågan på aktien för ledningen. 

I samband med den höga VD-omsättning samt visionen om en effektiv marknad, 

upplever vi att det skulle vara intressant att titta närmare på, i vilken utsträckning 

aktiekursen påverkas i samband med ett VD-byte på Stockholmsbörsen.  Det vi vill 

forska kring är hur effektiv marknaden är i samband med ett VD-byte. 

                                                
5 Ibid.

6 aktiefinansanalys.se
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1. 3 Problemformulering
Finns det någon koppling mellan VD-byten och volatilitetseffekter mellan olika 

branscher Stockholmsbörsen? 

Finns det dessutom något samband mellan typ av avgång volatilitetseffekter på 

Stockholmsbörsen?

1.4 Syfte
Genom en undersökning av aktiepris respektive branschindex utveckling i samband 

med VD-byten på Stockholmsbörsen skall vi förhoppningsvis dra generella slutsatser 

om VD-bytenas koppling till en eventuell abnormal avkastning på aktiekurserna

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen gör en total undersökning på alla VD-byten på A-listan respektive Large 

Cap under perioden juni 2005 till maj 2008. Valet av att göra en totalundersökning 

grundar sig på författarnas uppfattning om antalets tillförlitlighet för att i slutändan 

förhoppningsvis kunna generalisera, sätta in forskningsresultatet i ett större 

sammanhang. Valet av tidsintervallet tycktes även den vara relevant då 

undersökningen syftar till att förmedla en relativt uppdaterad bild av situationen.

1.6 Disposition
I avsnitt två beskrivs uppsatsens undersökningsupplägg samt vilka metoder som 

använts för datainsamlingen. I det tredje avsnittet tas de fundamentala teorierna upp 

för undersökning nämligen Effektiva marknadshypotesen samt Agentteorin. I avsnitt 

fyra presenteras den data som tagits fram med hjälp av den metod undersökningen 

använt sig av. I avsnitt fem analyseras den data som presenterades i avsnitt fyra 

genom att ställa data mot de två teorierna. Avsnitt sex tar slutsatserna och avsnitt sju 

diskuterar resultat samt tillförlitlighet av studien.
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2. Metod
I det här avsnittet presenteras uppsatsen upplägg, metoderna undersökningen har 

använt sig av samt vilken strategi som använts i samband med datainsamlingen. 

Slutligen diskuteras reliabiliteten samt validiteten för undersökningen.

2.1 Undersökningsupplägg
Den här uppsatsen syftar till att undersöka om det uppstår reaktioner vid en specifik 

händelse på börsmarknaden. Då ansåg författarna att ett kvantitativt angreppssätt 

skulle vara lämpligast7 Dessutom använder sig uppsatsen av en eventstudie, ett sätt att 

fastställa utsträckningen av reaktioner på specifika händelser på marknader8. 

Eventstudie är per definition en studie av händelser. Syftet med en eventstudie är att 

genom en undersökning av vissa händelser kunna få fram en koppling mellan dessa 

händelser och ett önskat undersöknings objekt. Händelserna i detta arbete är VD-

byten och de önskade objektet är aktiepriset. Genom att undersöka alla VD-byten på 

bolag inom den avgränsade tidsperioden och sedan observera reaktionen på de 

respektive företagens börsvärde på aktien, skall det vara möjligt att uppnå syftet. 

2.2 Eventstudie (MacKinlay)

2.2.1 Händelsen samt tids intervall skall definieras

Uppsatsen syftar till att undersöka hur aktiekursen påverkas vid ett VD-byte. 

Marknaden kan genom pågående rykten reagera många men även få dagar innan 

själva händelsen. Den här undersökningen har begränsat sig till att hålla sig inom 

intervallet, t-5 och t+5 där t var dagen pressmeddelandet publicerades. Det vill säga 5 

dagar innan själva pressmeddelandet och 5 dagar efter meddelandet. Det skall 

tilläggas att nackdelen kan vara att andra händelser också kan vara 

aktiekurspåverkande då undersökningens fönster är relativt brett. Det kan vara 

kurspåverkande faktorer såsom svaga kvartalsrapporter.9

                                                
7 Hartman, 1998
8 MacKinlay, 1997
9 http://www.dn.se/ekonomi/volvos-aktiekurs-rasar-efter-svag-rapport-1.498448(2008-10-24)
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2.2.2 Kriterium för urval

Andra momentet avser att precisera vilka händelser undersökningen omfattar. För det 

har författarna satt upp följande kriterier: 

 Företaget ska vara börsnoterat och uppfylla kraven för A-listan på 

Stockholmsbörsen samt Large Cap för den senare delen (juni 2006 – maj 

2008)

 VD-bytet ska ha skett inom intervallet maj 2005- juni 2008

 Information10 till skälet bakom VD-bytet måste finnas tillgänglig.

Första kriteriet lade författarna upp för att A-listan omfattar de större företagen samt 

att det krävs bland annat 3-års verifierbar historia av företagen för att notera sig på A-

listan11. Bland företagen på A-listan finns det en högre likviditet och författarna anser 

att det finns en större angelägenhet att undersöka företag med samma höga krav. 

Dessutom undersökte uppsatsen även Svenska bolag på OMX-listan och närmare 

bestämt bolagen listade på Large cap från och med juni 2006 och framåt med samma 

motivering som företagen på A-listan.

2.2.3 Beräkning av normal- och avvikanden avkastning enligt MacKinlay

Aktiekursens volatilitet bör vara låg så att prisutvecklingen långsiktigt ökar. Det 

författarna kommer att undersöka är eventuella volatilitetsförändringar på en aktiekurs 

i samband med pressmeddelanden angående VD-byten. Tidigare forskning har 

använts sig av marknadsmodellen enligt MacKinlay (1997). 

Marknadsmodellen: 

itmtiit RR  

där 0,1,0  

I denna modell står i för bolaget och t för period. Rmt är marknadens avkastning, 

ett genomsnitt på estimeringsfönstret.

För att kunna beräkna den normala avkastningen krävs en specifik tidsperiod. 

Tidsperioden kallas för estimeringsfönster och det är perioden innan 

händelsedagen. Att exempelvis använda sig av två månader som 

                                                
10 På bolagens hemsidor, avanza.se, affarsvarlden.se
11 Egendomskattes kommittén 2004:311
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estimeringsfönster då författarna observerat en tidigare undersökning med två 

månaders estimeringsfönster. Med en tidsaxel går detta med lätthet att visa:

Tidsaxel:

På estimeringsfönstret kan forskaren ta fram ett genomsnitt som ska representera 

den förväntade avkastningen på estimeringsfönstret. Geometriska medelvärdet 

räknas ut enligt:

2.3 Undersökningens normala avkastning
Detta arbete skall däremot inte applicera ovanstående metod punktligt i sin 

undersökning. Författarna valde att använda sig av utvecklingen på det dagliga 

genomsnittliga branschindexet för samtliga undersökta företag som sträcker sig över 

undersökningens händelsefönster (t-5) - (t+5). Därefter framförs de observerade 

företagens aktiekursutveckling.  För att undersöka specifika variabler valde författarna 

att titta på utvecklingsskillnader gentemot den normala avvikelsen gällande typ av 

bransch respektive typ av avgång. Företagen kategoriserades därför två gånger, den 

ena efter bransch, och den andra efter typ av avgång. De formler som används för att 

genomföra undersökningen var uteslutande MacKinlays formel för det geometriska 

medelvärdet samt följande formel för standardavvikelse.

n

XX
s mi

2
)( 



Genom att först räkna ut det geometriska medelvärdet för företagens branschindex 

utveckling, och sedan varje variabels geometriska medelvärde för avkastning så 

n
nmt RRRgeoR /1

21 )]1(...)1()1[()( 
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lyckades författarna få en relevant normalavkastning. Den normala avkastningen 

ansågs vara standardavvikelsen mellan variablerna(Xi) respektive branschindexet(Xm) 

under hela händelsefönstret.   

2.4 Undersökningens kumulativa abnormala avkastning
För att få fram en eventuell abnormal avkastning så utgick undersökningen från den 

normalavkastningen som redovisas ovan och jämför denna med standardavvikelsen 

under dag (t), det vill säga standardavvikelsen under händelsedagen. Skillnaden 

mellan dessa två standardavvikelser ses i detta arbete som den abnormala 

avkastningen.

2.5 Datainsamling
I undersökningen använder sig författarna av sekundärdata som sammanställts av SIS 

ägarservice. Det står utförligt om VD-byten i Sverige i deras böcker, Styrelser och 

Revisorer samt Ägarna och makten. Utifrån data som är sammanställd av SIS 

ägarservice kan undersökningen senare inrikta sig på syftet med uppsatsen. Nämligen 

att undersöka abnormala avvikelser i samband med ett VD-byte. Det framtagna 

materialet om VD-byten klargör inte skälet till bytet utan bara vilken den nya VD:n 

blev och vem denne ersatte. Det naturliga steget blev därför att vända sig till bolagens 

Internet hemsidor för att leta pressmeddelanden kring skälet till bytet. Dessutom 

använde sig undersökningen av sökmotorer som i sin tur hänvisade till hemsidor som 

Newsdesk.se Sekundärdata såsom olika branschindex samt aktieindex för själva 

undersökningen har författarna fått fram elektroniskt och främst från hemsidor som 

affarsvarlden.se samt avanza.se. 
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3. Teori
Det här avsnittet presenterar de teorier som undersökningen sedan ska använda sig 

av för att analysera empirin. Dessutom så tar avsnittet upp tidigare forskning inom 

ämnet.

3.1 Effektiva marknadshypotesen

Studier med fokus på den effektiva marknadshypotesen begränsas inte till en forskare,

dock refererar detta arbetes teori del till ämnets mest använda definition som beskrevs 

av Eugene Fama i sin klassiska artikel från 1970-talet ”Efficient Capital Markets: A 

Review of Theory and Empirical Work”.

Definitionen av en effektiv marknad enligt Fama är ”En marknad vars priser alltid 

fullt ut reflekterar tillgänglig information”12. I denna mening kommer alltså all 

information på marknaden att påverka aktiepriset vid utsläpp av informationen. 

Ännu en innebörd som Ross Stephen framför i Fundamentals of corporate finance 

2002, är erhållandet av det sanna värdet på sålda värdepapper vilket betyder att priset 

som erhålls för värdepapper är lika med nuvärdet för dessa vilket omöjliggör 

missledandet av investerare.

Fama som arbetet ger en speciell fokus delade in den tillgängliga informationen som 

han diskuterar i tre olika former, den svaga-, halvstarka- samt starka formen. 

3.1.1 Den Svaga formen

Innebär att all information är tillgänglig i tidigare aktiepris och dessa uttrycks i 

följande formel. 

P t = Pt-1+förväntad avkastning+(slumpmässigt fel)t  eller Pt=Pt-1+E  [r]+ där:

Pt = priset idag

Pt-1= senaste observerade pris.

Slumpmässigt fel = icke relaterat till det tidigare priset utan beror på ny information.

Ett överensstämmande av denna form med verkligheten innebär att aktiepriset följer 

”random walk” vilket innebär att aktiens prisförändringar är oberoende av varandra. 

Fama argumenterar i sin artikel att denna ”random walk” är typ av ”fair game 

modell”(skillnaden mellan det verkliga priset och det förväntade priset givet en viss 

information). En effektiv marknad skulle i detta fall innebära att denna skillnad är 

                                                
12 Fama, 1970
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noll13. Den svaga formen stöddes av bevis från tidigare litteratur som konstaterade att 

aktieprisförändringar endast är slumpmässiga, detta ledde till nya studier inom nästa 

form14.

3.1.2 Den Halvstarka formen

Denna form adderar all möjlig publik information till den historiska informationen 

som grundar den svaga formen. En effektiv marknad innebär här att en aktör på 

marknaden inte kan göra övervinster genom sitt innehav av offentlig information som 

exempelvis delårsrapporter och årsredovisningar. All aktiepris påverkande 

information har inte studerats i denna form, men den viktigaste delen studeras15.  

Skillnaden mellan den svaga respektive halvstarka formen är offentlig information16.

3.1.3 Den Starka formen

Här tillkommer även privat information. Informationen som ingår i föregående former 

är inte tillräcklig enligt denna form. Marknadseffektiviteten kan anses vara stark om 

priset reflekterar all möjlig publik och privat information. Den som innehar all denna 

information anses vara en insider. För att marknadseffektiviteten skall vara aktuell 

skall denna insider inte kunna använda denna information för eget intresse.17

Dessa tre former framhäver tre typer av information. Olika informations typer 

påverkar priset på olika sätt respektive hastighet. Enligt Fama så innebär varje 

starkare form av ovanstående en informationsaddiktion till formen innan, vilket 

innebär att en starkare form endast är aktuell om en svagare form av information 

redan innehas18. De tre olika formerna illustreras i figur 1

                                                
13 Ibid., 384-386
14 ibid., 383
15 Ibid.
16 Ross.S 2002
17 Fama 1970
18 Ibid., 383
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Figur 1

                            

3.1.4 Den effektiva marknadshypotesens (EMH) relevans för undersökningen

Intressenter för ett företag är naturligtvis insatta i all information som kan påverka 

företagets aktiepriser. EMH används i detta arbete som ett undersökningsmål för att få 

en bild av hur approximativ denna är gentemot verkligheten. En svag 

marknadseffektivitet kan exempelvis innebära ett konstant aktiepris vid 

informationsgivandet eller möjligtvis en försenad marknadsreaktion. En stark 

marknadseffektivitet skall dock innebära en snabb marknadsreaktion vid 

informationsutsläppet.

En djupare genomgång av EMH:s tre former ledde till ett samtycke om vilken form 

som är mest relevant för arbetet. Den halvstarka formen kommer vara EMH:s 

fokusinriktade del i detta arbete då VD avgångar kategoriserades av författarna som 

halvstark. Tillgängligheten av informationen som arbetet använder sig av i samband 

med sin resultat del konstaterar författarens val av form. Vid genomgång av arbetets 

referenslista kan läsaren undersöka denna tillgänglighet och även förhoppningsvis ha 

användning av den. Valet av en specifik form skall förhoppningsvis ge en klarare bild 

av undersökningen samt bortse från insider information som naturligtvis är mycket 

svårare att undersöka, detta med tanke på den begränsade tiden samt de begränsade 

kontakterna som författarna innehåller.  
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3.2 Agentteorin
Grunden till agentteorin ligger i separationen mellan ägande respektive ledning. 

Principalen (ägaren) överlämnar en stor del av beslutfattandet till agenten ledningen 

vilket innebär en auktoritets överföring. En sådan företagsstruktur sker inte 

problemlöst, utan medför bland annat intressekonflikter mellan ledning respektive 

ägare då de båda drivs av ren traditionellt ekonomiskt uppförande som bygger på 

maximering av eget intresse19. Forskning inom området har utförts av olika forskare 

som exempelvis Adam Smith. Författarna har likväl valt en senare forskning utförd av 

Michael C. Jensen och William H. Meckling i deras artikel ”Theory of the firm: 

managerial behavior, agency costs and ownershipstructure” (1976). Valet är baserat 

på relevansen som författarna noterade då denna forskning behandlar relationen 

mellan aktieägare respektive företagsledning där de första ses som principalen och de 

andra ses som agenten.

3.2.1 Agentkostnader

Intressekonflikten som nämns ovan innebär enligt agentteorin att agenten (ledning) 

inte alltid kommer arbeta för ägarnas (principalens) intresse utan kan drivas av eget 

intresse. Tillvägagångssättet för att täcka dessa egna intressen, är olika. Ett exempel 

på dessa kan vara valet av den redovisningsmetod som visar högst resultat. Detta sker 

i företag som ger ut förmåner som är bundna till vinstnivån20. Agentteorin behandlar 

olika element eller åtgärder som kan användas för att undvika dessa agentfördelar på 

ägarnas bekostnad, dessa åtgärder som medför kostnader kallas agent kostnader. 

Jensen och Meckling sammanfattar dessa kostnader i följande tre former:

1. Övervaknings kostnader: kostnader som uppstår vid en nära observation av 

ledningens handlingar samt uppföljningen av handlingarnas resultat t.ex. 

kostnad för utomstående revisionsbyråer. 

2. Bindningskostnader: exempelvis kontrakts kostnader som begränsar agentens 

makt, i syfte att minska principalens risker. Maktbegränsningen kan även ge 

en negativ effekt i form av mindre möjlighet att utföra vinstbärande projekt 

eftersom att det råder brist på makt.

                                                
19 Artsberg, K.

20 Ibid.
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3. Residualkostnader: skillnaden mellan principalens optimala aktiviteter 

respektive faktiskt utfört arbete.

Enligt Jensen och Meckling anses övervakningskostnader respektive 

bindningskostnader oftast som positiva metoder. Övervakningskostnader kan dock 

uppfattas tillgångs hämmande för aktieägarna utanför företaget vilket leder till att 

potentiella aktieägare blir skeptiska för aktie innehav. Vidare argumenterar Jensen 

och Meckling att övervakningskostnader är proportionella gentemot företagets 

storlek, då man menar att ju större företaget är desto mer komplicerad blir 

övervakningen och därmed kostnaden.

3.2.2 Agentteorins relevans för studien 

Agentteorins perspektiv angående agentkostnaders anknytning till de potentiella 

aktieägarnas beslutsfattande samt värdering av aktien medför en påtaglig relevans till 

detta arbete.

Uppfattningen om agentkostnadernas storlek leder i enlighet med Agenteorin till en 

påverkan på aktiepriset, och huruvida denna påverkan är positiv eller negativ kommer 

detta att ge författarna av arbetet en agentteoretisk uppfattning om de potentiella 

aktieägarnas samt de utomstående aktieägarnas syn på de agentkostnader som 

avgående VD medförde. 

Jensen och Mecklings hypotes om företagets storlek påverkan på agentkostnadernas 

storlek kommer behandlas i arbetet i enlighet med författarnas uppfattning om att alla 

de företag som undersöks är stora företag.

Anledningen till att aktieägare inom företaget mestadels inte oroar sig för 

agentkostnaderna beror naturligtvis på deras större insyn på själva företaget och 

därmed de faktiska aktiviteter som sker, detta leder enligt Jensen och Meckling till 

lägre agentkostnader för denna typ av aktieägare. 

Agentkostnader i Sverige består naturligtvis inte endast av VD:ns del av dessa utan en 

stor del av dessa består av ledningens stora del. Ledningen utsätts av aktieägarna och 

medför även dessa agentkostnader, men arbetets fokus på VD avgångar samt 
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fluktueringar av aktiepriset i samband med dessa skall förhoppningsvis ge en mer 

specifik agentkostnadsandel.   

3.3 Tidigare forskning:
Arbetet kommer även att ta hänsyn till undersökningar som gjorts tidigare och är 

relevanta för denna undersökning. Syftet med detta är att jämföra de resultat som 

undersökningen leder till med de resultat som tidigare undersökningar lett till.

3.3.1 The wealth effects of company initiated management changes 

Undersökningen presenterades i journal of financial economics 1987 och hade en 

bredare fokus gällande vem som tillsätts eller avskedas då man behandlade fyra poster 

inom företaget och inte en som detta arbete. De fyra posterna var de högsta och 

framgick i VD, ordförande, vice styrelseordförande och styrelseordförande.

Hypotesen som grundade arbetet var att ledningen alltid arbetar för aktieägarnas bästa 

och endast ett avvikande från denna hypotes skulle resultera i ett positiv påverkan på 

aktiepris vid information om någon sort av ledningsavgång respektive tillsättning 

publiceras. Undersökningen kom inte fram till konkreta slutsatser p.g.a. de få antalet 

avsked i materialet dock ser författarna till detta arbete ett intressant ämne i den 

ovanstående hypotesen. 21

3.3.2 Shareholder wealth effect of CEO departures: evidence from the UK

Undersökningen presenterades i Journal of corporate finance 2002 och behandlar bl.a. 

marknadsreaktioner på annonseringar VD-avgångar i Storbritannien. Resultatet av 

undersökningen visar mindre marknadsreaktioner vid ersättning i samband med 

avgång, däremot såg man en signifikant negativ marknadsreaktion i samband med VD 

avsked som uppföljs med ny anställning för den avskedade. Resultatet visar även att 

företag som väljer att gå ut med avgångar senare får en bättre utveckling än de som 

väljer att hålla informationen inne. Undersökningen poängterar även att vissa 

observationer kan vara vilseledande p.g.a. annan information som släpps vid samma 

tidpunkt. 22   

                                                
21 Eugene P.H. Furtado, Michael S. Rozeff  1986

22 Elisabeth Deadman, Stephen W.J Lin 2001
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4. Resultat
I det här avsnittet presenteras sammanställd data som utgör grunden för kommande 

analysdel, författarna har med hjälp av följande diagram respektive tabeller som syfte 

att ge läsaren en inblick i de resultat som undersökningen gav.

4.1 Totala antalet avgångar
Diagrammet nedan visar fördelning av avgångar under det avgränsade tidsintervallet. 

Uppsatsen har haft som mål att undersöka alla börsnoterade på A-listan samt Large 

cap från maj 2005 till och med juni 2006. Av det totala antalet undersökte bolag så 

stod 2006 för en tredjedel. Bolagen som finns representerade i diagrammet är de bolag 

som det fanns underlag för, resterande aktiebolag tas upp i slutet av detta avsnitt där 

bortfallen redogörs.
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4.2 Branschernas avvikelse

Diagram 2 nedan visar tendenser för olika branscher i samband med pressmeddelande 

om VD-byten. Det sjätte steget i händelsefönstret är händelsedagen (t). 
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Diagram 2

Med hjälp av data från diagrammet ovan har följande tabell tagits fram. Den normala 

avvikelsen avser som tidigare nämnt i metoden, standardavvikelsen för respektive 

bransch gentemot generellt branschindex under hela händelsefönstret.

Bransch Avvikelse för t Normal avvikelse
 Kumulativ 
Abnormal avvikelse

Industri 2,74 % 2,37 % 0,37 %

Material 2,57 % 1,80 % 0,77 %
Sällanköpsvaror 1,41 % 2,36 % – 0,95 %
Dagligvaror 2,06 % 2,25 % – 0,18 %
Telekom 0,97% 2,24% -1,28%

Finans 0,42 % 1,33 % – 0,90 %

4.2.1 Industri 

Ur diagrammet samt tabellen går följande att avläsa, Industri branschens 

normalavvikelse är 0,37 % lägre än avvikelsen för händelsedagen (t). Efter 

händelsedagen håller sig Industri branschen inte långt ifrån den normala avvikelsen. 
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Efter händelsedagen håller sig Industri branschen inte långt ifrån den normala 

avvikelsen med en tendens för lägre aktiepriser.

4.2.2 Material

I denna bransch avviker materialbranschen från den normalavvikelsen med 0,77 % på 

händelsedagen. Resterande dagar av händelsefönstret tenderar material branschen till 

att utvecklas proportionellt till branschindexet.

4.2.3 Sällanköpsvaror

Branschen hade en abnormal avvikelse på – 0,95 % för händelsedagen i jämförelse 

med den normala avvikelsen på 2,36.  Händelsedagens aktiekurs observeras vara en 

av händelsedagarnas närmaste gentemot branschindex. Det rådde fortsatt hög 

volatilitet under hela händelsefönstret med en stark nedåt lutande aktiekurs. Den höga 

volatiliteten kan anses bero på att branschen representeras av endast en bransch

4.2.4 Telekom

Inom undersökningens avgränsning fanns bara ett telekomföretag inom denna 

bransch. Den normala avvikelsen var uträknad till 2.24% och den abnormala till -1,28 

% vilket anses vara relativt stort då aktiekurserna visar en rejäl höjning redan dagen 

innan händelsedagen. Den abnormala avvikelsen är dessutom den största i förhållande 

till de andra branscherna. En stigning av aktiekurserna fortsätter även efter 

händelsedagen för att överstiga 0 % med en relativt hög avkastning under resterande 

undersökta dagar.

4.2.5 Dagligvaror

Även för denna bransch fanns bara ett bolag som representant inom vår avgränsning. 

Diagrammet visar relativt låga aktiekurser då dessa inte överstiger 0 % punkten under 

hela händelsefönstret. Den normala avvikelsen var uträknad till 2,25 % och den 

abnormala till 0.18% vilket innebär en väldigt liten förändring av aktiekurserna under 

händelsedagen. Den abnormala avkastningen är den lägsta i förhållande till resten av 

de undersökta branscherna.

4.2.6 Finansbranschen

Vid observation av finansbranschen så visar diagram respektive tabell en relativ låg 

standardavvikelse gentemot branschindex under hela händelsefönstret med andra ord 
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en relativt låg normal avvikelse. Händelsedagen visar en abnormal avvikelse som 

författarna valt att kalla positiv då denna visar på en mindre avvikelse gentemot 

branschindexet. Aktiekurserna för finansbranschen visar en stabil utveckling utan 

några större avvikelser gentemot det normala under hela händelsefönstret.

4.3 Frivillig eller ofrivillig avgång

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga aktiekurserna på respektive avgångs 

typ (frivillig/ofrivillig) avviker från det generella branschindexet. Den sjätte dagen 

under händelsefönstret representerar händelsedagen (t).
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Med hjälp av data i diagrammet ovan har följande tabell framtagits. Den normala 

avvikelsen avser som tidigare nämnt i metoden, standardavvikelsen för respektive typ 

av avgång gentemot branschindex under hela händelsefönstret.

4.3.1 Frivillig avgång

Diagram respektive tabell två visar på en relativt låg standardavvikelse gentemot 

branschindexet under hela händelsefönstret d.v.s. en relativt låg normalavvikelse, med 

en halv procent abnormal avvikelse för händelsedagen (t). Ökningen observeras som 

Typ av avgång Avvikelse för t
Normal 
avvikelse

Abnormal 
avvikelse

Frivillig 1,01 % 0,50% 0,51 %
Ofrivillig 2,91 % 2,38% 0,53 %
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ett resultat för ökningen vid dagen innan händelsedagen då aktiekurserna börjar falla 

under branschindexet samma dag och fortsatt nedåt två dagar framåt. Aktiekurserna 

börjar sedan återgå till en proportionerlig avvikelse gentemot branschindexet. 

4.3.2 Ofrivillig avgång

Vid observation av ofrivillig avgång så visar diagram respektive tabell två en relativt 

hög standardavvikelse gentemot branschindexet under hela händelsefönstret d.v.s. en 

relativt hög normalavvikelse, med även där en högre standardavvikelse för 

händelsedagen (t). Observationen visar dessutom i detta fall en merkant ökning av 

aktiekurserna redan dagen innan men till skillnad från de frivilliga avgångarna så 

tenderar den att fortsätta sin ökning under händelsedagen. Då avvikandet var högt 

redan dagen innan händelsedagen så visade samma dag en abnormal avvikelse på 

endast 0,53 %. Ökningen som sker forstsätter fram till den andra dagen efter 

händelsedagen där den börjar sjunka med en fallande tendens.
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5. Analys
I det här avsnittet analyseras data som presenterades i föregående avsnitt. Det sker 

genom att koppla resultatet till teorierna från det tredje avsnittet.  Branscherna 

analyseras först och sedan analyseras frivilliga samt ofrivilliga VD-byten.

Utifrån diagram 1 kan det konstateras att ett tjugotal VD-byten skett under intervallet 

vilket troligen kan förklaras med hjälp av kvartalskapitalismen. Som tidigare nämnts i 

det första kapitlet finns det en trend som pekar på en otålig styrelse samt otåliga 

intressenter vilket gör VD-posten, i vissa bolag, till en osäker tjänst. I uppsatsen 

undersökte författarna de relativt stora bolagen på Stockholmsbörsen som resulterade 

i att det inte blev så många företag, däremot anser författarna att det finns möjligheter 

att generalisera bland bolagen på Large Cap, och den dåvarande A-listan eftersom att 

uppsatsen undersökta alla bolag som uppfyllde kriterierna.

5.1 Branscherna 
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Utifrån den effektiva marknads hypotes uppsatsen utgått ifrån bör marknaden ge 

utslag på ny information som rör bolaget, i denna undersökning jämfördes 

branschindexets avvikelse gentemot händelsedagens avvikelse. De olika 

händelsedagarnas avvikelse skiljde sig något från den normala avvikelsen 

(branschernas) och för händelsedagen var avvikelsen som högst – 1,28 % och som 
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lägst – 0,18 %. Reaktioner finns följaktligen under händelsedagarna bland de olika 

branscherna men rent statistiskt blir dessa siffror vilseledande då högsta och lägsta 

avvikelserna båda bara hade ett bolag med i undersökningen. Ifall undantagen 

försummas så finner studien enbart avvikelser på %1%1  x . Så under hela 

händelsefönstret gick det inte att tolka några större avvikelser från den normala 

avvikelsen för branschen. Genom en återblick på teorin om en effektiv marknad så har 

undersökningen således utgått från dag t -5 (dag 1) och jämförde varje dag inom 

händelsefönstret mot denna dag i alla olika branscher enligt Pt - Pt-1+E = förväntad 

avkastning. 

5.2 Skäl bakom avgång
Iakttagelsen av resultatet som rör de två olika avgångstyperna visade sig vara ett 

intressant och analyserbart. Marknadshypotesens halvstarka form som författarna 

ansåg vara relevant för detta arbete, påstår att den offentliga informationen som ett 

företag väljer att publicera inte är tillräckligt för att en skall åstadkomma övervinster. 

Resultaten som redovisades i ovanstående kapitel visade däremot en viss abnormal 

avvikelse under händelsedagen som möjligtvis strider mot denna uppfattning. 

5.2.1 Frivilliga avgångar

Den abnormala avvikelsen för denna typ visade vara cirka en halvprocent. Grafiskt 

visade sig händelsedagen ha den högsta avkastningen under hela händelsefönstret. 

Vid ett försök att sammanföra Agentteorin samt den effektiva marknadshypotesen 

märktes däremot en överensstämmelse gentemot samma resultat. Samma dag (t) 

började aktiekurserna sjunka vilket betyder att marknaden rör sig enligt den effektiva 

marknadshypotesen i den meningen att reaktionen kom i samband med 

pressmeddelandet. Däremot när samma reaktion skall appliceras på den utvalda 

halvstarka formen så finns det två motsatta aspekter. De båda utgår ifrån den 

halvstarka formens påstående att den offentliga informationen inte är tillräcklig för 

övervinster, och i denna mening så kan detta påstående anses vara kritiskt då en viss 

reaktion sker under dagen för pressmeddelandet men accepteras samtidigt då 

reaktionerna inte är radikala. Att acceptera denna hypotes eller förkasta den kan då 

endast ske vid en mer specifik definition av övervinster. 

Resultaten kan även diskuteras ur ett Agenteoretiskt perspektiv. Att trenden för 

aktiekurserna är negativ efter pressmeddelandet ger en bild som i enlighet med 

agentteoretikers syn på Agentskostnader visar att aktieägarna av de företag vars VD 
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(agent) avgick frivilligt uppfattade agentkostnaderna som låga. Detta kan då förklara 

den negativa lutningen för aktiekurserna efter avgången av företagens VD:n. 

Uppfattandet om låga agentkostnader leder enligt denna analys till en viss skepsis för 

kommande VD(agent) och därmed lägre aktiekurser.   

5.2.2 Ofrivilliga avgångar

Även här var den abnormala avvikelsen cirka en halv procent men diagrammet visar i 

detta fall även högre avkastning dagen efter pressmeddelandet. I ett försök att 

applicera dessa resultat på den effektiva marknadshypotesen visade sig den formen 

avvika från den utvalda havlstarka formen samt den effektiva marknadshypotesen 

generellt. Fastän höjningen som sker för dag (t) så sker den största höjningen redan 

dagen innan (t-1) vilket kommer diskuteras senare i slutdiskussionen. Höjningen av 

aktiekurserna redan dagen innan skapar ett ifrågasättande gentemot tiden för 

reaktionen på en viss information. 

Den halvstarka formens anseende om att offentlig information inte kan skapa 

övervinster ser även den argumenterbar ut då dagen före pressmeddelandet visar en 

höjning av aktiekurserna på drygt tre procent vilket i detta arbete är relativt väldigt 

högt.

Den ovannämnda höjningen bedöms i första hand bero på pressmeddelanden om VD 

avgångar vilket innebär ännu en anledning för ifrågasättandet av den halvstarka 

formen som påstår att endast sådan information inte är tillräcklig.

Stora avvikelser både dagen innan men även för pressmeddelande dagen kan däremot 

anses konstatera det agentteoretiska perspektivet gällande uppfattning om 

agentkostnaderna. 

Höjningen av aktiekurserna till en relativt hög nivå kan anses bero på aktieägarnas 

uppfattning om höga agentkostnader vilket medför en lättnad vid informering om VD 

avgång som leder till högre aktiekurser.
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6. Slutsatser
I det här avsnittet dras de generella slutsatserna, författarna har valt att presentera 

dessa i punktform för att göra slutsatserna så överskådliga som möjligt. 

 Resultat av analys för branschernas avvikelse visar en låg genomsnittlig 

abnormal avkastning.

 Resultat av analys för branschernas avvikelse visar inga specifika mönster 

för branschtypens påverkan på de abnormala avvikelserna.

 Fåtalet undersökta företag i vissa branscher gav vilseledande resultat och 

uteslöt möjligheten av en generalisering.

 Resultat av analys för typ av avgång visade höga abnormala avvikelser i 

relation till ovannämnda avvikelser.

 Resultat av analys för typ av avgång visar relativt tydligare mönster där 

aktiekurserna för de företagen med frivillig avgång tyder på en sänkning, 

och de företagen med ofrivillig avgång visar höjning av aktiekurserna.

 De abnormala avkastningarna för de två avgångs typerna uppfattades inte 

vara tillräckliga för övervinster.
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7. Slutdiskussion
Det här avsnittet diskuterar uppsatsen i sin helhet. Förslag på vidare forskning tas 

upp samt tillförlitligheten i form av reliabilitet och validitet.

Författarnas övertygelse om uppsatsens intresseväckande hos dem själva men 

förhoppningsvis även hos läsarna var tillräcklig för att lyckas genomföra denna och 

även få svar på en del funderingar. Val av metod respektive teori byggde på olika 

orsaker för de två.  Vid metodvalet var intresset för genomförandet av en eventstudie 

med en mindre välkänd form av normal avkastning den största orsaken. Då de flesta 

Similäera undersökningarna som författarna läst utgår från en nittio dagars 

avkastningskurva så uppfattade författarna valet av normalavkastningskurva i form av 

branschindex som ett intressant val för att kunna jämföra resultaten med äldre 

undersökningar. 

Teori valet byggde däremot uteslutande på uppfattningen om en stor relevans 

gentemot ämnets två undersökningsobjekt. Observationen av senare analys samt 

resultat visade mindre än de stor förhoppningar. Analys av bransch visade inga 

konkreta mönster även fast de abnormala avkastningen var hög i vissa branscher, 

detta berodde på de få eller enstaka antalet undersökta företag inom dessa branscher 

vilket försvårar generaliserandet av dess resultat. 

Å andra sidan visade analysen av de två avgångstyperna något tydligare tendenser 

speciellt för de avskedade Vd:s då kurvan för dessa höjdes merkant. Även för dessa så 

var den abnormala avkastningen samt aktiekurs höjningen inte nog för att ändra ett 

företags finansiella ställning enligt författarna detta med bortseende från andra 

händelser som kan ha påverkat aktiekurserna vilket även framför i teoridelens tidigare 

forskning. Resultaten samt analysen skapar olika idéer för vidare forskning som kan 

sammanfattas i följande:

 Bredare avgränsningar gällande undersökta bolag respektive år vilket torde leda 

till mer generaliserbara resultat.
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 En undersökning av bakgrunden på de nya tillsatta VD:n i samband med dessa 

byten kan möjligtvis ge intressanta resultat.

7.1 Reliabilitet
Ett annat ord för att mäta tillförlitligheten på resultatet är Reliabilitet. För att öka 

tillförligheten för en undersökning kan författarna välja olika tillvägagångssätt. Det 

kan röra sig om olika sätt för datainsamling som i sin tur kan påverka användbarheten 

det insamlade materialet23. Gällande data som undersökningen använt sig av som 

exempelvis från Affärsvärlden.se och Privataaffärer.se så finns det en hög 

tillförlitlighet då finansinspektionen granskar dessa hemsidor.

De slutsatser undersökning kommit fram till stämmer i stora drag överens med 

tidigare forskning. Detta är ett tecken på hög reliabilitet då andra forskare kommit 

fram till samma slutsatser. Möjligheterna att slumpmässigt välja ut bolag kändes 

utanför tidsramen för författarna vilket resulterade i det enbart fanns större bolag med 

i undersökningen. Författarna antog att information kring VD-byten i större bolag 

skulle vara mer tillgängligt för en relativt begränsad med tanke på den tidsram som 

var utsatt för studien. Detta påverkar tillförlitligheten negativt. 

Dessutom kan metoden för att räkna fram den normala avkastningen kritiseras, att 

använda sig av ett genomsnittligt branschindex istället för MacKinlays 

eventstudiemetod. Utöver detta anser författarna att reliabilitet är hög då trots den 

alternativa metod undersökningen använt sig av, kommit fram till likvärdiga 

slutsatser.

7.2 Validitet
Johannessen och Tufte beskriver validitet som en typ av granskning av arbetet där 

författarna ska fastställa i vilken utsträckning de mätt det de avsåg att mäta. I denna 

undersökning har författarna försökt begränsa det intervall som var nödvändigt för att 

fånga upp information kring VD-bytet. Undersökningen valde att titta på fem dagar 

innan och fem dagar efter händelsedagen. Det ansågs som sagt vitalt då metoden 

krävde att författarna skulle få fram ett genomsnittligt branschindex. 

                                                
23 Johannessen, 2003
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Syftet med uppsatsen var att förhoppningsvis kunna dra generella slutsatser kring VD-

bytens påverkan på aktiekursen, alltså en eventuell abnormal avkastning på 

aktiekurserna i samband med ett sådant pressmeddelande. Med tanke på att alla bolag 

på A-listan samt Large Cap undersöktes mellan juni 2005 och maj 2008 med endast 

ett bortfall så finns det belägg för att undersökningen har hög validitet.
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9. Appendix

9.1 Bilaga 1

Företag
Pressmeddelande/Händelsedag 

(t)
Frivillig och ofrivillig 

avgång
Assa Abloy 2005-10-28 Ofrivillig

Investor 2005-04-11 Frivillig
SHB 2005-09-27 Frivillig

SSAB 2005-12-22 Frivillig
Trelleborg 2005-06-09 Frivillig

Fabege 2006-10-18 Frivillig
Kinnevik 2006-03-13 Frivillig

Kungsleden 2006-06-19 Frivillig
NCC 2006-11-13 Frivillig

Nordea Bank 2006-11-29 Frivillig
SAS 2006-10-16 Frivillig

Securitas 2006-08-31 Ofrivillig
Öresund 2007-01-23 Frivillig
Boliden 2007-09-03 Frivillig

D.Carnegie & 
Co.

2008-01-17 Frivillig

Eniro 2008-05-30 Frivillig
Nobia 2008-03-11 Frivillig
SCA 2007-09-03 Ofrivillig

Skanska 2008-02-07 Frivillig
Swedish Match 2008-05-13 Frivillig

Telia Sonera 2007-07-27 Ofrivillig
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9.2 Bilaga 2

Aktiekursutveckling för de undersökta bolagen

Bransch Bolag Aktiekurs (SEK)
Dag -1 Dag -2 Dag -3 Dag -4 Dag -5 Händelsedag Dag 

+1
Dag +2 Dag +3 Dag +4 Dag +5

Industri Assa 
Abloy

106,5 107 107 107,5 107,5 111 114 112 112,5 112 112

Finans Investor 96,75 99 100 99,25 100 102 98,5 99,5 100 97,25 95,25
Finans SEB 126 125 126 125,5 125,5 126,5 128 12,5 128 128 129,5
Finans SHB 167,5 166,5 166 164,5 166,5 171 172 171,5 177 178,5 177,5

Material SSAB 74,87 75,63 76,70 77,61 79,29 78,53 80,36 80,36 81,43 82,80 82,04
Industri Trelleborg 52,21 52,66 52,66 51,98 52,21 51,75 51,98 51,98 51,98 51,29 51,75

Bransch Bolag Aktiekurs (SEK)
Dag -1 Dag -2 Dag -3 Dag -4 Dag -5 Händels

edag
Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4 Dag +5

Finans Fabege 81,04 81,29 81,04 81,29 82,51 82,99 81,77 83,24 83,73 83,73 82,75
Finans Kinnevik 97,50 97,50 95,50 97,25 98,50 99,75 103,50 102 103 102 103
Finans Kungsleden 64,54 60,21 61,72 65,84 64,11 65,84 65,84 65,84 68,01 70,17 68,44
Industri NCC 162,50 168,50 167,50 169 168,50 169 171 172,50 171 169,50 171
Finans Nordea 

Bank
77,95 78,03 76,93 74,73 75,67 76,54 75,83 75,04 76,54 77,87 77,71

Industri SAS 16,41 16,41 16,49 16,49 16,37 16,66 16,29 16,70 16,29 16,33 17,31
Industri Securitas 70,11 69,82 70,69 72,44 73,02 74,18 74,47 76,22 75,64 74,47 73,31
Finans Öresund 166,21 168,14 167,18 168,63 167,66 167,18 166,21 165,73 163,31 162,83 163,79
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Bransch Bolag Aktiekurs (SEK)
Dag -1 Dag -2 Dag -3 Dag -4 Dag -5 Händelsedag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4 Dag 

+5
Material Boliden 143,75 140,5 143 142 145 143,75 145 139,25 141,5 136 133
Finans D. 

Carnegie 
& Co.

109,25 100,75 103 99,5 100 99,75 95,5 86,25 89,25 85,25 90,25

Sällansköpsvaror Eniro 32,20 32,40 31,70 31,60 31,70 33,90 34,10 33,70 32,90 32,90 31,10
Sällansköpsvaror Nobia 51 51,75 51,25 50,25 49,50 50 50,5 49,3 48,9 47 47,9
Material SCA 119 117 118,25 118 119,5 123,25 124,5 123 121,25 119,5 119,5
Industri Skanska 108 112,5 115,25 115,5 115 111,5 109,5 106,75 110 110,75 112,5
Dagligvaror Swedish 

Match
133,25 131,5 131,25 131,75 131,25 130,5 129,75 130 131,5 131 129,5

Telekom Telia 
Sonera

51,75 51,25 49,6 49,8 49,7 51,25 51,5 52,75 52,25 52,5 52,25
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