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Abstract 

Title: CEO-Succession Impact on Share Price – Depending on the company’s financial 

performance, whether the CEO departed voluntarily or not and firm size 

Level: Bachelor thesis in business administration  
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Supervisor: Ogi Chun 

Examiner: Cheick Wagué  

Objective: The aim of this essay is to examine the market reactions of CEO-succession 

announcement. The subsidiary purpose is to investigate whether other variables such as 

presuccession performance, whether the firm’s board of directors or the CEO initiated the 

change and if firm size can have an impact on the share price. 

Method: In order to measure how the market reacts to announcement of CEO-succession an 

event-study has been applied. A hypothesis testing has also been made to evaluate if there is a 

significant statistic correlation between the event and the reaction of the stock market. The 

sample consists of 60 firms where a CEO-succession has been made during the years 2001-

2011. The observed companies are listed in Stockholm Stock Exchange and are divided into 

large and small companies. 

Conclusion: In general the market reacts negatively at the announcement of CEO-succession. 

The research has shown that small companies have higher volatility than larger companies. 

Departures initiated by the CEO were less affected, and held the stock price at a positive level 

compared to the involuntary departures, which kept a low negative share price. The 

companies which reported good presuccession performance in the year prior to the succession 

had a larger decrease when the announcement of the succession was published, than those 

who reported poor presuccession performance.  

Keyword: CEO-succession, event-study, efficient market hypothesis, signaling theory, 

agency theory 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Titel: Vd-bytets påverkan på aktiekursen – beroende på företagets finansiella resultat, 

avgångstyp samt företagsstorlek 

Kurs: Företagsekonomi C, finansiering 

Författare: Helen Khasho och Helena Öz 

Handledare: Ogi Chun  

Examinator: Cheick Wagué  

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur marknaden reagerar vid tillkännagivande av vd-

byte. Delsyftet är att undersöka om andra variabler såsom finansiellt resultat, avgångstyp  

och företagsstorlek kan ha en påverkan på aktiekursen. 

Metod: För att kunna mäta marknadsreaktionen vid tillkännagivande av vd-byte har en 

eventstudie tillämpats. En hypotesprövning har även gjorts för att ge svar på 

frågeställningarna och beräkna om det förekommer något samband mellan händelsen och 

reaktionen av aktiemarknaden. Urvalet består av 60 vd-avgångar som skett under en 

tioårsperiod, år 2001-2011. Företagen är tagna från Stockholmsbörsen där hälften är klassade 

som stora och hälften som små bolag. 

Slutsats: Generellt reagerar marknaden negativt vid tillkännagivande av vd-byte. 

Undersökningen har visat att små bolag har en högre volatilitet än stora bolag. Frivilliga 

avgångar påverkades mindre och höll aktiekursen på en positiv nivå jämfört med de ofrivilliga 

avgångarna. De företag som redovisat bra finansiellt resultat året före vd-byte sjönk mer vid 

publiceringen av vd-byte än de som redovisat dåligt finansiellt resultat.  

Nyckelord: Vd-byte, eventstudie, effektiva marknadshypotesen, signalteorin, agentteorin



 
 

 
 

Centrala begrepp 

Vd = Verkställande direktör, har i uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen i ett 

företag.   

Pressmeddelande = Företagsnyheter som offentliggörs via media, är obligatoriskt för ett 

börsnoterat företag. 

Eventstudie = Statistisk metod som mäter de marknadsreaktioner en händelse har på ett 

företags värde.  Metoden går ut på att analysera perioden före ett tillkännagivande av en 

händelse, händelsedagen och tiden efter. 

Event/Händelse = En händelse som studeras i en evenstudie. I denna studie är händelsen vd-

byte. 

Normal avkastning (Rmt) = Aktiekursens förväntade utveckling opåverkad av den 

observerade händelsen. 

Verklig avkastning (Rit) = Den aktieavkastning som skildrar hur marknaden reagerar på en 

viss händelse (vd-byte). 

Abnormal avkastning = Differensen av marknadens förväntade avkastning och ett 

genomsnitt av den normala avkastningen. 

 = Genomsnittlig abnormal avkastning  

 = Den sammanlagda genomsnittliga abnormala avkastning som innebär att man adderar 

den genomsnittliga abnormala avkastningen för alla dagar inom eventfönstret. 

Volatilitet = Stor rörlighet i aktiekursen 
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1. Inledning 

Inledningen börjar med en bakgrundspresentation. Därefter kommer en problemdiskussion 

som följs av problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har det blivit alltmer vanligt att vd:n byts ut med jämnare 

mellanrum. Det var tidigare vanligt för en vd i ett börsbolag att sitta på sin post i ungefär 10 

år
1
 medan vd:n numera sitter ungefär 3-4 år. Trenden som pekar på att vd-byte sker allt oftare 

grundar sig på yttre faktorer som att 40-talisterna ska bytas ut mot en yngre generation, att 

globaliseringen antas växa samt att bolagen i större utsträckning byter ägare där den nya 

ägaren kräver ny vd. De inre faktorer som bidrar till att företag byter vd kan bottna i  dåligt 

finansiellt resultat, skandaler, olika framtidsvisioner mellan styrelsen och vd:n, pensionering 

av den befinliga vd:n eller att denne erbjudits ett nytt jobb.
 2

 

Eftersom vd:n  representerar företaget och är dess ansikte utåt fästs det stor vikt vid att en ny 

vd inger förtroende och ett bra intryck till både investerare och aktieägare. Beroende på 

intrycket som vd:n ger kan det leda till både osäkerhet men även förväntningar på den 

framtida kursutvecklingen.
 3

 Nu för tiden har vd:ns roll förändrats då större fokus sätts på att 

förbättra aktiekursen samtidigt som denne ska leda verksamheten. Om vd:n inte lever upp till 

förväntningarna ganska omgående är sannolikheten stor att denne avskedas. Det behöver inte 

betyda att vd:n gjort ett dåligt arbete utan endast att styrelsen snabbt vill se bättre resultat. 
4
 

 

Idag har samtliga börsnoterade företag i Sverige en skyldighet att delge all kurspåverkande 

information till allmänheten. Syftet är att föra en rättvis marknad där aktörerna har likvärdig 

information och förutsättningar.
5
 Exempel på kurspåverkande information kan vara att vd-

                                                           
1 http://www.dn.se/ekonomi/vd-byte-ingen-garanti-for-bra-kursutveckling Hämtad 2012-03-28 

2 http://www.fokus.se/2009/04/direktorer-i-otakt-med-tiden/ Hämtad 2012-04-14 

3 http://www.svd.se/naringsliv/stentuff-borsresa-for-nya-vdar_6437686.svd Hämtad 2012-03-28 

4 http://www.va.se/Global/Va/magasinet/2006/07/artiklar_i_pdfformat/0607s05_Chefred.pdf Hämtad 2012-05-06 

5 http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2011/vagledning_2011_111219.pdf Hämtad 2012-

04-14 

http://www.dn.se/ekonomi/vd-byte-ingen-garanti-for-bra-kursutveckling
http://www.fokus.se/2009/04/direktorer-i-otakt-med-tiden/
http://www.svd.se/naringsliv/stentuff-borsresa-for-nya-vdar_6437686.svd
http://www.va.se/Global/Va/magasinet/2006/07/artiklar_i_pdfformat/0607s05_Chefred.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2011/vagledning_2011_111219.pdf
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byte ska ske. Sådana händelser ses som signaler vilka är med och påverkar investerarnas och 

aktieägarnas beslut och handlingar. Enligt den effektiva marknadshypotesen tolkar och agerar 

rationella aktörer utefter den information och signaler som finns tillgänglig samtidigt som 

detta omedelbart avspeglas i aktiekursen.
6
 

1.2 Problemdiskussion 

Vad som avgör hur eller om aktiemarknaden reagerar vid vd-byte kan bero på en mängd olika 

orsaker. Företagets finansiella resultat före vd-bytet har varit en viktig förklaring till hur 

aktiemarknaden reagerar. Friedman och Singh visar i sin studie genom att använda företagens 

avkastning på eget kapital som mått för att definiera hur väl företagets ekonomiska prestation 

har lett till vissa utfall. I företag som redovisat dåligt finansiellt resultat fann de att styrelsen 

och aktieägarna var positivt inställda till att den dåvarande vd:n byttes ut. Där vd-byte skett i 

företag som redovisat bra finansiellt resultat ledde detta till negativa marknadsreaktioner.
7
 

Lubatkin et al uppvisar däremot att om ett vd-byte sker i ett stort företag som uppvisat bra 

resultat och tillträds av en vd som inte arbetat inom företaget reagerar marknaden positivt.
 8

 I 

vilken utsträckning har företagets finansiella resultat före ett vd-byte påverkan på 

aktiekursen? 

Avgångar kan ske från vd:ns sida både frivilligt och ofrivilligt. Styrelsen och aktieägare vill 

många gånger avskeda vd:n då de exempelvis anser att någon annan skulle vara mer lämplig 

för posten eller för att det råder motstridiga åsikter mellan parterna. I andra fall vill vd:n avgå 

till följd av privata skäl eller då denne erbjudits annat arbete. Dedman och Lin pekar på att 

oavsett om vd:n avgått till följd av ett bättre jobberbjudande eller om denne blivit avskedad 

leder det till en sjunkande aktiekurs
9
. Detta behöver dock inte alltid vara fallet då andra 

variabler utöver dessa, så som exempelvis den nye vd:ns rykte, kan vara med och påverka 

aktiekursen. Förekommer skillnader mellan företagens aktiekurser beroende på om den 

tidigare vd:n avskedats eller avgått på eget initiativ? 

                                                           
6 Eugene F Fama , 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol 46, sid 

383 

7 Stewart D. Friedman, Harbir Singh, 1989, CEO Succession and Stockholder Reaction: The Influence of Organizational 

Context and Event Content, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 718-744 

8 Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. Rogers, James E. Owers, 1989, Stockholders reaction to CEO changes in 

large corporations, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 47-68 

9 Elisabeth Dedman, Stephen W.-J Lin, 2001, Shareholder Wealth Effects of CEO Departures: Evidence from the UK, 

Journal of Corporate Finance, vol 8, pp. 81-104 
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I studien gjord av Lubatkin et al nämns att stora företag är självstyrande och oberoende av 

vd:n
10

. Reaktionen från aktiemarknaden förutsätts därmed inte reagera på vd-byte i stora 

företag i lika stor utsträckning som i mindre företag. Reagerar marknaden annorlunda på vd-

byte beroende på företagets storlek - blir volatiliteten därmed större i mindre bolag? 

Sammanfattningsvis har tidigare studier (Friedman och Singh, Dedman och Lin, Lubatkin et 

al) redovisat olikheter kring hur marknaden reagerar vid tillkännagivande av vd-byte. En 

förklaring till detta kan vara att de tagit hänsyn till olika variabler utöver de gemensamma. Då 

resultaten skiljer sig åt ger det författarna ett tillfälle att studera variabler med utgångspunkt i 

dessa studier länkade till vd-byte så som företagets finansiella resultat, avgångstyp och 

företagsstorlek.  

1.3 Problemformulering 

Hur reagerar aktiekursen vid publicering av vd-byte? 

-Påverkas aktiekursen annorlunda beroende på företagets finansiella resultat? 

-Påverkas aktiekursen annorlunda beroende på om avgången varit frivillig eller ofrivillig? 

-Påverkas aktiekursen annorlunda i små och stora börsbolag?   

1.4 Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att genom en eventstudie illustrera marknadsreaktionen vid 

tillkännagivande av vd-byte i företag noterade på Stockholmsbörsen. Delsyftet är att 

undersöka om andra variabler såsom finansiellt resultat, avgångstyp och storlek på företaget 

kan ha en påverkan på aktiekursen. 

1.5 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till att undersöka endast huruvida aktiemarknaden reagerar på 

pressmeddelanden om vd-byten under perioden 2001-2011. Studien baseras på totalt 60 

företag noterade på Stockholmsbörsen där 30 företag är stora och 30 är små. För att klassas 

som ett stort företag måste det ha uppfyllt kriteriet om att ha ett börsvärde på minst 1 miljard 

Euro och för att betraktas som ett litet krävs ett börsvärde som överstiger 150 miljoner Euro
11

. 

                                                           
10 H. Mintzberg nämns i Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. Rogers, James E. Owers, 1989, Stockholders 

reaction to CEO changes in large corporations, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 47 

11 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/66/66746_newsletter_jan_feb_10.pdf Hämtad 2012-03-26 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/66/66746_newsletter_jan_feb_10.pdf%20Hämtad%202012-03-26


 
 

4 
 

Företagets finansiella resultat före vd-bytet kommer att uppskattas genom nyckeltalet 

avkastning på eget kapital. 

1.6 Disposition 
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2. Metod 

Metoddelen förklarar tillvägagångssättet för studien och motiverar de val som gjorts. Detta 

avslutas med de hypoteser som studien ämnar testa samt kommer det att föras en 

metoddiskussion om studiens tillförlitlighet, validitet och källkritik. 

 

2.1 Val av metod 

Metoden som kommer användas i undersökningen består av en eventstudie. Det är en metod 

som används flitigt inom finansiella studier där tillämpningen av den visar hur marknaden 

reagerar vid tillkännagivande av en händelse
12

. Exempel på händelser kan vara fusion, 

nyemission, vd-byte och förvärv
13

.  Även de tidigare studierna som uppsatsen har utgått ifrån 

har använts sig av eventstudiemetoden
14

.
 
 Metoden kommer att beskrivas utförligare senare i 

kapitlet. 

2.2 Val av forskningsinriktning 

Valet av forskningsinriktning styr processen av informationsinhämtning, bearbetning och 

analysering. Det finns två alternativa tillvägagångssätt, den kvalitativa och den kvantitativa. 

Den kvalitativa består främst av djupa analyser och tolkningar av texter och intervjuer medan 

den kvantitativa inriktningen avser att statistiskt bearbeta och analysera datainsamling.
15

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan tillkännagivande av 

vd-byte och kursutvecklingen är den lämpligaste inriktningen för att besvara detta genom att 

använda en kvantitativ metod. Detta då informationen som används främst är siffror från ett 

relativt stort urval som ska bearbetas statistiskt. Resultatet kommer att presenteras i form av 

diagram och tabeller. 

                                                           
12 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 36 

13 Ibid sid 13 

14 Se kapital 3.4 

15 R. Patel, Bo Davidson, 2011, Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4:e 

upplagan, studentlitteratur s.13-14 
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2.3 Val av forskningsansats 

Det finns tre olika ansatser att använda sig av vid utförandet av en undersökning, den 

induktiva, deduktiva och abduktiva. Ansatserna beskriver förhållningssättet mellan teori och 

empiri. Det induktiva arbetssättet utgår ifrån att data samlas in och sammanställs där 

forskaren utifrån resultatet försöker formulera teorier. Den deduktiva ansatsen innebär att 

forskaren utgår ifrån redan existerande teorier som denne försöker applicera på resultatet. Den 

tredje ansatsen abduktion är en blandning av både induktion och deduktion. Här startar 

forskaren induktivt där han samlar in information som han sedan försöker formulera en teori 

av. Därefter arbetar han deduktivt med att utifrån den formulerade teorin samla in data och 

försöka applicera den skapade teorin på det observerade. 
16

 

Eventstudien baseras på teorin om en effektiv marknad där all tillgänglig information 

inkorporeras i aktiepriset. Därmed behandlas befintliga teorier som utgångspunkt i relation till 

empirin och leder till att ansatsen i studien är av deduktiv karaktär. Ansatsen antas öka 

objektiviteten då författarna inte blandar in sina egna uppfattningar och värderingar vid 

insamlandet av data och tolkning av dessa
17

. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Studien grundas på sekundärdata i form av pressmeddelanden från företagens hemsidor, 

tidningsartiklar och affärstidningar. För att kunna utföra eventstudien behöver det finnas 

information om den historiska aktiekursen samt historiskt index vilka kommer att hämtas från 

Nasdaq OMX. Information om avgångens typ finner författarna i pressmeddelanden och 

affärstidningar. Företagets resultat före vd-bytet kommer att tas fram genom nyckeltalet 

avkastning på eget kapital som finns angivet i företagens årsredovisningar. 

Årsredovisningarna hämtas från databasen retriever business och företagens egna hemsidor. 

Definitionen av bra eller dåligt finansiellt resultat före vd-bytet kommer mätas enligt 

medianen. De företag som ligger över medianvärdet definieras som företag som uppvisat bra 

resultat och de företag som ligger under medianvärdet definieras som företag som redovisat 

dåligt resultat.  

                                                           
16 R. Patel, Bo Davidson, 2011, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

studentlitteratur, 4:e upplagan, sid 23-25 

17 Ibid sid 23 
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2.5 Nyckeltalet avkastning på eget kapital 

Ekonomiska nyckeltal är verktyg till att ge en överskådlig bild och uppfattning om ett företags 

finansiella ställning. Nyckeltal som rör avkastningsstrukturen visar hur effektivt kapitalet har 

använts och mäter lönsamheten av ett företag som exempelvis hur mycket en investerad krona 

har gett i avkastning.
18

 Avkastning på eget kapital tillhör avkastningsstrukturen och mäter hur 

väl ett företag ekonomiskt har presterat under året. Den visar vad aktieägarna får i utdelning 

relativt sina investerade pengar.
19

  

För att undersöka ett företags finansiella resultat före ett vd-byte har författarna valt att utgå 

ifrån nyckeltalet avkastning på eget kapital eftersom detta mäter hur väl företaget presterat 

ekonomiskt samt att studien av Friedman och Singh använt sig av samma mått. Vid utförande 

av evenstudien kommer resultatet att ställas upp i diagram och tabeller för att åskådliggöra i 

vilken utsträckning företag med bra och dåligt ekonomiskt resultat påverkas vid 

tillkännagivandet av vd-byte.  

2.6 Eventstudie 

Eventstudien syftar till att mäta marknadsreaktionerna vid tillkännagivande av en händelse 

genom att beräkna skillnaden mellan två tidsfönster kallade eventfönster och 

estimeringsfönster. Eventfönstret består av dagen då tillkännagivande av vd-byte sker och 

vanligen den efterkommande dagen. Fönstrens längd kan sträckas både fram och tillbaka i 

tiden beroende på vad forskaren anser är av vikt. Nedan förklaras detta utförligare. 

Estimeringsfönstret omfattar en tidsrymd före händelsefönstret och anger den genomsnittliga 

avkastningen som ett företag har med syfte av avspegla den normala avkastningen opåverkat 

av eventet. På så vis beräknas den överavkastning som händelsen haft på aktiekursen. 

Estimeringsfönstret omfattar generellt fler dagar än händelsefönstret. De båda fönstren ska 

inte överlappa varandra för att isolera händelsens effekter. Ifall detta skulle inträffa vore det 

svårt att mäta fram den verkliga effekten av eventet. 
20

 

 

Figur 1. Tidslinje egen modell 

                                                           
18 BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006, Norstedt juridik, tredje upplagan, sid 32 

19 Statistiska centralbyrån, 1999, ekonomisk statistik, sid 10-11 

20 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 15 
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2.6.1 Urvalskriterier 

Företagen som undersöks är där ett vd-byte har skett under åren 2001-2011. Samtliga företag 

ska vara noterade på Stockholmsbörsen. Undersökningen innefattar 60 bolag varav 30 är 

listade som stora bolag och 30 listade som små bolag. Indelningen gör det möjligt för 

grupperingarna att testas var för sig och jämföras med varandra. Tillsammans utgör det även 

ett genomsnitt av hur marknaden reagerar vid besvarning på frågan om vd-byte har en 

påverkan på aktiekursen.   

Tidsperioden, åren 2001-2011, valdes för att kunna få med ett större urval samt därför att 

perioden innehåller både en upp- och nedgång i konjunkturnivån vilket ger en bild av hur 

aktiekursen kan fluktuera över tiden. Bolagen kommer att hämtas från affärstidningarna E24 

samt Nasdaq OMX. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka anledningen bakom vd-byte måste 

sådan information även finnas tillgänglig.  

2.6.2 Eventfönster 

Eventfönstret består av eventdagen och intilliggande dagar som författarna anser är av vikt att 

undersöka. Eventdagen är dagen då pressmeddelande om vd-byte kommer att ske kungörs och 

betecknas som dag 0. Marknadsreaktionerna kommer normalt efter detta och för att studera 

kursutvecklingen av kungörelsen brukar därför dagar efter händelsedagen ingå i 

eventfönstret.
21

 Motiv till att inkludera dagar före eventdagen beror på att information om att 

ett vd-byte kommer ske kan ha läckt ut och kommit allmänheten tillhanda innan det 

publicerats i media. Andra faktorer är investerares och andra aktörers spekulationer
22

. En 

ytterligare anledning är att planering av vd-byte kan ta lång tid vilken kan öka sannolikheten 

för marknaden att nås av informationen tidigare än händelsedagen.  

Att ta ett allt för långt fönster kan bidra till att resultatet blir mindre tillförlitligt på grund av 

anledningar som att annan kurspåverkande information som kvartals- och delårsrapporter ges 

ut i samband med tillkännagivande av vd-byte eller tätt inpå. Detta kan leda till svårigheter att 

skilja händelser åt och veta vilken händelse som lett till en viss kurspåverkan. Genom att välja 

                                                           
21 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 14-15 

22 Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. Rogers, James E. Owers, 1989, Stockholders reaction to CEO changes in 

large corporations, The Academy of Management Journal, vol 32, sid 54-55 
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ett kortare eventfönster minskar chanserna för detta att ske, men utesluter inte nödvändigtvis 

det.
23

 

Författarna har därmed fastställt händelsefönstret till 11 dagar, fem dagar före (-5), själva 

händelsedagen (0) och fem dagar efter (5+). Formeln för att beräkna den verkliga 

avkastningen ser ut som följande: 

 

 

Rit = Marknadens verkliga avkastning 

Pt = Priset på aktiens stängningskurs tidpunkten t 

Pt-1= Priset på aktiens stängningskurs dagen innan   

2.6.3 Val av modell för normalavkastning 

Det finns flera användbara modeller för att räkna ut den normala avkastningen, bland annat de 

statistiska modellerna som marknadsmodellen och konstant genomsnittliga 

avkastningsmodellen samt de ekonomiska modellerna som Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT). Den ekonomiska CAPM modellen har mött 

kritik av Eugene Fama och Kenneth French vilka menar att metoden uppvisar svagheter som 

statistiska mått utesluter. Valet mellan att använda APT och marknadsmodellen visar inga 

signifikanta skillnader samtidigt som marknadsmodellen anses vara mer simpel att tillämpa.
24

 

Enligt Armitage är marknadsmodellen mest lämplig och är den modell som används till 

övervägande del
25

. Detta har författarna även noterat i tidigare forskning och leder till att 

studiens modellval blir marknadsmodellen
26

. 

                                                           
23

 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 14-15 

24 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid .17-19 

25 Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Journal of Economic Surveys, vol. 8, no 4, 

sid 46 

26 Se kapitel 3.4 
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2.6.4 Marknadsindex 

Vid tillämpning av marknadsmodellen används marknadsindex. Marknadsindex speglar en 

specifik grupps genomsnittliga aktiekurs. Det finns en mängd olika index som exempelvis 

sådana som utgår ifrån storlek på företag, bransch etcetera.
27

 

Strong menar att i de fall marknadsindexet inte är representativt för företaget leder det till 

felaktiga resultat.  Han hänvisar till verk av Dimson och Marsch vilka framhåller att storleken 

på index relativt storleken på företaget har en betydelse vid tillämpning av 

marknadsmodellen. Den abnormala marknadsavkastningen är oftast högre för de små bolagen 

jämfört med marknadsindex. Det motsatta förhållandet gäller för de stora bolagen. För att 

resultatet då ska bli mer korrekt väljs marknadsindex som motsvarar storleken av de studerade 

företagen.
28

  

Författarna har med beaktanden till frågeställningen och Strongs hänvisning till Dimson och 

Marschs ovanstående diskussion valt ut index som utgår från företagsstorlek. Index till de 

stora företagen är tagna från OMXS 30 index och motsvarar omsättningen av de 30 största 

bolagen
29

. Index till de små bolagen är hämtade från OMXS Small Cap PI vilket innefattar 

index för de små bolagen
30

. 

2.6.5 Estimeringsfönster 

I studien används estimeringsfönstret till att jämföras med avkastningen från då händelsen ägt 

rum
31

. Strong framför att estimeringsfönstret i olika studier har baserats på 60 till 600 dagar
32

. 

Författarna anser att ett estimeringsfönster på 60 dagar är en tillräcklig tidsrymd för att 

återspegla den normala avkastningen. Formeln för att beräkna den normala avkastningen  

presenteras nedan: 

 

 

                                                           
27 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/ Hämtad 2012-05-04 

28 Norman Strong, 1992, Modelling Abnormal Returns: a review article, Journal of Business Finance & Accounting, 19 (4), 

sid 548-549 

29 https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19002 Hämtad 2012-05-04 

30 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info/?Instrument=SE0001775891 Hämtad 2012-05-04 

31 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 15 

32 Norman Strong, 1992, Modelling Abnormal Returns: a review article, Journal of BusinessFinance & Accounting, 19 (4), 

sid 538 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/
https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19002
http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info/?Instrument=SE0001775891
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Rmt= Marknadens normala avkastning vid tidpunkten t 

Pt= Priset på aktiens stängningskurs tidpunkten t 

Pt-1= Priset på aktiens stängningskurs dagen innan  

 

Vid beräkning av marknadsindex används samma formel. Skillnaden mellan aktiekursen och 

marknadsindex anger den normala avkastningen. 

2.6.6 Abnormal avkastning 

Den normala avkastningen ska beräknas för varje dag inom estimeringsfönstret. När detta 

gjorts ska ett geometriskt medelvärde räknas ut. Differensen av den verkliga avkastningen och 

det geometriska medelvärdet (av den normala avkastningen) anger den abnormala 

avkastningen för de 11 eventdagarna.33 

ARit= Rit- (αᵢ + βᵢRmt) 

Formel hämtad från Seth Armitage
34 

ARit = Abnormal avkastning 

αᵢ = Aktiens konstanta avkastning   

βᵢ= Aktiens priskänslighet 

 

Marknadsmodellen erbjuder en förenklad modell av den abnormala avkastningsmodellen den 

så kallade marknadsjusterade modellen. Modellen har skapats för att det inte alltid finns 

fullständig data om företag. Förenklingen innebär att alfa och beta är givna till 0 respektive 

1.
35

 Fördelarna med modellen enligt Weston et al är att den justerade marknadsmodellen 

redovisar likvärdiga resultat som vid användning av marknadsmodellen samtidigt som den är 

enkel att tillämpa.
36

   

 

          ARit= Rit- Rmt 

     Formel hämtad från Seth Armitage
37

  

                                                           
33 Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Journal of Economic Surveys, vol. 8, no 4, 

sid 27 

34 Ibid  

35 A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 18-19 

36 J. F weston, M.L Mitchell, J.H Mulherin, 2001,  Takeovers, Restructuring and Corporate Governance,  International 

Edition, 4:e upplagan, sid 153 

37
 Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Journal of Economic Surveys, vol. 8, no 4, 

sid 31 
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2.6.7 Genomsnittlig abnormal avkastning 

Den genomsnittliga abnomala avkastningen beräknas genom en sammanslagning av den 

abnormala avkastningen för en bestämd dag inom eventfönstret för alla företag som sedan 

divideras med antalet företag.
38

 Detta görs på samma sätt för samtliga 11 dagar. 

 

Formel hämtad från MacKinlay
39 

2.6.8 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas genom att addera den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för de 11 dagarna.
40

 Första dagen utgör  och 

andra dagen räknas fram genom att addera första dagens med den andra dagens . Tredje 

dagens beräknas genom att addera den första dagens med andra och tredje dagens  och så 

fortsätter processen fram till den sista eventdagen.  

 

I studien kommer en kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning räknas ut för de samtliga 

företagen. Beräkningen ska även göras för företag med dåligt och bra finansiellt resultat före 

vd-bytet, för de frivilliga och de ofrivilliga företagen samt för de små och stora företagen. På 

så vis redogörs om det uppkommer några skillnader mellan de olika gruppernas abnormala 

avkastning. 

 

    Formel hämtad från MacKinlay
41 

                                                               

                                                           
38A. Craig MacKinlay, 1997, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economics Literature, vol 35, sid 21 

39 Ibid sid 24 

40 Ibid sid 21 

41 Ibid sid 24 
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2.6.9 Hypotesprövning 

Hypotesprövningar används för att mäta om det finns ett signifikant samband mellan två 

begrepp.
42

 En nollhypotes och en mothypotes utformas. Nollhypotesen talar om att det inte 

föreligger något samband medan mothypotesen säger det motsatta. Resultatet av testet leder 

till att nollhypotesen antingen godtas eller förkastas.
43

  

Normalfördelningen är ett statistiskt instrument som används vid ett urval större än 30 

enheter. Då uppsatsen ämnar behandla marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av vd-byte 

och tidigare forskning visat olika resultat kommer testet att vara tvåsidigt. Ett tvåsidigt test 

innebär att en positiv eller en negativ avvikelse kan ha en effekt på hypotesprövningen. 

Prövning av hypoteserna kommer att visa om de beräknade testvärdena befinner sig inom 

gränsvärdet. Om testvärdet för en hypotes ligger inom gränsvärdet antas nollhypotesen och i 

de fall testvärdet befinner sig utanför gränsvärdet förkastas nollhypotesen. Enligt Körner och 

Wahlgren används i allmänhet ett konfidensintervall på 95 procent och är tillräckligt 

tillförlitligt. Ett 95 procentigt konfidensintervall betyder att ett slumpmässigt stickprov med 

95 procents sannolikhet kan sägas beskriva hela populationen och ger ett gränsvärde på 1,96 

och -1,96 i vardera svans. De resterande 5 procentenheterna kallas för signifikansnivå och är 

den risk som finns att felaktigt förkasta nollhypotesen.
 44

   

Fyra följande hypotesprövningar kommer att utföras:  

H0=  = 0 Inget samband mellan tillkännagivandet av vd-byte och aktiekursen vid publicering av vd-byte 

H1=  ≠ 0 Samband mellan tillkännagivandet av vd-byte och aktiekursen vid publicering av vd-byte 

 

H0=  = 0 Inget samband mellan företagets finansiella resultat och aktiekursen vid publicering vd-byte 

H1=  ≠ 0 Samband mellan företaget finansiella resultat och aktiekursen vid publicering av vd-byte 

 

H0=  = 0 Inget samband mellan frivillig eller ofrivillig avgång och aktiekursen vid publicering av vd-byte 

H1=  ≠ 0 Samband mellan frivilligt och ofrivilligt vd-byte och aktiekursen vid publicering av vd-byte 

 

                                                           
42 R. Patel, Bo Davidson, 2011, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

studentlitteratur, 4:e upplagan, sid 23-25 sid 20. 

43 S. Körner, och Lars Wahlgren, 2005, Statistiska metoder, studentlitteratur, Lund, 2:a upplagan, sid 185 

44 Ibid sid 101 



 
 

14 
 

H0=  = 0 Inget samband mellan storlek på företaget och aktiekursen vid publicering vd-byte 

H1=  ≠ 0 Samband mellan storlek på företaget och aktiekursen vid publicering vd-byte  

 

 

  

 Formler hämtade från Körner och Whalgren
45 

          

X =  

 = Medelvärdet av   

μ = Det förväntade värdet enligt H0, i detta fall 0 

 = Standardavvikelsen för   

n = Antalet dagar i eventfönstret 

                                                           
45 S. Körner, Lars Wahlgren, 2005, Statistiska metoder, studentlitteratur, Lund, 2:a upplagan, sid 137, 50 
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2.7 Metoddiskussion 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger hur tillförlitlig den insamlade data är samt om forskare skulle få samma 

resultat vid en ny mätning av samma variabler.
46

 Urvalet valdes ut slumpmässigt ur 

kategorierna Large- och Small cap på Stockholmsbörsen. Eftersom urvalet var slumpmässigt 

ger det en högre sannolikhet för generaliserbarhet och reliabilitet.
47

 Vid studier av marknaden 

måste hänsyn tas till konjunkturläget. I en konjunkturnedgång kan investerare vara mer 

känsliga och försiktiga med sina placeringar. Om dessa då nås av företagsinformation som 

uppfattas som negativ, vilket exempelvis kan vara att den nya vd:n haft dåligt rykte, hur 

företagets finansiella resultat sett ut och så vidare, gör det att dessa troligtvis drar sig tillbaka 

och säljer sina aktier. Eftersom författarna har valt att undersöka vd-byten som inträffat under 

åren 2001-2011 finns en möjlighet att konjunkturnedgången under 2008-2011
48

 uttryckt just 

detta men då det ekonomiska läget varierat under undersökningsperioden antas detta ha 

stabiliserats över perioden och stärker reliabiliteten. Vid utförande av beräkningarna har Excel 

programmet använts vilket minskar sannolikheten för felberäkningar.  

2.7.2 Validitet 

Begreppet validitet förklarar hur väl en forskare mäter det denne avser att mäta
49

. 

Eventstudiemetoden utgår ifrån att marknaden inte har någon kännedom om vad som kommer 

ske på händelsedagen, förrän det publiceras för allmänheten. Men i verkligheten så är 

spekulationer vanliga företeelser. Det kan även vara så, dock sker det inte ofta, att 

insiderinformation har läckt ut i förtid. Dessa företeelser påverkar aktiekursen tidigare än 

beräknat. Samtidigt som ett företag går ut i media med att ett vd-byte ska inträffa kan annan 

information släppas samtidigt eller tätt inpå. Det kan vara en kvartalsrapport, aktieutdelning 

etcetera. Att kurspåverkande information släpps samtidigt gör det svårt att isolera effekten av 

                                                           
46 R. Patel, Bo Davidson, 2011, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

studentlitteratur, 4:e upplagan, sid 103 

47 M. Denscombe, 2000, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

studentlitteratur, Lund, sid 282 

48
 http://www.konj.se/download/18.1091e265129c840f0c88000146287/res01.xls Hämtad 2012-05-23 

49 R. Patel, Bo Davidson, 2011, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

studentlitteratur, 4:e upplagan, sid 101 

 

http://www.konj.se/download/18.1091e265129c840f0c88000146287/res01.xls
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just den händelse som undersöks och är en anledning till att forskare brukar använda sig av 

korta eventfönster. Med korta eventfönster blir det lättare att skilja händelsen från 

missvisande händelser. Det går dock inte att bortse från svårigheten att veta effekten av just en 

händelse när fler nyheter publicerats samtidigt och detta kan minska validitetens 

tillförlitlighet.  

2.7.3  Källkritik  

Den historiska aktiekursen för varje företag samt index är tagna från Nasdaq OMX vilket 

författarna anser vara tillförlitlig. Nasdaq OMX är även det största börsbolaget i världen 
50

. I 

företagens pressmeddelanden har författarna funnit uppgifter om vd:ns avgångstyp som även 

ses som pålitlig då publika företag enligt lag är skyldiga att informera allmänheten om all 

kurspåverkande information.
51

  Däremot kan vissa företag undangömma viss information, 

tillexempel skylla på pension då vd:n egentligen avgått på grund av interna konflikter. Detta 

upptäcktes i ett utav fallen genom jämförelser med andra affärstidningar. Därav svårighet att 

fastställa den verkliga orsaken som legat bakom vd-bytet och kan ha lett till en felindelning av 

frivilliga och ofrivilliga avgångar.   

Nyckeltalet avkastning på eget kapital har hämtats från företagens årsredovisningar. Då dessa 

är utvärderade av revisorer bör beaktande tas till förekomsten att revisorers värdering av 

företagets finansiella ställning inte alltid bedöms korrekt. Den resterande informationen som 

behandlats i uppsatsen är bland annat tagen från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och 

nyhetstidningar. Kurslitteratur som använts är relativt ny och är därmed uppdaterad till dagens 

kunskap. Vetenskapliga artiklar kan bedömas tillförlitliga då dessa kommer från akademiska 

tidskrifter såsom Journal of Financial Economics. Dock bör kritik föras mot nyhetstidningar 

som vinklar nyheter efter egna värderingar. 

 

                                                           
50 http://www.nasdaqomxnordic.com/omoss/ Hämtad 2012-05-14 

51 http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2011/vagledning_2011_111219.pdf Hämtad 2012-

04-14 

http://www.nasdaqomxnordic.com/omoss/
http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2011/vagledning_2011_111219.pdf
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3. Teoretisk referensram 

Teoridelen består av tre teorier som stödjer forskningsområdet. Därefter presenteras tidigare 

forskning som är relaterat till ämnet. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Eugene Fama beskriver den effektiva marknaden som en marknad där den tillgängliga och 

väsentliga informationen direkt avspeglar investerarnas förutsägelser och beslut. Goda 

nyheter ökar aktievärdet och dåliga nyheter sänker aktievärdet. Investerarnas information 

reflekteras därmed i aktiepriset.
52

  

Teorin grundar sig på tre antaganden om investerare: 

1. Att aktörerna är rationella och värderar aktierna korrekt utifrån risk och avkastning.  

2. Att i de fall aktörerna inte handlar rationellt agerar dessa slumpmässigt. De slumpmässiga 

investeringarna jämnar ut varandra och påverkar på så vis inte prissättningen på aktier.  

3. Irrationella investerare som felvärderar aktier skapar möjligheter för rationella investerare 

att komma åt förbisedda vinster. De rationella aktörernas handlande vid dessa tillfällen 

justerar aktiepriset till sitt korrekta värde.
53

 

Den effektiva marknadshypotesen handlar alltså om hur effektivt marknaden bearbetar 

information. Det finns dock olika grader av information att ta hänsyn till, vilket resulterat i en 

uppdelning på tre olika nivåer av marknadseffektivitet; svag-, semistark- och stark form.
54

 

3.1.1 Svag effektivitet 

Här finns endast historisk kursinformation tillgänglig. Det innebär att investerare kan ta del av 

den historiska kursutvecklingen som återspeglas i aktiepriset men inte se samband mellan 

                                                           
52 Eugene F. Fama, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol 46, sid 

383 

53 S.  A. Ross., Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, 2005, Corporate finance, International edition, 7:e upplagan, sid 352-

354   

54 Eugene F. Fama, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol 46, sid 

383 
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dessa. Det går inte att spå hur framtiden kommer att se ut för att investeraren inte med 

säkerhet kan veta att vissa händelser som påverkar marknaden i en viss riktning kommer att 

ske.
55

  

3.1.2 Semistark effektivitet 

I den semistarka effektiva marknaden kompletteras den historiska informationen med all 

offentlig information så som kvartalsrapporter, årsredovisningar med mera. Här är 

informationen större och antas vanligen för finansiella marknader.
56

 

3.1.3 Stark effektivitet 

Förutom den historiska och offentliga informationen så innefattar den starka effektiva 

marknaden även privat information så som insiderinformation. Denna typ av effektivitet sker 

ytterst sällan eftersom det i verkligheten är svårt att tillgodogöra sig all information.
57

 ( Se 

figur 2)  

   

  Figur 2. Den effektiva marknadshypotesen
58

 

 

                                                           
55 S.  A. Ross., Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, 2005, Corporate finance, International edition, 7:e upplagan, sid 358-

360 

56 Ibid sid 360-363 

57 Ibid sid 363-364 

58 Ibid sid 356  
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3.2 Signalteorin 

Signalteorin handlar om att ta reda på hur konsumenter kommer att reagera på en specifik 

företagsåtgärd. Företagen försöker göra prediktioner på marknadens reaktioner och utforma 

strategier för att få fram önskad effekt. Konsumenter förutsätts reagera rationellt på företagets 

handlingar under olika rådande marknadstillstånd.
 59

  Teorin är marknadsinriktad och försöker 

illustrera konsumenters reaktion till alla typer av signaler – företagsåtgärder, som exempelvis 

pris, reklam och vd-byte, under förutsättning att ofullständig information råder. Modellen 

förklarar däremot inte hur konsumenter kommer fram till slutsatser eller om de verkligen gör 

det. 
60

 

Teorin antar att rationella företag sänder signaler, som i vårt exempel är vd-byten, via 

bolagens hemsidor i form av pressmeddelanden. Investeraren kan hitta fler signaler i 

affärstidningar eller genom insiderinformation som har läckt ut men den kan inte få 

fullständig kunskap om händelsen. Den rationella investeraren tolkar informationen och 

agerar utefter den.
61

 

3.3 Agentteorin 

Denna teori beskriver relationen mellan olika parter i företag. Det kan vara mellan 

företagsledning eller vd, som kallas agenter, och dess aktieägare, som kallas för principaler.  

Principalen är den som vill få något utfört och agenten är den som genomför arbetet. Det 

problem som ofta kan uppstå är att båda parterna lätt har för sig att handla i eget intresse.  

Lösningen av intressekonflikten uppkommer i form av kontrakt. Detta ger en viss försäkran 

om att agenten fattar beslut som tillgodoser principalens intressen. Kontrakten kan variera i 

pris samt utformning beroende på de olika parternas krav.
62

  

Trots kontrakten uppstår osäkerheter om agenten verkligen fullföljer sitt uppdrag. 

Agentkostnader uppkommer då principalen väljer att bevaka och kontrollera agentens 

agerande i företaget.
63

 Enligt Jensen och Meckling finns det tre typer av kostnader som 

uppkommer i samband med kontrollen vilka är övervakningskostnader, bindningskostnader 

                                                           
59 William Boulding, Anna Kirmani, 1993, A Consumer-Side Examination of Signal Theory: Do Consumers Perceive 

warranties as Signals of Quality? , Journal of Consumer Research, vol 20,  sid 111-112 

60 Ibid sid 121-122 

61 Ibid sid 111-112 

62 M. Jo Hatch, 2002, Organisationsteorin - Moderna, symboliska och postmoderna, Studentlitteratur, sid 366-367 

63 Ibid  
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och residualkostnader. Övervakningskostnader uppstår genom att en revisor granskar 

agentens resurshantering och beteende. Denna metod betraktas som positiv enligt Jensen och 

Meckling och ökar i takt med företagets storlek på grund av komplexiteten som de menar att 

övervakning av stora företag innebär. Bindningskostnader är kostnader som uppkommer vid 

utformningen av ett kontrakt med de olika krav som parterna kommer överens om. 

Residualförsluster är skillnaden mellan vinstmaximering för principalens räkning och de 

vinster som agenten genererar i verkligheten. Dessa tre kostnader tillsammans bildar 

agentkostnader.
64

 ( Se figur 3) 

 

När ett vd-byte sker kan det bero på att agentkostnaderna för att bevaka agenten blivit för 

höga. Nyttan, som agenten är menad att tillföra, är för låg och bevakningskostnaderna är för 

höga vilket leder till att styrelsen avskedar vd:n. Det kan på så vis bli lönsamt att införa ett vd-

byte. 

 

             Figur 3. Agentteorin
65

 

                                                           
64 Michael C. Jensen, William H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure, Journal of Financial Economics, vol 3, sid  310 

65 http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumTiessenWaterhouse83.htm Hämtad 2012-05-19 

http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumTiessenWaterhouse83.htm
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3.4 Tidigare studier 

3.4.1 Artiklar 

”Shareholder Wealth Effects of CEO Departures: Evidence from the UK” 

Elisabeth Dedman och Stephen W.-J Lin studerade hur aktiekursen reagerar vid 

tillkännagivande av ett vd-byte på den brittiska marknaden. Studien består av 251 företag där 

vd-byte skett under åren 1990-1995.
66

 

 

Undersökningen påvisar att marknaden reagerar negativt vid tillkännagivande av ett vd byte, 

särskilt i de företag som inte ger ut annan information inom det studerade eventfönstret. 

Studien konstaterar att marknaden reagerar annorlunda på vd-byte beroende på vilka de 

bakomliggande orsakerna är.  En vd som valt att avsluta sitt jobb på grund av ett bättre 

jobberbjudande eller avskedats till följd av missnöje tenderar till att ge negativa 

marknadseffekter.
67

 

 

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

and Event Content” 

Studien som är baserad på 130 stora amerikanska bolag syftar till att genom en eventstudie 

upptäcka samband mellan hur ett företags finansiella resultat före ett vd-byte, orsaken som 

ligger till grund för vd-bytet - om vd:n valt att avgå på eget initiativ eller om denne fått 

sparken, påverkar aktiekursen. Organisationens finansiella resultat före vd-bytet baseras på 

nyckeltalet avkastning på eget kapital året före vd-bytet. Studien ämnar även redogöra för om 

det har en betydelse om den avgångne vd:n jobbar kvar inom företaget eller inte samt om den 

nya vd:n jobbat i företaget innan denne tillsattes eller kommit utifrån företaget, så kallade 

insider eller outsider.
68

 

 

Sambandet som påvisas i undersökningen är att dåligt finansiellt resultat före vd-bytet 

associeras med styrelsens vilja att byta ut den tidigare vd:n. När styrelsen initierar vd-byte 

bemöts det med positiva marknadsreaktioner. Vid uppvisande av lågt resultat mottas vd-byte 

                                                           
66 Elisabeth Dedman, Stephen W.-J Lin, 2001, Shareholder Wealth Effects of CEO Departures: Evidence from the UK, 

Journal of Corporate Finance, vol 8, pp. 81-104 

67 Ibid 

68 Stewart D. Friedman, Harbir Singh, 1989, CEO Succession and Stockholder Reaction: The Influence of Organizational 

Context and Event Content, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 718-744 
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med positiva reaktioner på aktiepriset oavsett om styrelsen avskedat vd:n eller om denne 

avgått på eget initiativ. När vd-byte sker i bolag med bra ekonomiskt resultat leder det till 

minskat aktiepris. De flesta observerade vd-byten skedde av pensioneringsskäl och möttes av 

en obetydlig reaktion från aktieägarna.
69

  

 

“Stockholders Reaction to CEO Changes in Large Corporations” 

Författarna har valt att studera reaktionen av vd-byte i stora bolag. Studien omfattar 477 vd-

byten på den amerikanska marknaden under åren 1971-1985 där sambandet mellan företagets 

finansiella resultat ett år före vd-bytet och om den nya vd:n är en så kallad insider eller 

outsider undersökts. Resultatet av studien visar att investerare oftast är negativt inställda till 

vd-byte. Ett tillfälle där aktiekursen ökar är där en outsider tillträder högpresterande företag. 
70

 

 

3.4.2 Uppsatser 

”Verkställande direktör - påverkan på aktiekursen vid avgång” 

Uppsatsen studerade hur en vd- avgång påverkar aktiekursen beroende på antalet år vd:n suttit 

på sin post, om vd:n avgått frivilligt eller ofrivilligt samt dess branschtillhörighet. 

Sammanlagt studerades alla vd avgångar som skett under år 2007 tagna ifrån OMX 

Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market.
71

   

 

Undersökningen påvisar att ett vd-byte generellt medför en negativ börskursutveckling. En vd 

som suttit länge ger en mer negativ aktieeffekt än den som suttit en kortare period. När det 

kom till frivilliga och ofrivilliga avgångar visar resultatet att de frivilliga avgångarna 

aktiekurs sjunker mer än de ofrivilliga avgångarnas. Ingen säker slutsats gick att dra av hur 

olika branscher reagerar vid ett vd-byte eftersom antalet varit ojämna mellan dessa samt för 

få.
72

  

 

 

                                                           
69 Stewart D. Friedman, Harbir Singh, 1989, CEO Succession and Stockholder Reaction: The Influence of Organizational 

Context and Event Content, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 718-744 

70 Michael H. Lubatkin, Kae H. Chung, Ronald C. Rogers, James E. Owers, 1989, Stockholders reaction to CEO changes in 

large corporations, The Academy of Management Journal, vol 32, pp. 47-68 

71 Anders Erixon Wennersten, Niklas Sjöström, 2008, Verkställande direktör- påverkan på aktiekursen vid vd avgång, 

Södertörns Högskola 
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”VD-karusellen - och dess påverkan på aktieprisets volatilitet” 

Denna studie har utforskat om ett aktiepris’ volatilitet förändras signifikant i samband med 

publicering av ett vd-byte. De valde även att titta närmare på om det finns någon signifikant 

skillnad mellan frivilliga och ofrivilliga avgångar. Sammanlagt studerades 67 vd-avgångar 

under perioden 1999-2005. Studien resulterar i att det inte finns något signifikant samband 

mellan volatilitetseffekten och vd-bytets publicering trots frivilliga och ofrivilliga avgångar.
73

 

 

“Effects of CEO Turnover on Company Performance”  

I uppsatsen undersöks huruvida ett vd-byte påverkar företagets resultat genom att studera 

perioden efter ett vd-byte. 341 företag noterade på den svenska börsmarknaden ligger till 

grund för undersökningen. Resultatet visar att vd-byte har en negativ effekt på företagets 

kursutveckling under det första året.
 74

  

 

3.4.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Överlag visar tidigare forskning på att aktiemarknaden reagerar negativt vid tillkännagivande 

av vd-byte. Studierna av Fridman och Singh samt Lubatkin et al kom båda fram till att vd-

byte oftast sker till följd av att företaget uppvisat dåligt finansiellt resultat. De skillnader som 

uppvisas i resultatet mellan de olika studierna kan bero på att forskarna studerat olika 

variabler.  
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 Sabina Du Rietz, Lotta Gullstrand, 2006, VD-karusellen - och dess påverkan på aktieprisets volatilitet, Stockholms 
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4. Empiri 

I kapitlet kommer undersökningens resultat presenteras i diagram och följs av hypoteser. I 

början av empirin visas resultatet av hur vd-byte påverkar aktiekursen vid ett 

tillkännagivande för samtliga företag, sedan för frivilliga och ofrivilliga avgångar samt för 

små och stora företag.  

 

 

 

Diagram 1. Antalet vd-byten under åren 2001-2011 

Undersökningen består av 60 företag där vd-byte har skett under en tioårsperiod. Diagrammet 

visar fördelningen av vd-byte över åren där antalet är som högst under 2011 och består av 13 

vd-avgångar. De näst flesta vd-byten skedde år 2007 och uppgår till 10 stycken.  Mellan åren 

2001-2002 har det skett minst vd-byten, endast 2 stycken.  
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4.1.1 Resultat för samtliga företag 

Nedan presenteras resultaten för hur aktiekursen reagerar vid tillkännagivande av vd-byte.  

Diagrammet visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för de 60 

observerade företagen.  

 

Diagram 2. Anger den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAR) för 

samtliga företag 

Det som kan avläsas i diagrammet är att aktiekursen från dag -4 fram till händelsedagen ökar 

med 1,16%. Efter publiceringen av vd-byte sjunker aktiekursen med 0,49%. På dag 5+ ligger 

aktiekursens på den nivå den låg vid dag -3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagar  
 

-5 -0,82% 

-4 -0,95% 

-3 -0,71% 

-2 -0,59% 

-1 -0,47% 

0 0,21% 

1 -0,28% 

2 -0,26% 

3 -0,43% 

4 -0,18% 

5 -0,69% 

Tabell 1. Anger CAR för 

samtliga företag för varje 

dag inom eventfönstret 
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Resultat av hypotes 1 

Den första hypotesprövningen undersöker om det finns en signifikant kumulativ 

genomsnittlig abnormal avkastning ( ) i samband mellan tillkännagivande av vd-byte och 

aktiekursen. Z-värdet beräknades till -4,69 och ligger utanför det kritiska värdet -1,96. Detta 

innebär att nollhypotesen bör förkastas och att det därmed föreligger ett statistiskt samband 

mellan tillkännagivande av vd-byte och aktiekursen. 

 

Figur 4. Illustration av hypotes 1 

 

Hypotes 1  

Standardavvikelse 0,003312718 

Z-värde -4,69 

Kristisk gräns -1,96 <0< 1,96 

Nollhypotes  Förkasta 
 

Tabell 2. Anger resultat för hypotes 1 
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4.1.2 Resultat för avkastning på eget kapital 

Diagrammet visar hur företag med bra och dåligt finansiellt resultat före vd-byte påverkas vid 

tillkännagivande av vd-byte. 

 

Diagram 3. Anger den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAR) 

för företag som haft dåligt och bra finansiellt resultat före vd-byte 

 

Företag med dåligt finansiellt resultat: Aktiekursen befinner sig på en negativ nivå under 

hela eventfönstret. Däremot ökar kursutveckling från dag -3 fram till händelsedagen med 1,15 

% och sjunker vid händelsedagen fram till dag 5+ med 1,46%. 

Företag med bra finansiellt resultat: Från dag -4 ökar aktiekursen fram till händelsedagen 

med 1,71% och hamnar på ett positivt aktievärde. Dagen efter tillkännagivande av vd-byte 

sjunker aktiekursen med 1,45% till en negativ nivå. Vid sista eventdagen befinner sig 

aktiekursen på en lägre nivå än vid dag -5.  

Skillnader: Företag med dåligt resultat före vd-byte uppehåller sig på en negativ nivå under 

hela eventfönstret medan företag med bra resultat före vd-byte har en högre aktiekurs. Vid 

tillkännagivande av vd-byte sjunker aktekursen mer för företag med bra finansiellt resultat än 

för de med dåligt finansiellt resultat. 

 

 

Dagar Dåligt Bra 

-5 -2,15% -0,07% 

-4 -2,60% -0,27% 

-3 -2,73% -0,23% 

-2 -2,54% 0,21% 

-1 -2,39% 0,54% 

0 -1,58% 1,44% 

1 -1,78% -0,01% 

2 -2,28% 0,23% 

3 -2,57% 0,28% 

4 -2,64% 0,55% 

5 -3,04% -0,37% 

Tabell 3. Anger CAR för företag 

med dåligt och bra finansiellt 

resultat för varje dag inom 

eventfönstret 



 
 

28 
 

Resultat av hypotes 2 

Den andra hypotesen mäter om det finns ett signifikant samband mellan den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen ( ) för företag med bra och dåligt finansiellt 

resultat före vd-byte och aktiekursen vid annonsering av vd-byte. Z-värdet beräknades till  

-2,57 vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Det går därmed att säga att det finns ett 

negativt samband mellan företags finansiella resultat före vd-byte vid tillkännagivande och 

aktiekursen.  

 

Figur 5. Illustration av hypotes 2 

Hypotes 4  

Standardavvikelse 0, 01407718 

Z- värde -2,57 

Kritisk gräns -1,96<0< 1,96 

Nollhypotes Förkasta 

 

Tabell 4. Anger resultat för hypotes 2 
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4.1.3 Resultat för frivilliga och ofrivilliga avgångar 

Avgångarna har delats in i två kategorier – frivilliga och ofrivilliga. De frivilliga avgångarna 

består av pensioneringsskäl, erbjudande om nytt jobb och viljan att sluta. Ofrivilliga avgångar 

består av avgångar som skett till följd av avsked, generationsväxling och erbjudan om annan 

position i företaget. 26 avgångar var frivilliga och 34 av dessa bestod av ofrivilliga avgångar. 

 

 

Diagram 4. Anger vilka kategorier de frivilliga avgångarna består av 

Små företag: Majoriteten, med 11, av de frivilliga avgångarna beror på att vd:n arbetat en 

längre period inom företaget och känner att det är dags att göra något annat. Tre avgick för att 

de fått ett bättre jobberbjudande och en avgick till följd av pensionering. 

Stora företag: En övervägande del av de frivilliga avgångarna i de stora företagen var av 

pensioneringsskäl, vilka bestod av nio avgångar. Det var sju som avgick frivilligt på grund av 

att de ville ägna sig åt annat. Tre valde att sluta på grund av att de fått annat jobberbjudande. 

Tillsammans: De flesta frivilliga avgångarna beror på att vd:n vill ägna sig åt annat då den 

jobbat inom företaget i några år.  
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Diagram 5. Anger vilka kategorier de ofrivillga avgångarna består av 

Små företag: Bland de ofrivilliga avgångarna har sju avgångar observerats där styrelsen valt 

att byta ut den dåvarande vd:n på grund av generationsväxling, det vill säga att företaget vill 

införa nytt ledarskap med nya idéer etcetera. Av de resterande ofrivilliga avgångarna har fyra 

blivit avskedade på grund av att styrelsen varit missnöjda med vd:n och tre har erbjudits en 

annan position i företaget.  

Stora företag: Missnöje med vd:n har varit den största anledning till uppsägning i de större 

företagen och utgjorde åtta stycken avgångar. Avsked till följd av generationsväxling skedde i 

tre av fallen och en har erbjudits en annan position i företaget. 

Tillsammans: Styrelsens missnöje med vd:n är den största orsaken bland de ofrivilliga 

avgångarna och följs tätt efter av att styrelsen vill förnya ledarskapet inom företaget. 
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Diagram 6. Anger den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAR) för 

de frivilliga och ofrivilliga avgångarna 

Frivilliga avgångar: Aktiekursen är jämförelsevis väldigt låg vid dag -5 där den ligger på  

-1,15% och ökar fram till händelsedagen med 1,67%. Från händelsedagen rör sig aktiekursen 

relativt jämt och faller från dag 4+ till dag 5+ med 0,77%. Från dag -2 till dag 4+ håller 

aktiekursen ett positivt aktievärde. 

 

Ofrivilliga avgångar: Dag -5 faller aktiekursen markant och befinner sig på samma nivå från 

dag -4 till dag -1. Innan händelsedagen ökar aktiekursen med 1,24% fram till dagen då vd-

byte tillkännages därefter sjunker aktiekursen i samma grad som den ökat dagen innan. Från 

dag 1+ fram till dag 5+ håller aktiekursen en relativt jämn nivå med den som rådde innan 

meddelandet av vd-byte.  

 

Skillnader: Som helhet håller de frivilliga avgångarna en positiv aktiekurs jämfört med de 

ofrivilliga avgångarna. De ofrivilliga avgångarna påverkas mer på händelsedagen genom att 

aktiekursen ökar och sjunker rejält kring eventet. På den sista händelsedagen inom 

eventfönstret har de ofrivilliga avgångarna en lägre aktiekurs än de frivilliga jämfört med 

första dagen inom eventfönstret, -1, då förhållandet var det motsatta.  

 

Dagar  Frivilliga Ofrivilliga 

-5 -1,15% -0,30% 

-4 -0,70% -1,33% 

-3 -0,11% -1,24% 

-2 0,13% -1,26% 

-1 0,27% -1,28% 

0 0,52% -0,04% 

1 0,39% -1,03% 

2 0,65% -1,30% 

3 0,42% -1,36% 

4 0,63% -1,12% 

5 -0,14% -1,15% 

Tabell 5. Anger CAR för frivilliga 

och ofrivilliga avgångar för varje 

dag inom eventfönstret 
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Resultat av hypotes 3 

Hypotes tre prövar om det finns ett signifikant samband mellan den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen ( ) för frivilliga samt ofrivilliga avgångar och 

aktieavkastning. Det beräknade Z-värdet uppgick till -1,73. Värdet ligger inom den kritiska 

gränsen och därför förkastas inte nollhypotesen. Det föreligger således inget samband mellan 

frivilliga och ofrivilliga avgångar vid tillkännagivande av vd-byte och aktiekursen.  

 

 

Figur 6. Illustration av hypotes 3 

Hypotes 2  

Standardavvikelse 0,007530803 

Z- värde -1,73 

Kritisk gräns -1,96<0<1,96 

Nollhypotes Förkasta 
 

Tabell 6. Anger resultat för hypotes 3 
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4.1.4 Resultat för stora och små företag 

Diagrammet visar  kursutvecklingen för stora och små företag vid annonsering av vd-byte. 

 

Diagram 7. Anger den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAR) 

stora och små företag 

Stora företag: Utvecklingen av aktiekursen för de stora företagen är relativt jämn under hela 

händelsefönstret. Vid händelsedagen då tillkännagivandet av vd-byte sker sjunker aktiepriset 

med 0,18%. Över eventfönstret sjunker aktiekursen från dag -2 till dag 4+ och ökar sista 

observationsdagen, 5+, med 0,04%. 

Små företag: Aktiekursen ökar stegvis från dag -4 fram till dag -1, och ökar väldigt fram till 

eventdagen, med 1,46% och hamnar därmed på ett positivt värde vilket är den enda dagen 

aktiekursen har ett positivt värde. Aktiekursen sjunker på händelsedagen med 0,81%. Dagarna 

efter följs av fluktuationer i aktiekursen och hamnar sedan på samma nivå dag 5+ som dag -2.  

Skillnader: De stora företagen håller en jämförelsevis jämn nivå under händelsefönstret 

medan de små företagen har en högre volatilitet.  

 

 

 

 

Dagar Stora  Små 

-5 -0,02% -1,52% 

-4 -0,19% -1,60% 

-3 0,10% -1,43% 

-2 0,29% -1,37% 

-1 0,20% -1,04% 

0 0,09% 0,43% 

1 -0,09% -0,38% 

2 -0,15% -0,26% 

3 -0,16% -0,59% 

4 -0,17% -0,08% 

5 0,04% -1,32% 

Tabell 7. Anger CAR för stora 

och små företag för varje dag 

inom eventfönstret 
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Resultat av hypotes 4 

Den fjärde hypotesen som utförs mäter om det finns ett signifikant samband mellan 

kumulativt genomsnittligt abnormal avkastning ( ) för storleken på företagen och 

aktiekursen vid vd-byte. Z-värdet beräknades till -2,16 vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas. Det går därmed att säga att det finns ett negativt samband mellan storlek på företag 

vid tillkännagivande av vd-byte och aktiekursen.  

 

 

Figur 7. Illustration av hypotes 4 

Hypotes 1  

Standardavvikelse 0,0064630101 

Z- värde -2,16 

Kritisk gräns -1,96<0< 1,96 

Nollhypotes Förkasta 

 

Tabell 8. Anger resultat för hypotes 4 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin med koppling till teorier och tidigare forskning. 

Författarna kommer även att föra resomang kring resultatet. 

 

5.1 Samtliga företag 

I diagram 1 fördelas antalet vd-byten som skett under undersökningsperioden. Åren 2006-

2007 kännetecknas som en högkonjunktur medan de efterföljande åren 2008-2011 som en 

lågkonjunktur
75

. Under högkonjunkturen skedde 16 vd-byten medan 31 vd-byten skedde 

under den nuvarande lågkonjunkturen. Förklaringen till varför cirka hälften av vd-avgångarna 

inträffade under en period av lågkonjunktur kan bero på att företag upplevde dåligt 

ekonomiskt resultat och som ett försök att vända på utvecklingen införde ett vd-byte. En 

annan möjlighet till att förklara detta kan vara att många 40-talister pensionerats. Orsaken till 

att färre vd-byten inträffade under högkonjunkturen kan vara att företagen uppvisade bra 

ekonomi och inte haft anledning att införa ny vd. Att så få vd-byten skett under åren 2001-

2006 kan bero på att konjunkturnivån vilade på en jämn nivå och inte påverkade företagens 

ekonomi. De få vd-bytena kan även antas bero på att vd-byte i genomsnitt sker var 3,5 år och 

att författarna endast undersökt det senaste vd-bytet per företag. Detta kan leda till att det ser 

ut som att många fler vd-byten skett under de senaste åren jämfört med de första 

undersökningsåren.  

Generellt kan det avläsas i diagram 3 att aktiekursen för samtliga företag ökar avsevärt dagen 

innan tillkännagivandet av vd-byte. En förklaring till detta kan vara att marknaden fått reda på 

att vd-byte kommer att ske före publiceringsdagen, genom att insiderinformation läckt ut. 

Anledningen till att aktiekursen sjunker vid publiceringen av vd-byte kan bero på att mer 

information givits ut i samband med detta som exempelvis vem den nya vd:n är eller under 

vilka omständigheter den tidigare vd:n avgått vilket aktieägarna tolkar som negativt.  

                                                           
75 http://www.konj.se/download/18.1091e265129c840f0c88000146287/res01.xls Hämtad 2012-05-23 

http://www.konj.se/download/18.1091e265129c840f0c88000146287/res01.xls
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Hypotesprövningen visar även att offentliggörande av vd-byte har en negativ påverkan på 

aktiekursen. Detta resultat bekräftas av forskning av Dedman och Lin, Lubatkin et al samt två 

elevuppsatser skrivna av Friedl och Resebo samt Wennersten och Sjöström.  

Marknaden uppfattar signalerna vid tillkännagivande av vd-byte som negativa. Detta utslag 

avspeglas i aktiekursen på publiceringsdagen i enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen. I diagrammet syns det även att kursen mot slutet av eventfönstret justeras 

i riktning mot eventfönstrets första dag vilket kan tyda på att marknaden är effektiv. Därmed 

har publicering av vd-byte inte ökat företagets ekonomiska värde men skulle väl kunna ske 

när den nya vd:n tillträder. Det signalteoretiska perspektivet förklarar inte varför marknaden 

reagerar som den gör men utifrån författarnas spekulationer beror de negativa 

marknadsreaktionerna på bland annat att marknaden inte har mycket information om den nya 

vd:n. Studien undersöker endast offentliggörandet om att ett vd-byte ska ske och inte alltid 

vem den nya vd:n är. Marknaden vet heller inte hur den nya vd:n kommer att prestera i 

företaget då man endast undersöker tiden före denne tillträtt vilket kan skapa osäkerhet bland 

investerarna och aktieägare då dessa inte har den informationen.  

5.2 Finansiellt resultat året före vd-bytet 

Vid undersökande om hur företag med bra och dåligt finansiellt resultat ett år före vd-byte 

åskådliggörs det i diagram 4 att för företag som uppvisat bra finansiellt resultat sjönk dessa 

procentuellt mer vid publicering av vd-byte än de som redovisat dåligt finansiellt resultat. 

Företag med bra finansiellt resultat uppvisar ett högre aktievärde under hela händelsefönstret i 

jämförelse med företag som redovisat dåligt resultat. Hypotesprövningen visade att det finns 

ett samband mellan företag med bra och dåligt finansiellt resultat före vd-byte och 

aktiekursen, samt att detta är negativt.  

 

Vid koppling till studien av Friedman och Singh antas bra ekonomiskt resultat före vd-byte 

har en negativ inverkan på aktiekursen vid publicering av vd-byte. Dåligt resultat före vd-

bytet påverkar aktiekursen positivt. Sambandet som kan dras till resultatet i den här uppsatsen 

är att företag som haft ett dåligt ekonomiskt resultat före vd-byte påverkas mindre negativt av 

händelsen men har däremot en lägre aktiekurs i hela eventfönstret vilket givetvis beror på att 

företaget haft dåligt resultat. De företag där vd-byte skedde som definierades som företag som 

haft ett bra resultat sjönk procentuellt mer från händelsedagen fram till sista dagen inom 

eventfönstret jämfört med företag med dåligt resultat. Utfallet kan dock kopplas till hypotes 1 
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som talar om att aktiekursen får en negativ utveckling vid publicering oavsett tidigare 

finansiellt resultat.  

 

När företag uppvisar dåligt finansiellt resultat förmodas agentkostnaderna vara högre än de 

intäkter som företag genererar. Principalen tror då att det blir lönsammare att ersätta agenten 

med en ny. Emellertid undersöker denna studie endast en väldigt begränsat period efter 

publiceringen av vd-byte vilket leder till att undersökningen därmed inte ger svar på om 

marknaden kommer reagera positivt när den nya vd:n tillträder eller om agentkostnaderna 

kommer sjunka.  

5.3 Frivillig och ofrivillig avgång 

Undersökningen visar att vd-avgångarna består av 26 frivilliga avgångar och 34 ofrivilliga 

avgångar. Hypotesprövningen anger att det inte finns ett statistiskt säkerställt samband mellan 

typ av avgång och tillkännagivandet av vd-byte. Diagram 6 talar om att oavsett avgång så 

leder det till att aktiekursen påverkas negativt vid tillkännagivandet av vd-byte, däremot 

reagerar aktiemarknaden betydligt mer negativt då vd:n avgått ofrivilligt vid händelsedagen.  

  

Tidigare uppsatser av Du Rietz och Gullstrand har fört diskussioner kring hur avgångstyp 

påverkar aktiekursen och kommit fram till att de frivilliga avgångarna har en mer negativ 

effekt på företags aktiekurs i jämförelse med de ofrivilliga, detta har de styrkt med agentteorin 

som förutsätter att vd:n står i fokus och har i uppgift att leda verksamheten enligt styrelsen 

och aktieägarnas krav. När detta inte uppfylls ökar agentkostnaderna för företaget och det 

leder till viljan att avskeda vd:n. Marknaden kommer betrakta avgången som positiv och 

därmed stiger aktiekursen. Vid en frivillig vd-avgång betraktar marknaden vd-bytet som att 

värdefull kunskap lämnar företaget och resulterar i negativa effekter på aktiekursen.  

 

Denna studies resultat överensstämmer med Dedman och Lin som menar att oavsett anledning 

sjunker aktiekursen vid ett vd-byte. Vid koppling till teorier går den ofrivilliga avgångens 

negativa kursutveckling att förklaras med att vd-byte ofta sker till följd av dåligt resultat. 

Marknaden kan uppfatta dessa signaler (vd-byte) som att företaget genomgår en ekonomisk 

kris och uppskattar riskerna med att investera i företaget som alltför höga och därmed säljer 

sina aktieandelar alternativt ej köper aktier. Anledning till att frivilliga vd-avgångar sjönk 

mindre i jämförelse med ofrivilliga vd-avgångar kan bero på att de flesta avgångarna skedde 
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till följd av att vd:n arbetat länge inom företaget och ville arbeta med annat. Marknaden kan 

tolka detta som att vd:n inte haft stor passion för arbetet och inte presterat sitt yttersta. En ny 

vd skulle kunna ses som positivt för företaget då denne har större motivation och vilja att leda 

företaget mot framgång. Av de frivilliga avgångarna bestod 10 stycken av pensioneringsskäl. 

Enligt Friedman och Singh är marknadsreaktionen av vd-byte vid pensionering obetydlig och 

kan ha påverkat utgången i resultatet då marknaden inte reagerade stort. 

5.4 Stora och små företag 

Vid tillkännagivandet av vd-byte påverkas aktiekursen negativt för både stora och små 

företag. De stora företagens aktiekurs fluktuerar inte mycket under hela eventfönstret utan 

håller en jämn nivå med en låg nedgång i aktiepriset efter händelsedagen. För de små 

företagen rör sig aktiekursen med en högre volatilitet och sjunker mer under händelsedagen 

jämfört med de stora företagen.  

 

Att stora företag påverkas i så liten grad bekräftas i studien av Lubatkin et al som nämner att 

dessa antas vara självstyrande och att vd:n därmed inte har stort inflytande i företaget. 

Information om stora företag är mer lättillgänglig för allmänheten i jämförelse med små bolag 

då dessa uppmärksammas mer i media. Detta innebär att investerare och aktieägare har 

mindre information om små bolag och leder till att dessa spekulerar mer vilket bidrar till den 

höga instabiliteten som speglas i aktiekursen. Då den effektiva marknadshypotesen förutsätter 

att individerna har samma kunskap verkar informationen vara ojämn bland aktörerna på 

marknaden vilket speglas i aktiekurserna för små företag. Förhållandet för de stora företagen 

är att informationen är lättåtkomlig och att aktörerna därmed i princip besitter samma kunskap 

och agerar på samma sätt vilket resulterar i den låga volatiliteten i aktiekursen. 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån empirin och analysen. 

 

 

 

Hur reagerar aktiekursen vid publicering av vd-byte? 

Resultatet av undersökningen och hypotesprövningen visar att det föreligger ett negativt 

samband mellan tillkännagivande av vd-byte och aktiekursen.  

 

-Påverkas aktiekursen annorlunda beroende på företagets finansiella resultat? 

Hypotesprövningen visar att det föreligger ett negativt samband mellan ett företags finansiella 

resultat och aktiekursen vid annonsering av vd-byte. Företag som redovisar bra finansiellt 

resultat året före vd-byte sjunker procentuellt mer vid tillkännagivandet av vd-byte men håller 

en högre aktiekurs i jämförelse med företag som uppvisat negativt finansiellt resultat.  

 

-Påverkas aktiekursen annorlunda beroende på om avgången varit frivillig eller ofrivillig? 

Enligt hypotesprövningen förekommer inget statistiskt samband mellan avgångstyp och 

aktiekurs vid publicering av vd-byte. Däremot visar undersökningen att ofrivilliga avgångar 

visar en tydlig nedgång vid tillkännagivande av vd-byte medan de frivilliga avgångarnas 

aktiekurs sjunker relativt lite.   

 

-Påverkas aktiekursen annorlunda i små och stora börsbolag?   

Hypotesprövningen uppvisar att det finns ett negativt samband mellan storlek på företag och 

aktiekurs. Vid publicering av vd-byte påverkas stora bolag relativt lite, medan de små bolagen 

påvisar en högre volatilitet och sjunker mer under publiceringsdagen.  
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7. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet kommer en diskussion att föras kring hur studien har genomförts och 

vad som kunnat göras bättre samt ges förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Diskussion kring genomförandet av studien 

Eftersom eventstudiemetoden syftar till att mäta marknadsreaktioner vid tillkännagivande av 

vd-byte kan det ses som problematiskt att annan kurspåverkande information släpps samtidigt 

vilket gör det svårt att isolera effekten av just den händelse som undersöks. Ett möjligt 

problem som författarna påträffat är att pressmeddelanden för de olika företagen inte utger 

likvärdig information. Exempel på detta är att anledningen till vd-byte inte alltid står i 

klartext. Detta kan förstås bero på att företagen försöker dölja, i sin uppfattning, negativ 

information. När detta påträffades sökte författarna efter orsaken i andra affärstidningar som 

affärsvärlden och cisionwire. Dessa kan möjligtvis vara vinklade då varken företaget eller 

vd:n vid vissa tillfällen gett tillräcklig information och affärstidningarna fått utrymme att göra 

egna tolkningar. Författarna vet därmed inte med säkerhet om avgångarna delats in i de rätta 

kategorierna utan definierat de enligt den information som varit tillgänglig. En ytterligare 

aspekt att ta hänsyn till är att företagens pressmeddelanden om vd-byte i vissa fall endast 

innehåller information om att ett vd-byte kommer att ske medan andra annonserar både att vd-

byte kommer ske samt vem den nya vd:n som kommer tillträda är. Det finns en chans att 

marknaden inte reagerar vid tillkännagivande av vd-byte utan väntar tills den nya vd:n 

tillträder.  

En av frågeställningarna var att undersöka hur marknaden reagerar vid publicering av vd-byte 

beroende på företagets finansiella resultat ett år före vd-bytet. Författarna valde att utgå ifrån 

nyckeltalet avkastning på eget kapital då detta är ett mått på hur lönsamt ett företag är. Vid 

sökandet efter företagens nyckeltal ett år före vd-byte hittades detta inte för 10 företag samt 

att det för fyra företag endast stod ”neg” vilket betyder avkastning på eget kapital varit 

negativt. Till en början föll dessa till bortfall. Då medianvärdet skulle beräknas uppgick detta 

till ett positivt tal. Författarna vågade därmed tillägga de fyra företagen med negativt resultat 

med i beräkningen där de klassades som ett företag som haft dåligt resultat ett år före vd-

bytet. Då urvalet består av 60 företag och 10 företag inte räknades med i eventstudiens första 



 
 

42 
 

delfråga kan trovärdigheten för hur aktiemarknaden reagerar vid tillkännagivandet av vd-byte 

beroende på företagens finansiella resultat minska.  

Vid insamling av data visade flera årsredovisningar hur avkastning på eget kapital sett ut 

under en femårsperiod. Det fanns tydliga förändringar mellan åren i vissa företag varför det 

skulle vara mer tillförlitligt att studera nyckeltalen ett antal år tillbaka för att kunna dra en 

lämplig slutsats om hur väl ett företag finansiellt presterat. Inom varje bransch finns det egna 

gränser för vad som anses vara bra och dåligt resultat. Att utgå ifrån branschernas mått skulle 

förmodligen indelningen av företagen se ut på ett annat sätt och kan på så vis ha påverkat 

resultatet på ett annorlunda sätt.  

7.2 Förslag till vidare forskning  

Det skulle vara intressant att undersöka fler variabler, det vill säga fler tänkbara faktorer som 

kan påverka aktiemarknaden, vid tillkännagivande av vd-byte. Exempelvis har tidigare 

forskning funnit att aktiemarknaden reagerat positivt i samband med att företagets finansiella 

resultat före vd-byte varit bra och att den nya vd:n varit en outsider. Därför skulle det vara 

intressant att studera om den nya vd:n är en insider eller outsider. Ett annat alternativ är att 

dela in företag utefter dess branschtillhörighet och jämföra dessa med varandra, samt studera  

ett större urval. Ytterligare förslag är att studera företagens nyckeltal över en längre tidsperiod 

eller att studera fler nyckeltal för att få ett mer tillförlitligt resultat. Då denna studie endast 

undersökt kortsiktiga resultat väcker det frågor om hur företaget påverkas efter en längre 

tidsperiod men detta skulle förutsätta en annan metod. 
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 http://www.atriumljungberg.se/Press/Pressmeddelandelistning/Pressmeddelandesida/R

eleaseId=529425 (Atrium Ljungberg) 

 http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Investors/Press%20Releases/

English%20Version/Cision%20Press%20Release%20Detail%20Content?releaseid=26

8132 (Autoliv) 

 http://www.cisionwire.se/boliden/r/lennart-evrell-utsedd-till-vd-for-boliden,c319222 

(Boliden) 

 http://www.castellum.se/investor-relations/pressmeddelanden/arkiv/2005/2005-07-19-

foerbaettrat-foervaltningsresultat-och-vd-skifte-i-castellum.html (Castellum) 

 http://www.dn.se/ekonomi/electrolux-vd-avgar (Elecrolux) 

 http://www.dn.se/ekonomi/hans-vestberg-ny-vd-for-ericsson (Ericsson) 

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2534062.ece (Holmen)  

 http://borssnack.di.se/Diseconf/DiseSW/SWBorssnackMsg.aspx?MsgId=1978746&Pa

rentSeqNo=601 (Husqvarnar) 

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2544214.ece (Kinnevik) 

 http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article3305463.ece (Lundin mining) 

 http://it24.idg.se/2.2275/1.215325/millicoms-vd-avgar-med-omedelbar-verkan 

(Millicom) 

 http://www.ncc.se/Templates/UtilityPages/PressRelease.aspx?id=278&epslanguage=s

v&guid=533774 (NCC) 

 http://newsroom.nordea.com/sv/2006/11/29/lars-g-nordstrom-slutar-som-koncernchef-

i-april-2007-christian-clausen-utsedd-till-eftertradare/ (Nordea) 

 http://investors.oriflame.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=50668&afw_lang

=sv (Oriflame) 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article160332.ece
http://www.atlascopco.com/sesv/news/corporatenews/090120_new_president_and_ceo.asp
http://www.atlascopco.com/sesv/news/corporatenews/090120_new_president_and_ceo.asp
http://www.atriumljungberg.se/Press/Pressmeddelandelistning/Pressmeddelandesida/ReleaseId=529425
http://www.atriumljungberg.se/Press/Pressmeddelandelistning/Pressmeddelandesida/ReleaseId=529425
http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Investors/Press%20Releases/English%20Version/Cision%20Press%20Release%20Detail%20Content?releaseid=268132
http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Investors/Press%20Releases/English%20Version/Cision%20Press%20Release%20Detail%20Content?releaseid=268132
http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Investors/Press%20Releases/English%20Version/Cision%20Press%20Release%20Detail%20Content?releaseid=268132
http://www.cisionwire.se/boliden/r/lennart-evrell-utsedd-till-vd-for-boliden,c319222
http://www.castellum.se/investor-relations/pressmeddelanden/arkiv/2005/2005-07-19-foerbaettrat-foervaltningsresultat-och-vd-skifte-i-castellum.html
http://www.castellum.se/investor-relations/pressmeddelanden/arkiv/2005/2005-07-19-foerbaettrat-foervaltningsresultat-och-vd-skifte-i-castellum.html
http://www.dn.se/ekonomi/electrolux-vd-avgar
http://www.dn.se/ekonomi/hans-vestberg-ny-vd-for-ericsson
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2534062.ece
http://borssnack.di.se/Diseconf/DiseSW/SWBorssnackMsg.aspx?MsgId=1978746&ParentSeqNo=601
http://borssnack.di.se/Diseconf/DiseSW/SWBorssnackMsg.aspx?MsgId=1978746&ParentSeqNo=601
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2544214.ece
http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article3305463.ece
http://it24.idg.se/2.2275/1.215325/millicoms-vd-avgar-med-omedelbar-verkan
http://www.ncc.se/Templates/UtilityPages/PressRelease.aspx?id=278&epslanguage=sv&guid=533774
http://www.ncc.se/Templates/UtilityPages/PressRelease.aspx?id=278&epslanguage=sv&guid=533774
http://newsroom.nordea.com/sv/2006/11/29/lars-g-nordstrom-slutar-som-koncernchef-i-april-2007-christian-clausen-utsedd-till-eftertradare/
http://newsroom.nordea.com/sv/2006/11/29/lars-g-nordstrom-slutar-som-koncernchef-i-april-2007-christian-clausen-utsedd-till-eftertradare/
http://investors.oriflame.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=50668&afw_lang=sv
http://investors.oriflame.com/index.php?p=press&s=detail&afw_id=50668&afw_lang=sv
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 http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-

media/Pressmeddelanden/Pressrel/?pid=554968 (Peab) 

 http://gd.se/nyheter/sandviken/1.2578253-lars-pettersson-om-vd-bytet (Sandvik) 

 http://www.sca.com/sv/press/pressmeddelanden/arkiv/2007/2007-09-03-sca-utser-ny-

vd-och-koncernchef/ (SCA) 

 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB4&lang=se (SEB)            

  http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=om

banken&navid=Investor_Relations&navob=53&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/i

net/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 (SHB) 

 http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/ny-vd-for-skanska-sverige/ (Skanska) 

 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/nyheter?contentId=055974&lang=sv# (SKF) 

 http://www.ssab.com/sv/InvesterareMedia/Media/Pressmeddelanden/Pressida/?itemi=

179573 (SSAB) 

 http://www.swedbank.se/omswedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=91

074 (Swedbank) 

 http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Pressreleases/2008/Dbyte

-i-Swedish-Match-under-2008/ (Swedish match) 

 http://www.tele2.com/press-release-

article.html?page_id=8&url=http://cws.huginonline.com/T/133413/PR/201002/13857

06.xml  (Tele 2) 

 http://www.teliasonera.com/en/newsroom/press-releases/2007/6/teliasonera-to-

appoint-a-new-ceo/ (Telia sonera)  

 http://www.tieto.se/archive/news/2011/tieto-tillkannager-byte-av-vd-och-koncernchef 

(Tieto) 

 http://www.trelleborg.com/sv/Media/Trelleborgs-varld/Peter-Nilsson-ny-VD-och-

koncernchef-i-Trelleborg-AB-/ (Trelleborg) 

8.5.2 Små företag 

 http://www.addnode.com/Edrum.jsp?article=971&leftmenu=7 (Addnode) 

 http://www.aspiro.com/sv/AspiroAB/Press/Pressreleaser/2004/?encID=3mYQm6kNr

DPYmqXWhM6TNYf78kW1Peg898K1Vma8ZMY/lt/6T0sXoJN/MhhVr1XgwMFc7

FYYtL3pcwO6xWTJqkls3viLP613?releaseid=132862 (Aspiro) 

 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/07/30/89/release.html (Biotage) 

http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Pressmeddelanden/Pressrel/?pid=554968
http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Pressmeddelanden/Pressrel/?pid=554968
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.2578253-lars-pettersson-om-vd-bytet
http://www.sca.com/sv/press/pressmeddelanden/arkiv/2007/2007-09-03-sca-utser-ny-vd-och-koncernchef/
http://www.sca.com/sv/press/pressmeddelanden/arkiv/2007/2007-09-03-sca-utser-ny-vd-och-koncernchef/
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB4&lang=se
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=ombanken&navid=Investor_Relations&navob=53&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=ombanken&navid=Investor_Relations&navob=53&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=ombanken&navid=Investor_Relations&navob=53&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/ny-vd-for-skanska-sverige/
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/nyheter?contentId=055974&lang=sv
http://www.ssab.com/sv/InvesterareMedia/Media/Pressmeddelanden/Pressida/?itemi=179573
http://www.ssab.com/sv/InvesterareMedia/Media/Pressmeddelanden/Pressida/?itemi=179573
http://www.swedbank.se/omswedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=91074
http://www.swedbank.se/omswedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=91074
http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Pressreleases/2008/Dbyte-i-Swedish-Match-under-2008/
http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Pressreleases/2008/Dbyte-i-Swedish-Match-under-2008/
http://www.tele2.com/press-release-article.html?page_id=8&url=http://cws.huginonline.com/T/133413/PR/201002/1385706.xml
http://www.tele2.com/press-release-article.html?page_id=8&url=http://cws.huginonline.com/T/133413/PR/201002/1385706.xml
http://www.tele2.com/press-release-article.html?page_id=8&url=http://cws.huginonline.com/T/133413/PR/201002/1385706.xml
http://www.teliasonera.com/en/newsroom/press-releases/2007/6/teliasonera-to-appoint-a-new-ceo/
http://www.teliasonera.com/en/newsroom/press-releases/2007/6/teliasonera-to-appoint-a-new-ceo/
http://www.tieto.se/archive/news/2011/tieto-tillkannager-byte-av-vd-och-koncernchef
http://www.trelleborg.com/sv/Media/Trelleborgs-varld/Peter-Nilsson-ny-VD-och-koncernchef-i-Trelleborg-AB-/
http://www.trelleborg.com/sv/Media/Trelleborgs-varld/Peter-Nilsson-ny-VD-och-koncernchef-i-Trelleborg-AB-/
http://www.addnode.com/Edrum.jsp?article=971&leftmenu=7
http://www.aspiro.com/sv/AspiroAB/Press/Pressreleaser/2004/?encID=3mYQm6kNrDPYmqXWhM6TNYf78kW1Peg898K1Vma8ZMY/lt/6T0sXoJN/MhhVr1XgwMFc7FYYtL3pcwO6xWTJqkls3viLP613?releaseid=132862
http://www.aspiro.com/sv/AspiroAB/Press/Pressreleaser/2004/?encID=3mYQm6kNrDPYmqXWhM6TNYf78kW1Peg898K1Vma8ZMY/lt/6T0sXoJN/MhhVr1XgwMFc7FYYtL3pcwO6xWTJqkls3viLP613?releaseid=132862
http://www.aspiro.com/sv/AspiroAB/Press/Pressreleaser/2004/?encID=3mYQm6kNrDPYmqXWhM6TNYf78kW1Peg898K1Vma8ZMY/lt/6T0sXoJN/MhhVr1XgwMFc7FYYtL3pcwO6xWTJqkls3viLP613?releaseid=132862
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/07/30/89/release.html
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 http://www.catenafastigheter.se/Catena/Templates/PageLeftSubMenu818.aspx 

(Catena) 

 http://www.dagon.se/Finansiellt%20och%20Press/Press/Pressmeddelande%202010/3

R2JM75MS0N2G06I/vd-byte-i-dagon-ab-publ (Dagon) 

 http://www.diamyd.com/docs/pressClip.aspx?section=investor&ClipID=564971 

(Diamyd) 

 https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=2414

20&messageId=273699 (Doro) 

 http://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Pressrelease/?item=5092

83 (Enea) 

 http://www.feelgood.se/index.php?id=383&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=404 

(Feelgood) 

 http://www.geveko.se/files/press/geveko/1348919-1.pdf (Geveko) 

 http://www.globalhealthpartner.com/sv/pressrum/pressreleaser.html?releaseid=618941 

(Global health partner) 

 http://www.hemtex.com/sv/ir/Nyheter/Pressreleases/Pressrelease/?releaseid=404891 

(Hemtex) 

 http://www.jeeves.se/investors/sv/investor-relations/pressmeddelanden/bengt-ake-

algevik-blir-ny-verkstallande-direktor-i-jeeves (Jeeves information system) 

 http://biotech.idg.se/2.1763/1.294967/vd-byte-i-sikte-hos-karo-bio (Karo bio) 

 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0B/30/53/release.html (Midsona) 

 https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1817445 (MQ Holding) 

 http://www.naxs.se/pressmeddelanden/ (Naxs) 

 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/08/20/7A/wkr0010.pdf (Novestra) 

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article176416.ece (Novotek) 

 http://oddmolly.com/Templates/v4/investors_reports_page.aspx?id=12317&epslangua

ge=en (Odd Molly) 

 http://www.orexo.com/sv/Investerare/Pressmeddelanden/?guid=507668 (Orexo) 

 http://www.poolia.se/pressrum/#/pressrelease/view/98962 (Poolia) 

 http://probi.se/investerare/pressmeddelanden/2007/ (Probi) 

http://www.catenafastigheter.se/Catena/Templates/PageLeftSubMenu818.aspx
http://www.dagon.se/Finansiellt%20och%20Press/Press/Pressmeddelande%202010/3R2JM75MS0N2G06I/vd-byte-i-dagon-ab-publ
http://www.dagon.se/Finansiellt%20och%20Press/Press/Pressmeddelande%202010/3R2JM75MS0N2G06I/vd-byte-i-dagon-ab-publ
http://www.diamyd.com/docs/pressClip.aspx?section=investor&ClipID=564971
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=241420&messageId=273699
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=241420&messageId=273699
http://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Pressrelease/?item=509283
http://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Pressrelease/?item=509283
http://www.feelgood.se/index.php?id=383&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=404
http://www.geveko.se/files/press/geveko/1348919-1.pdf
http://www.globalhealthpartner.com/sv/pressrum/pressreleaser.html?releaseid=618941
http://www.hemtex.com/sv/ir/Nyheter/Pressreleases/Pressrelease/?releaseid=404891
http://www.jeeves.se/investors/sv/investor-relations/pressmeddelanden/bengt-ake-algevik-blir-ny-verkstallande-direktor-i-jeeves
http://www.jeeves.se/investors/sv/investor-relations/pressmeddelanden/bengt-ake-algevik-blir-ny-verkstallande-direktor-i-jeeves
http://biotech.idg.se/2.1763/1.294967/vd-byte-i-sikte-hos-karo-bio
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0B/30/53/release.html
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1817445
http://www.naxs.se/pressmeddelanden/
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/08/20/7A/wkr0010.pdf
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article176416.ece
http://oddmolly.com/Templates/v4/investors_reports_page.aspx?id=12317&epslanguage=en
http://oddmolly.com/Templates/v4/investors_reports_page.aspx?id=12317&epslanguage=en
http://www.orexo.com/sv/Investerare/Pressmeddelanden/?guid=507668
http://www.poolia.se/pressrum/#/pressrelease/view/98962
http://probi.se/investerare/pressmeddelanden/2007/
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 http://www.cisionwire.se/profilgruppen/r/profilgruppen-planerar-vd-byte-vid-nasta-

arsskifte,c481304 (Profilgruppen) 

 https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1048655 (RNB) 

 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=33559__ArticlePageProvider 

(Rottneros) 

 http://www.rtimber.se/upload/121/2004/press040406.htm (Rörvik) 

 http://www.studsvik.com/sv/Investerare/Pressreleaser/ (Studsvik) 

 http://www.svedbergs.se/pressrum/pressmeddelanden (Svedbergs) 

 http://www.transcom.com/News-Archive/News-Archive-2011/president-and-ceo-of-

transcom-pablo-sanchez-lozano/ (Transcom) 

http://www.cisionwire.se/profilgruppen/r/profilgruppen-planerar-vd-byte-vid-nasta-arsskifte,c481304
http://www.cisionwire.se/profilgruppen/r/profilgruppen-planerar-vd-byte-vid-nasta-arsskifte,c481304
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1048655
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=33559__ArticlePageProvider
http://www.rtimber.se/upload/121/2004/press040406.htm
http://www.studsvik.com/sv/Investerare/Pressreleaser/
http://www.svedbergs.se/pressrum/pressmeddelanden
http://www.transcom.com/News-Archive/News-Archive-2011/president-and-ceo-of-transcom-pablo-sanchez-lozano/
http://www.transcom.com/News-Archive/News-Archive-2011/president-and-ceo-of-transcom-pablo-sanchez-lozano/
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Vd-byte typ av avgång 

 

 

Stora företag Datum för vd-

byte 

Frivilligt/ 

Ofrivilligt 

Orsak 

Assabloy 2005-10-28 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Atlas copco 2009-01-20 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Atrium Ljungberg 2010-11-30 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Autoliv 2007-03-29 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Boliden 2007-12-12 Frivilligt Annat jobberbjudande 

Castellum 2005-07-19 Frivilligt Pension 

Electrolux 2010-09-23 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Ericsson 2009-06-25 Frivilligt Bättre jobberbjudande 

Holmen 2001-11-09 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Husqvarnar 2011-08-29 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Kinnevik 2006-03-13 Frivilligt Pension 

Lundin Mining 2011-11-31 Frivilligt Pension 

Millicom 2009-03-02 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

NCC 2010-12-20 Frivillig Pension 

Nordea 2006-11-29 Frivilligt Pension 

Oriflame 2005-03-01 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Peab 2011-03-17 Ofrivilligt Föreslås annan 

position i företaget 

Sandvik 2011-12-14 Ofrivilligt Generationsväxling 

SCA 2007-09-03 Ofrivilligt Generationsväxling 

SEB 2004-12-15 Frivilligt Pension 

SHB 2005-09-27 Frivilligt Pension 

Skanska 2002-09-27 Ofrivilligt Generationsväxling 

SKF 2003-01-23 Frivilligt Pension 

SSAB 2005-12-22 Frivilligt Pension 

Swedbank 2008-11-05 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Swedish match 2008-02-20 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Tele 2 2010-02-18 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Telia sonera 2007-07-12 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Tieto 2011-04-28 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Trelleborg 2005-06-09 Frivilligt Bättre jobberbjudande 
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Små företag Datum för vd-byte Frivilligt/Ofrivilligt Orsak 

Addnode 2007-03-20 Ofrivillig Generationsväxling 

Aspiro 2004-06-16 Ofrivilligt Generationsväxling 

Biotage 2006-02-28 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Catena 2010-09-11  Frivillig Pension 

Dagon 2010-12-10 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Diamyd 2011-04-21 Ofrivillig Sparkad pga missnöje 

Doro 2007-10-24 Ofrivilligt Generationsväxling 

Enea 2009-03-09 Ofrivillig Föreslås en annan 

position i företaget 

Feelgood 2006-09-26 Ofrivillig Sparken pga missnöje 

Geveko 2009-09-21 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Global Health 

Partners 

2011-11-22 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Hemtex 2008-12-18 Ofrivillig Generationsväxling 

Jeeves information 

system 

2007-01-15 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Karo Bio 2010-02-16 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

Midsona 2007-12-03 Ofrivillig Generationsväxling 

MQ Holdings 2011-05-03 Ofrivillig Generationsväxling 

Naxs 2011-05-09 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Novestra 2006-08-22 Frivillig Annat jobberbjudande 

Novotek 2006-05-11 Ofrivilligt  Föreslås en annan 

position i företaget 

Odd Molly 2011-06-15 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Orexo 2010-08-20 Ofrivilligt Generationsväxling 

Poolia 2003-09-01 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Probi 2007-06-13 Ofrivilligt Sparken pga missnöje 

Profilgruppen 2010-03-31 Frivilligt Vill ägna sig åt annat 

RNB 2008-09-10 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Rottneros 2007-10-02 Fivillig Annat jobberbjudande 

Rörvik 2004-04-06 Ofrivilligt Föreslås annan 

position i företaget 

Studsvik 2011-04-15 Frivillig Annat jobberbjudande 

Svedbergs 2011-11-17 Frivillig Vill ägna sig åt annat 

Transcom 2011-06-11 Frivillig Vill ägna sig åt 

annnat 



 
 

52 
 

9.2 Bilaga 2 - Abnormal avkastning för samtliga företag 

 

Företag -5 -4 -3 -2 -1 0 

Assabloy -0,0134 0,0227 0,01698 -0,0010 -0,0185 0,0040 

Atlas 

copco 

-0,0069 0,0352 -0,0292 0,0146 0,0141 -0,0022 

Atrium 

Ljungberg 

-0,0207 -0,01845 

 

0,0022 

 

0,0064 

 

-0,0012 

 

-0,0265 

Autoliv -0,0186 0,0059 0,0087 -0,0086 0,0070 -0,0039 

Boliden 0,0130 -0,0059 0,0300 0,0373 -0,0056 0,0045 

Castellum -0,0030 -0,0126 -0,0018 -0,0035 0,0008 -0,0173 

Electrolux -0,0350 0,0303 -0,0070 0,0130 0,0018 0,0068 

Ericsson 0,0355 0,0040 0,0208 0,0129 -0,0082 -0,0116 

Holmen -0,0024 -0,0401 -0,0195 -0,0035 -0,0210 0,0045 

Husqvarnar 0,0003 -0,0518 0,0293 -0,0032 -0,0181 0,0539 

Kinnevik -0,0072 0,0132 0,0050 -0,0117 -0,0055 -0,0015 

Lundin 

mining 

0,0192 

 

0,03975 

 

0,0241 

 

0,0266 

 

0,0253 

 

-0,0079 

 

Millicom -0,0289 -0,0005 -0,0345 -0,0023 0,0159 -0,0927 

NCC 0,0093 -0,01709 0,0211 0,0171 -0,0071 -0,0039 

Nordea -0,0084 -0,0013 0,0017 -0,0006 0,0078 -0,0118 

Oriflame -0,0012 -0,0150 0,0132 0,0087 0,0058 -0,0035 

Peab 0,0020 -0,0041 -0,0098 0,0087 0,0085 -0,0084 

Sandvik -0,0054 0,0019 -0,0161 0,0005 -0,0103 0,0016 

SCA -0,0211 -0,0146 0,0038 0,0395 -0,0119 0,0343 

SEB 0,0037 -0,0213 0,0135 -0,0034 -0,0001 0,0042 

SHB -0,0036 0,0036 -0,0078 -0,0147 -1,6537 0,0294 

Skanska 0,0165 0,0224 -0,0125 -0,0251 -0,0463 -0,0232 

SKF 0,0195 0,0240 -0,0172 0,0003 0,0213 -0,0497 

SSAB 0,0020 -0,0110 0,0139 0,0099 0,0112 -0,0016 

Swedbank 0,0211 0,0232 0,0046 -0,0107 0,0544 0,1003 

Swedish 

match 

-0,0231 -0,0300 

 

0,0210 

 

-0,0376 

 

-0,0377 

 

0,0582 

 

Tele 2 0,0295 -0,0278 0,0079 -0,0081 -0,0125 -0,0131 

Telia 

sonera 

0,0222 0,0191 0,0012 0,0007 0,0038 -0,0002 

Tieto 0,0068 -0,0125 0,0056 -0,0039 -0,0093 -0,0475 

Trelleborg -0,0057 -0,0145 -6,5578 -0,0033 -0,0042 -0,0100 
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Företag 1 2 3 4 5 

Assabloy  -0,0042 -0,0122 -0,0023 -0,0114 

Atlas copco -0,0674 0,0443 -0,0435 -0,0590 0,0386 

Atrium 

Ljungberg 

0,0008 -0,0055 

 

0,0025 

 

-0,0215 

 

-0,0027 

 

Autoliv -0,0129 -0,0037 0,0035 0,0005 0,0150 

Boliden -0,0103 -0,0016 -0,0127 0,0027 -0,0182 

Castellum -0,0164 -0,0031 -0,0140 -0,0209 -0,0155 

Electrolux 0,0087 0,0052 0,0107 0,0199 -0,0032 

Ericsson -0,0019 -0,0090 0,0132 0,0253 -0,0056 

Holmen 0,0086 -0,0198 0,0208 0,0005 -0,0031 

Husqvarnar 0,0072 -0,0094 -0,0184 0,0051 0,0248 

Kinnevik -0,0118 -0,0004 0,0142 -0,0063 0,0088 

Lundin 

mining 

0,0213 0,0242 

 

0,0090 

 

0,0514 

 

-0,0003 

 

Millicom 0,0204 0,0187 0,0090 -0,0120 -0,0017 

NCC -0,0119 -0,0055 0,0083 0,0075 0,0069 

Nordea 0,0052 -0,0039 0,0046 0,0023 -0,0004 

Oriflame 0,0067 -0,0157 0,0014 0,0105 0,0020 

Peab 0,0057 -0,0015 -0,0011 -0,0123 -0,0043 

Sandvik -0,0191 0,0099 -0,0050 -0,0207 0,0126 

SCA -0,0148 0,0148 -0,0102 0,0062 0,0164 

SEB 0,0142 -0,0201 0,0110 0,0023 0,0023 

SHB -0,0090 -0,0011 0,0283 -0,0021 -0,0086 

Skanska 0,0194 -0,0323 -0,0161 0,0384 -0,0008 

SKF -0,0032 0,0196 -0,0201 -0,0141 0,0169 

SSAB 0,0039 -0,0042 0,0104 0,0124 0,0015 

Swedbank  0,0431 -0,0053 -0,0286 -0,0368 -0,0070 

Swedish 

match 

-0,0112 

 

-0,0067 

 

-0,0140 

 

0,0050 

 

-0,0035 

 

Tele 2 -0,0295 -0,0001 0,0412 -0,0076 -0,0020 

Telia sonera -0,0022 -0,0127 0,0170 0,0008 0,0042 

Tieto 0,0105 0,0066 -0,0016 0,0271 0,0034 

Trelleborg 0,0030 0,0020 -0,0107 -0,0058 -0,0007 
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Företag -5 -4 -3 -2 -1 0 

Addnode -0,0267 -0,0474 0,0226 0,0061 -0,0039 0,0126 

Aspiro 0,0002 0,0080 -0,0049 0,0005 0,0081 -0,0224 

Biotage -0,0144 -0,0082 -0,0156 0,0296 0,0090 -0,0371 

Catena -0,0400 -0,0439 0,0234 0,0037 0,0522 0,1113 

Dagon -0,0029 -0,0129 0,0004 -0,0095 -0,0312 0,0129 

Diamyd -0,0009 0,0164 -0,0254 0,0272 -0,0146 0,0024 

Doro -0,0958 -0,0068 0,0335 0,0149 -0,0093 0,1977 

Enea 0,0305 0,0053 0,0143 -0,0241 -0,0226 -0,0272 

Feelgood 0,0128 -0,0289 0,0004 0,0028 0,0195 0,1179 

Geveko 0,0039 0,0102 -0,0114 0,0186 -0,0106 -0,0208 

Global Health 

Partners  

0,0061 0,0288 -0,0346 0,0278 0,0015 0,0073 

 

Hemtex -0,0172 -0,0138 -0,0418 -0,0087 -0,0318 -0,0134 

Jeeves 

information 

system 

-0,0116 0,0003 

 

-0,0178 

 

-0,0071 

 

0,0030 

 

-0,0013 

 

Karo bio -0,3345 0,0981 -0,0530 -0,0240 0,1040 -0,0444 

Midsona  -0,0110 0,0140 -0,0118 -0,0116 0,0246 -0,0208 

MQ holdings -0,0100 0,0130 -0,0013 -0,0017 0,0137 -0,0209 

Naxs 0,0046 0,0117 0,0247 0,0118 -0,0272 0,0069 

Novestra 0,0004 -0,0110 0,0249 -0,0127 0,0043 0,0638 

Novotek 0,0074 -0,0269 0,0017 -0,0142 0,0308 -0,0246 

Odd Molly 0,0099 0,0113 0,0236 0,0729 -0,0417 0,1395 

Orexo -0,0187 -0,0157 0,0236 -0,0170 0,0154 -0,0019 

Poolia 0,0844 -0,0680 0,0104 0,0150 -0,0019 0,0256 

Probi -0,0019 -0,0452 -0,0481 0,0045 -0,0041 -0,0095 

Profilgruppen 0,0018 -0,0192 0,0231 -0,0010 -0,0091 -0,0080 

RNB -0,0336 0,0220 0,0346 0,0043 -0,0027 -0,0696 

Rottneros -0,0220 -0,0030 0,0003 -0,0223 0,0022 -0,0131 

Rörvik -0,0124 -0,0246 0,0158 0,0027 0,0241 0,0380 

Studsvik 0,0050 0,0127 -0,0027 -0,0119 -0,0038 0,0168 

Svedbergs 0,01081 0,0006 -0,0147 0,0006 -0,0045 0,0155 

Transcom -0,0091 0,0979 0,0576 -0,0596 0,0062 0,0070 
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Företag 1 2 3 4 5 

Addnode -0,0056 0,0202 0,0118 -0,0067 0,0050 

Aspiro -0,0364 0,0362 0,0110 -0,0037 -0,0169 

Biotage -0,0128 0,0102 -0,0030 -0,0124 -0,0025 

Catena 0,1158 -0,0161 0,0161 0,0592 0,0276 

Dagon -0,0117 -0,0063 -0,0174 0,0003 -0,0040 

Diamyd -0,0714 -0,0268 0,0169 -0,0038 -0,0157 

Doro -0,0373 0,0407 -0,0026 0,0379 -0,0028 

Enea 0,0393 0,0491 -0,0127 -0,0291 0,0522 

Feelgood -0,0218 -0,0453 0,0179 -0,0088 -0,0028 

Geveko 0,0163 -0,0062 0,0011 -0,0029 0,0239 

Global Health 

Partners  

0,0189 

 

0,0019 -0,0304 

 

-0,0409 

 

-0,0064 

 

Hemtex -0,0851 -0,0393 -0,0355 0,0594 -0,0494 

Jeeves 

information 

system 

-0,0037 0,0162 

 

 

-0,0151 0,0126 

 

-0,0185 

 

Karo bio -0,0233 -0,0064 0,0253 0,0100 -0,0233 

Midsona 0,0091 -0,0435 -0,0485 -0,0423 0,0195 

MQ holdings 0,0046 0,0235 0,0061 0,0185 0,0033 

Naxs 0,0004 0,0160 0,0009 -0,0078 0,0290 

Novestra 0,0169 -0,0244 0,0138 0,0082 -0,0232 

Novotek -0,0488 -0,0090 0,0172 0,0286 -0,0159 

Odd Molly -0,0445 0,0363 -0,0162 0,0197 -0,0033 

Orexo 0,0135 0,0015 -0,0165 0,0082 -0,0159 

Poolia 0,0249 -0,0301 -0,0150 0,0146 -0,0029 

Probi 0,0279 -0,0394 0,0200 -0,0008 -0,0065 

Profilgruppen -0,0068 -0,0385 0,0126 -0,0162 0,0129 

RNB -0,0582 0,0365 -0,0275 0,0639 -0,0470 

Rotteros -0,0090 -0,0041 -0,0180 0,0006 0,0058 

Rörvik -0,0649 0,0162 0,0086 -0,0268 0,0043 

Studsvik 0,0081 0,0156 0,0040 -0,0077 -0,1156 

Svedbergs 0,0011 0,0394 0,0103 0,0023 -0,1209 

Transcom 0,0014 0,0126 -0,0431 -0,0076 0,0095 
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9.3 Bilaga 3- Avkastning på eget kapital för samtliga 

företag 

 

 Stora företag Datum för vd-byte Datum för 

årsredovisning 

Avkastning på eget 

kaptal 

Assa Abloy 2005-10-28 2004  - 

Atlas copco 2009-01-20 2008  57,7% 

Atrium Ljungberg 2010-11-30 2009  2,2 % 

Autoliv 2007-03-29 2006  23% 

Boliden 2007-12-12 2006  51% 

Castellum 2005-07-19 2004  12,2% 

Electrolux 2010-09-23 2009  14,9% 

Ericsson 2009-06-25 2008  8,2% 

Holmen 2001-11-09 2000  24,1% 

Husqvarnar 2011-08-29 2010  9,1%  

Kinnevik 2006-03-13 2005  18,9% 

Lundin Mining 2011-11-31 2010  - 

Millicom 2009-03-02 2008  - 

NCC 2010-12-20 2009  18% 

Nordea 2006-11-29 2005  16,9% 

Oriflame 2005-03-01 2004  13,2 %  

Peab 2011-03-17 2010  15,6 

Sandvik 2011-12-14 2010  22,1% 

SCA 2007-09-03 2006  9% 

SEB 2004-12-15 2003  12,3% 

SHB 2005-09-27 2004  15,8 % 

Skanska 2002-09-27 2001  0,1% 

SKF 2003-01-23 2002  15,6 % 

SSAB 2005-12-22 2004   25% 

Swedbank 2008-11-05 2007  14,4% 

Swedish match 2008-02-20 2007  - 

Tele 2 2010-02-18 2009  16% 

Telia sonera 2007-07-12 2006  17,2 % 

Tieto 2011-04-28 2010  2,8% 

Trelleborg 2005-06-09 2004  12,7% 

 



 
 

57 
 

 

Små företag Datum för vd-byte Datum för 

årsredovisning 

Avkastning på eget 

kapital 

Addnode 2007-03-20 2006  23,8 % 

Aspiro 2004-06-16 2003  Neg 

Biotage 2006-02-28 2005  -6,1% 

Catena 2010-09-11  2009  11,7% 

Dagon 2010-12-10 2009  4,7 % 

Diamyd 2011-04-21 2009  -13,3 % 

Doro 2007-10-24 2006  Neg 

Enea 2009-03-09 2008  - 

Feelgood 2006-09-26 2005  12,8% 

Geveko 2009-09-21 2008  -12,5% 

Global Health 

Partners 

2011-11-22 2010 4% 

Hemtex 2008-12-18 2007  42,6% 

Jeeves information 

system 

2007-01-15 2006  45% 

Karo Bio 2010-02-16 2009  -43,1% 

Midsona 2007-12-03 2006  Neg 

MQ Holdings 2011-05-03 2010  - 

Naxs 2011-05-09 2010 - 

Novestra 2006-08-22 2005 - 

Novotek 2006-05-11 2005  17,5% 

Odd Molly 2011-06-15 2010  28% 

Orexo 2010-08-20 2010  -17,9% 

Poolia 2003-09-01 2002  - 

Probi 2007-06-13 2006  -6,6% 

Profilgruppen 2010-03-31 2009  -9,6% 

RNB 2008-09-10 2007  18,13% 

Rottneros 2007-10-02 2006  Neg 

Rörvik 2004-04-06 2003  3,8% 

Studsvik 2011-04-15 2010  0,8% 

Svedbergs 2011-11-17 2010  19,2 % 

Transcom 2011-06-11 2010 - 

 

 

 

 

 


