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Problem

Under senare år har verkställande direktörer omsatts i allt snabbare takt.
Fenomenet kallas för VD-karusellen och syftar till att verkställande
direktörer får ta allt större ansvar för utvecklingen på börsen. Marknaden i
sin tur värdesätter den verkställande direktören vilket skapar reaktioner vid
successioner. Detta kan anses paradoxalt eftersom den verkställande
direktören påverkar hur marknaden värdesätter honom/henne.

Syfte

Utifrån teorier och tidigare management forskning avser studien beskriva
hur marknaden reagerar på successioner. Detta kombineras med hur
företagen presterar efter successionen är genomförd. Studien kommer
dessutom klargöra hur prestationen påverkas av en VD:s egenskaper.

Teorier

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i strategic management samt den
effektiva marknadshypotesen.

Metod

För att genomföra undersökningen har vi valt att tillämpa två olika metoder,
den ena är en eventstudie som används för att studera marknadens reaktioner
då information angående successionen blir offentlig. Den andra är en
regressionsanalys som söker samband mellan de oberoende och den
beroende variabeln. Den beroende variabeln har i båda fallen varit
företagens utveckling på börsen vilket bidrar till intressanta diskussioner.

Resultat

Vi har observerat att mindre bolag i större utsträckning reagerar negativt på
information angående VD-byten. Större bolag kan vi däremot inte uttala oss
om då resultaten i tillräckligt hög grad inte varit signifikanta. Liknande
resultat har dessutom kunnat observeras vid undersökning av hur företagen
presterar efter en succession.

Slutsatser

Studien har bevisat att små bolag påverkas mer av en succession än stora
bolag. Detta har kunnat konstateras både genom eventstudien samt av
regressionsanalysen.

Nyckelord:
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Kapitel 1: Inledning

Christian Andersson & Victor Lundberg

1. Inledning
I detta inledande kapitel kommer vi till att börja med presentera bakgrunden till det
ämnesområde vi har valt att undersöka. Vi kommer därefter att precisera vårt problem
genom att föra diskussioner kring ämnes- och samhällsrelevans, vilket sedan mynnar ut i
syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund
Den svenska finansiella marknaden har en betydande roll för den samhällsekonomiska
utvecklingen. Bland annat genom att bolagen kan vända sig mot marknaden för att teckna
nytt kapital. Detta sker främst på en så kallad primär aktiemarknad. Kort innebär det att
bolagen genomför en nyemission där investerare får möjlighet att teckna aktier mot
bestämd ersättning. Marknaden fyller en viktig funktion genom att överskottskapital kan
fördelas ut till delar i samhället som behöver sådant kapital (Sandberg 2008, s.27).
Aktiemarknaden öppnar på så sätt upp för effektiv resursallokering vilket på sikt innebär
att bolag kan växa, arbetstillfällen skapas och samhällets välfärd säkerställas.

Handel med bolagens aktier kan efter att emitteringen är genomförd ske på en så kallad
sekundärmarknad. En typ av en sådan marknad är till exempel Nasdaq OMX Stockholm
som är den i särklass största börsmarknaden i Sverige. På börsen kan företagens intressenter
köpa och sälja bolagsandelar (Samuelsson 1991, s.18). En intressent kan enklast förklaras
som en fysisk eller juridisk person som har ett ekonomiskt intresse eller engagemang för
organisationen. Exempel på intressenter är bland annat kunder, leverantörer, statliga
institutioner och de kanske absolut viktigaste: nuvarande och potentiella aktieägare.
Aktieägarna är som tidigare nämnt de som i grunden står för kapital till företagen, i utbyte
mot kapital får investeraren andelar i bolaget. Kapitalet är att anse som riskkapital då värdet
på aktierna bland annat är beroende av företagens prestationer. Vad som däremot kan
konstateras är att vad som gör en aktie attraktiv är möjligheten till positiv avkastning på det
satsade kapitalet i framtiden. För att investerare överhuvudtaget ska kunna skapa sig en
uppfattning kring detta krävs ett korrekt och rättvisande informationsflöde angående
företagen och dess aktiviteter (Grönlund et al. 2010, s.16-18).

Information är en mycket viktig tillgång för aktörerna på aktiemarknaden. Ur informationen
kan investerare, som tidigare nämnt, skapa sig en uppfattning och på så sätt göra en
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bedömning av både företag och aktiemarknad. Bedömningen kan sedan ligga till grund för
eventuella köp och säljbeslut. Kanaler i vilka informationen sprids har bland annat blivit
påverkade av globalisering, kommunikationsrevolutionen och internet. Den snabba
utvecklingen har bland annat bidragit till att de flesta svenska företag idag har information
tillgänglig både på svenska, men också engelska. De nya informationskanalerna, och
kanske framförallt internet, har bidragit till att kostnaden för att publicera och sprida
information minskat kraftigt. Idag tros det finnas mer information om både företag och
aktiemarknaden och denna är dessutom tillgänglig för fler än någonsin tidigare (Castellas
2011, s.80). Exempel denna typ av information är bland annat företagsnyheter,
nyhetsforskning, kommentarer och prognoser. Alla svenska börsnoterade företag har idag
en egen hemsida som ska tillhandahålla information om företaget och dess verksamhet men
även finansiella rapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar (Boman 1999, s.8182).

Givet att redovisningsdata innehåller information som kan bestämma en akties värde är det
dock inte säkert att denna information kan användas i en investeringsstrategi som kan
generera övernormal avkastning. Begreppet övernormal avkastning definieras i denna
studie som högre avkastning än index. För att ytterligare förtydliga kan det beskrivas som
en funktion av relationen mellan marknadsindex och det specifika företaget. Fama menar
att det finns tre typer av marknader, dessa är marknader som karaktäriseras av svag-,
mellanstark- och stark informationseffektivitet. Teorin har kommit att kallas för den
effektiva marknadshypotesen och kan kort beskrivas genom att den förklarar vilken
information som finns inkorporerad i aktiepriset. Är en aktiemarknad att anse effektiv i
åtminstone den halvstarka formen innebär det att börskurserna reflekterar all tillgänglig
offentlig information (Fama, 1970). Med andra ord innebär detta att det enligt teorin inte är
möjligt att uppnå högre avkastning än vad som anses normalt för marknaden. Teorin har
under åren blivit mycket omdiskuterad och kritiserad. Forskare menar bland annat att det
är orealistiskt att anse att alla aktörer på marknaden har tillgång till fullständig information
och att alla får tillgång till informationen samtidigt (Hamberg, 2004 s.154-155).

Av tidigare forskning kan konstateras att prestationsrelaterad information påverkar
marknadens aktörer i hög utsträckning. Dessutom är information om organisationen och
dess struktur av betydande vikt för hur bolagen presterar på börsmarknaden. Exempelvis
har det i tidigare studier bevisats att information angående företag som byter verkställande
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direktör får genomslagskraft på marknaden. Det innebär att marknaden reagerar på ny
information och således reviderar sina uppfattningar kring bolagen och dess framtid (se
t.ex. Friedman & Singh, 1989). En central utgångspunkt för studien är om och hur
marknaden reagerar på successioner. Denna breda ansats kräver en mer ingående förklaring
av vad vi avser med detta. Begreppet kan definieras som den kursrörelse som sker till följd
av en viss händelse. Kursrörelsen uppstår då investerare använder information för att sedan
värdesätta aktier, vilket i sin tur leder till köp eller säljbeslut. Aktiemarknaden består av
investerare som köper och säljer värdepapper används oftast begreppet "marknaden" för att
beskriva en grupp personer som handlar till följd av ny tillgänglig information. Ett exempel
på detta är information angående de företag som genomför VD-byten.

Den verkställande direktörens uppgift är enligt lag att sköta bolagets löpande förvaltning
(Aktiebolagslagen 8:29). VD:n får dessutom alltid företräda bolaget och teckna dess firma
beträffande uppgifter som rör den löpande förvaltningen (Aktiebolagslagen 8:36). Med
andra ord kan den verkställande direktören ses som företagets ansikte mot allmänheten,
men även mot interna och externa intressenter. Således påverkar också dennes handlingar
hur företaget uppfattas av marknaden.

Under senare år har diskussioner kring den så kallade VD-karusellen uppmärksammats.
Börsens bolag byter VD allt oftare. Detta ses som en konsekvens av att marknaden kräver
positiva resultat i allt snabbare takt. Den verkställande direktören ska inte enbart leda
företaget utan utveckla och stärka företagets aktier. Utvecklas inte aktien i takt med
förväntningarna på bolaget är det lätt för styrelsen att göra VD:n till syndabock (Veckans
affärer, 2006). Detta är något som tidigare managementforskning även kunnat bevisa och
detta kommer beskrivas mer djupgående under senare kapitel tillsammans med andra,
motsägande hypoteser.

1.2 Problemdiskussion
Enligt Nasdaq OMX regelverk har bolag som är noterade vid Stockholmsbörsen skyldighet
att redovisa all information som kan tänkas påverka aktiekursen. De skall dessutom
publicera informationen så att den når marknadens aktörer samtidigt. Syftet är att alla
aktörer på marknaden ska ha tillgång till samma information och således ska ingen ha fördel
framför någon annan (Nasdaq ‘Regelverk för emittenter’ 2013, s.22). Nuvarande och
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information: information som visar hur ledningen styrt och förvaltat företagets resurser
eller annan information som är relevant vid investeringsbeslut. Det grundläggande för den
som inte använder sig av avancerade datorprogram, har djupgående kunskap om börsen,
eller kan utläsa dess trender, är att de måste använda sig av bolagens finansiella rapporter
för att skaffa sig en bild av företagets lönsamhet och välmående. Exempel på information
som kan tänkas vara relevant är bland annat finansiella resultat, utdelningar och
nyemissioner, men även mer organisatoriska förändringar och nyheter så som att ett företag
byter verkställande direktör kan få genomslag på marknaden och påverka prissättning på
företagens aktier.

Den effektiva marknadshypotesen beskriver, som vi tidigare nämnt, vilken typ av
information som återspeglas i aktiekurser på en börsmarknad. En halvstark effektiv
marknad återspeglar all historisk data men även offentlig information och nyheter (Fama,
1970). Med hänvisning till den effektiva marknadshypotesen, och ett antagande om en
svensk aktiemarknad i åtminstone den halvstarka formen, bör information angående en
organisatorisk förändring såsom den som diskuterats ovan inte leda till abnormal
avkastning. Med detta i åtanke anser vi det intressant att föra en diskussion kring
aktieägarnas alternativ för att värdesätta aktier. Det finns idag en uppsjö olika verktyg och
modeller, en av dessa är en så kallad fundamental analys. Det är en välkänd och välanvänd
metod som många aktörer på marknaden ofta använder. Värderingen bygger på ekonomisk
information ur företagens finansiella rapportering för att således skapa sig en uppfattning
kring företagets värde på börsmarknaden (Investeraren, 2003). Ett vanligt förekommande
problem som blir påtagligt vid byte av en verkställande direktör är att det inte är möjligt att
sätta ett ekonomiskt värde på förändringen. Detta borde i sin tur bidra till att det inte går att
förutse hur den organisatoriska förändringen kommer att vara positiv eller negativ ur ett
ekonomiskt perspektiv.

Tidigare studier har kunnat konstatera att det är svårt att förutse hur ett VD-byte kommer
att påverka aktiemarknaden. Man har observerat att marknaden reagerar olika på
successioner beroende på variabler så som de berörda företagens soliditet, storlek och ålder
(Dedman & Lin, 2002 s.81-85). Reagerar marknaden positivt på VD-bytet bör det innebära
att den nya verkställande direktören har ett högre ekonomiskt värde för aktieägarna än den
tidigare och vice versa. Som vi nämnt i bakgrunden kan aktieägarnas mål med en
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investering generellt anses vara att generera positivt kassaflöde i framtiden. En slutsats kan
således tänkas vara att marknaden bedömer att ett VD-byte kommer att påverka företagets
prestation på lång sikt. Bolagens prestationer kan mätas på många olika sätt och därför
anser vi att det är av yttersta vikt för förståelsen av föreliggande studie att diskutera föroch nackdelar med några av de absolut vanligaste metoderna att mäta prestation. Till att
börja med vill vi framhäva att bolagens prestationer normalt sett brukar mätas genom
resultat, omsättning och diverse nyckeltal så som kassalikviditet (Friedman & Singh, 1989
s.733-734). Dessa variabler har liksom alla andra både för och nackdelar. Den främsta
fördelen är att dessa mått anses vara generellt vedertagna indikatorer på prestation. Många
tidigare forskare använder sig av liknande mått för att kunna uttala sig som om hur
företagen presterar både på kort och lång sikt. Vad som däremot bör framhävas är att mått
som finns tillgängliga i bolagens finansiella rapporter inte alltid behöver vara fullständigt
korrekta eller återspegla bolagens välmående. Olika företag kan exempelvis använda sig av
olika bokföringsprinciper, och företagsledningen kan genom strategisk planering bestämma
hur resurser ska fördelas, vilket i sin tur ger utslag på de beskrivna måtten.

Av tidigare diskussion kan det konstateras att hur företagen presterar speglas i dess
börskurs. Priset för en aktie multiplicerat med totalt antal utestående aktier för ett specifikt
företag är dess marknadsvärde. Med andra ord kan börskursen definieras som ett mått på
hur mycket bolagens ägare anser företagen är värda. Det ska dessutom tilläggas att
företagsledningen har en väldigt begränsad kontroll över bolagets aktiekurs, och börskurser
kan således under en bestämd tidsperiod vara en indikator på att bolaget presterar i linje
med vad ägarna kräver. Således är en negativ utveckling av aktiekurser att likställa med att
bolaget presterat dåligt och en positiv utveckling en indikation på att företagen presterat
bra. Följaktligen kan företagens börskurs anses vara ett förhållandevis objektivt mått och
ett lämpligt tillvägagångssätt vid en undersökning av hur företag presterat genom historien.
En nackdel med att mäta prestation genom börskursen är att förväntningar och rykten kan
påverka kursbildningen. Det är dock viktigt att framhäva att sådana förväntningar
minimeras desto längre period som studeras. Vi kommer diskutera dessa fenomen under
kommande avsnitt. Det kan efter ovanstående diskussion konstateras att det prestationsmått
som föreliggande studie kommer behandla är företagens börskurs. Detta är något som
dessutom är förenligt med tidigare forskning (Se exempelvis, Friedman & Singh 1989 och
Dedman & Lin 2002).
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Sammanfattningsvis kan påpekas att informationsflödet ökat drastiskt under senare år
vilket också bidragit till att informationen idag finns tillgänglig för fler intressenter. En
konsekvens till följd av mer effektiv informationsspridning och investerare med tillgång
till mer information anser vi bör vara en mer effektiv och mer rättvisande aktiemarknad.
Med andra ord kan köpare och säljare idag direkt ta ställning till ny information och
samtidigt själva agera via börsmarknaden. En mer effektiv marknad har dessutom bidragit
till att aktörernas beteenden och syften med investeringen lättare kan urskiljas. Detta tror
vi även kan ha bidragit till att forskare har lättare för att studera aktiemarknaden och dess
olika aktörer.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att utifrån teorier och tidigare managementforskning beskriva hur
marknaden reagerar på successioner. Detta avses i sin tur att kombineras med hur företagen
presterar efter successionen är genomförd. Syftet är dessutom att klargöra hur prestationen
påverkas av en verkställande direktörs egenskaper och belysa skillnader mellan små och
stora bolag.

Utifrån de valda teorierna kommer studien dessutom att kunna godta eller förkasta tanken
om en svensk aktiemarknad i halvstark form.

1.4 Forskningsfrågor
Av ovan förda diskussioner kan konstateras att VD-byten går att studera ur flera olika
teoretiska perspektiv. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur VD-byten
påverkar både företagen och aktiemarknaden. Således har vi formulerat tre huvudsakliga
forskningsfrågor som vi kommer arbeta mot under denna studie, dessa forskningsfrågor är:
1. Hur reagerar aktiemarknaden när de får reda på att små respektive stora företag
byter VD?
2. Vad påverkar företagens prestation efter att de bytt verkställande direktör?
3. Finns det ett samband mellan marknadens reaktioner och företagens prestationer,
och hur er de i sådana fall ut?
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1.4.1 Avgränsningar

För att genomföra studien har vi valt att avgränsa oss till en period om fem år, som sträcker
sig mellan åren 2008-2012. Vidare har vi enbart valt att studera svenska bolag som under
respektive år varit noterade på antingen Small- eller Large-cap. I denna studie har vi valt
att definiera mindre bolag som de som finns listade vid Small-cap listan och tvärtom med
stora bolag de som är listade vid Large-cap. Vi kommer inte att beakta analysmodeller eller
dylik för att förklara hur marknadens förväntningar ser ut innan informationen blir offentlig
för marknaden.

7

Kapitel 2:Regleringar & spekulationer

Christian Andersson & Victor Lundberg

2. Regleringar & spekulationer
Under detta kapitel kommer vi presentera och förklara varför en välfungerande
börsmarknad är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi kommer dessutom
diskutera hur marknaden är reglerad samt hur förväntningar och rykten uppstår.

2.1 Börsrätt och bolagens informationsplikt
Bolag vars aktier finns för handel på en reglerad marknad i Sverige, så som exempelvis
Nasdaq OMX Stockholm, har många skyldigheter att förhålla sig till. De lagar och normer
som beskriver dessa skyldigheter kan klassas under något som kallas för börsrätt.
Börsrätten har liksom andra områden inom juridiken och näringslivet påverkats av den
ekonomiska globaliseringen (Sandeberg 2008, s.82-83). Den svenska aktiemarknaden styrs
av direktiv och regleringar utfärdade av bland annat riksdagen. Dessa har i sin tur påverkats
av EU-rättens förordningar som styr den nationella lagstiftningen. Således kan konstateras
att det finns en hierarkisk struktur där nationell rätt är underordnad EU-rätten. Det finns
däremot

ytterligare

nivåer

inom

denna

normhierarki.

Regeringen

har

gett

Finansinspektionen tillåtelse att publicera föreskrifter med syfte att tolka och beskriva
lagtexten (Sandeberg 2008, s.91). Sedan finns det dessutom något inom börsrätten som
kallas för självreglering. Det innebär att bransch- och intresseorganisationer tillsammans
kan ta fram tvingande regler för hur verksamma bolag ska agera i vissa situationer. Med
andra ord kan självreglering exemplifieras genom att när börsbolagen noteras åtar de sig
samtidigt skyldigheter som ofta uppkommit genom ’trail & error’-liknande förhållanden
(Sandeberg 2008, s.94).

De skyldigheter som är av intresse i föreliggande studie behandlar bolagens
informationsplikt och de finns bland annat beskrivna i lagen om värdepappersmarknaden.
Bolagen har skyldighet att redovisa och offentliggöra uppgifter kring verksamheten och
annan information som kan påverka värdet på bolagens aktier (VpmL 15:6). I lagtexten
beskrivs dessutom att informationen "… skall offentliggöras så att den snabbt och på ett
icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten" (VpmL 17:2). Detta innebär i
praktiken att bolagen ska publicera informationen så snabbt som möjligt och på så sätt att
ingen på marknaden har möjlighet att skaffa sig fördel framför någon annan innan dess att
informationen blivit offentlig. I särskilda fall är det dock möjligt för företagen att dröja med
offentliggörandet av information som beskrivits ovan om det finns godtagbara skäl.
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Exempelvis ska allmänheten inte riskeras att vilseledas, och företaget ska säkerställa att
informationen inte avslöjas (VpmL 15:7).

Lagtexten kan i vissa fall vara svår att förstå med många komplicerade ord och meningar.
Som nämnt i inledningen till denna rubrik kompletteras därför lagtexten av föreskrifter och
tolkningar gjorda av Finansinspektionen. De har bland annat ställt krav på att informationen
skall lämnas på elektronisk väg (FFFS 2007:17 10:16). De har dessutom tagit fram en
föreskrift vilken behandlar uttrycket ”kurspåverkande information”. De menar att all
information som i icke oväsentlig grad kan påverka bilden av utgivaren är att anse som
kurspåverkande (FFFS 2007:17 10:3). Detta ger oss en uppfattning, om än väldigt vid,
angående vad som klassas som kurspåverkande information på aktiemarknaden.

Varken lagtexten eller Finansinspektionens föreskrifter är särskilt detaljrika eller specifika
vad gäller reglering kring bolagens informationsplikt. Således har Nasdaq OMX tagit fram
ett eget regelverk för emittenter listade på börsen. Regelverket innehåller bland annat
preciserade krav för att en aktie ska få tas upp till handel samt bestämmelser kring bolagens
informationsskyldighet (Nasdaq ‘Regelverk för emittenter’ 2013, s.2). Bolagen bör förhålla
sig till de regler som finns beskrivna, annars kan bolagen vara tvungna att betala vite eller
i värsta fall bli avnoterade (Ibid, s. 41). Liksom lagtexten och FI:s föreskrifter fastslår
Nasdaq att information som rimligen kan påverka ett bolags aktier ska publiceras så fort
som möjligt. De menar däremot att vad som anses som kurspåverkande information får
avgöras från fall till fall och Nasdaq kan bistå vid eventuellt beslut. Dock är det alltid
bolagets ansvar i slutändan. Informationen som i slutändan offentliggörs måste därför vara
korrekt, det vill säga spegla de faktiska förhållandena och inte vara missvisande eller på
något annat sätt felaktig. Nasdaq fastslår dessutom att informationen måste finnas
tillgänglig vid bolagets hemsida under minst tre år (Ibid, s.22-28).

Av ovan kan konstateras att det inte finns en entydig och specificerad definition kring vad
kurspåverkande information är. Det är istället så att man skall se till händelsens natur och
utefter det göra bedömningar från fall till fall. Däremot bör man kunna anta att ett VD-byte
är av sådan karaktär att börsens bolag alltid skall publicera information kring denna typ av
händelse.
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2.2 Förväntningar och rykten på aktiemarknaden
En av aktiemarknadens främsta funktioner är som vi tidigare diskuterat att bidra till en
effektiv resursallokering i samhället. Den ska dessutom bistå marknadens aktörer med
tillförlitlig och relevant information eftersom informationen, som vi tidigare beskrivit, har
en avgörande betydelse för hur aktiekurser utvecklas. Eftersom aktiekursen är så beroende
av information medför det att investerare på aktiemarknaden ofta letar efter tendenser och
signaler som kan vara av vikt vid grundande av investeringsbeslut. En konsekvens av detta
innebär att enskilda förväntningar kan växa sig starka och utvecklas till utbredda rykten.
Ett rykte är synonymt med att obekräftad information cirkulerar bland en grupp människor
och informationen kan både vara positivt och negativt laddat. Detta innebär att ett
investeringsbeslut som baseras på ett rykte alltid är negativt ur minst ett perspektiv,
antingen för de som handlar med utgångspunkt i förväntningar och rykten eller för de som
inte gör så (DiFonzo & Bordia, 1997 s.330).

Förväntningar och rykten uppstår när information kring en händelse saknas eller är
otillräcklig. Investerare gör egna bedömningar på information som saknas och på så sätt
försöker skapa sig en uppfattning kring aktiens prisbildning i framtiden. Med andra ord kan
denna företeelse ofta anses vara en oskyldig produkt av bristfällig information utan avsikt
och strategi. Det kan dock vara så att det uppstår från någon med uppsåt att skapa en
reaktion på marknaden (DiFonzo & Bordia, 1997 s.331).

Av ovan kan konstateras att en konsekvens av förväntningar och rykten är att anomalier
uppstår på aktiemarknaden. Med detta avses oregelbundenheter som på en fullständigt
effektiv marknad inte hade funnits. De kanske främsta effekterna är felaktigt prissatta
aktier, det vill säga att de antingen är över- eller undervärderade, men även
informationsasymmetri. Felaktig prisbildning av ett bolags aktier kan vara skadligt ur både
individens men även bolagets perspektiv. Individen kan ta skada då man antingen grundar
ett köpbeslut på förväntningar och rykten som medför att en aktie blivit övervärderad, eller
om han eller hon avyttrar aktier då den är undervärderat. Bolaget kan påverkas negativt om
aktieägarna tappar förtroendet för ledningen till följd av dessa rykten och förväntning.

Informationsasymmetri innebär konkret att all information inte är känd för alla aktörer på
aktiemarknaden eller att informationen är snedvriden. Detta öppnar således upp för
investerare med kännedom att utnyttja situationen då informationen inte ännu finns
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inkorporerad i aktiepriset. Detta kan i sin tur leda till att de som först agerar tjänar väldigt
mycket pengar. Informationsasymetri är alltså ett fenomen som går emot de lagar och reglar
som ska följas för att information skall vara tillgänglig för alla på marknaden vid samma
tidpunkt. Skulle det vara så att kurser rusar utan att det egentligen finns någon anledning
finns det i värdepappersmarknadslagen dessutom bestämmelser och regler som behandlar
handelsstopp på börsen. Det är en åtgärd för att skydda investerarnas intressen och kan
eventuellt införas om investerare på aktiemarknaden i stor utsträckning inte har tillgång till
information på lika villkor (Sandeberg 2008, s.216).

Kapitlet har haft intention att ge läsaren en inblick i hur aktiemarknaden tillsammans med
dess lagar och regler fungerar. Detta i sin tur anser vi vara av vikt då studien har för syfte
att studera vad som sker på börsen i samband med successioner.
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3. Teoretisk referensram
Detta kapitel kommer ligga som grund för studiens teoretiska utgångspunkter. Den
effektiva marknadshypotesen och managementteorier kommer utförligt presenteras och
därefter kommer relevanta studier inom forskningsområdet lyftas fram.

3.1 Den effektiva marknadshypotesen
Eugene F. Fama definierar den effektiva marknadshypotesen genom att beskriva att
aktiekurser på marknaden återspeglar all tillgänglig information och att ny publicerad
information direkt inkorporeras i aktiepriset. Med andra ord krävs, för en effektiv marknad,
att informationen sprids friktionsfritt samt att det inte finns några transaktionskostnader.
Det innebär samtidigt att samtliga intressenter besitter samma typ av kunskap och har
tillgång till samma information (Fama, 1970 s.383). Ovanstående kan tyckas orimligt och
det kan konstateras att teorin har kritiserats sedan dess uppkomst.

Teorin innebär i praktiken att ingen aktör kan få högre avkastning än marknaden samt att
onormala avkastningar inte existerar eftersom all tillgänglig information redan finns
återspeglat i börskurserna. Råder det fullständig effektivitet innebär det att investerare inte
kan använda sig av någon typ av information för att uppnå övernormal avkastning. Med
andra ord är varken historisk-, annan offentlig- eller insiderinformation användbart i
vinstsyfte på aktiemarknaden. Detta innebär att analysmetoder så som fundamental- och
teknisk analys inte är tillämpliga. Konsekvensen av ovanstående är att det inte finns några
aktier som varken är över- eller undervärderade (Ridder, 2008 s.89).

Ridder menar att aktiemarknaden kanske inte alltid är att betrakta som fullständigt effektiv
eftersom det kan uppstå anomalier. Dessa uppkommer när det finns möjligheter att hitta
samt placera i värdepapper som är felaktigt värderade av marknaden. Däremot anser Ridder
att om marknaden är effektiv försvinner anomalier snabbt då aktörerna på marknaden
kommer att utnyttja vinstmöjligheterna till dess att de inte finns kvar. Med andra ord bör
en marknad under en längre period anses vara effektiv även om du under kortare tid uppstår
anomalier (Ridder, 2008 s.89-90). Detta skulle i vår studie kunna innebära att information
kring successioner tas upp av marknaden med lite fördröjning och således finns under
kortare perioder möjlighet för investerare att ta vara på de felprissättningar som ägt rum.
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Den effektiva marknadshypotesen kan delas in i tre olika nivåer som kännetecknar vilken
sorts information aktörerna har tillgång till, samt hur aktiernas pris återspeglar den
tillgängliga informationen. De olika nivåerna av effektivitet är inte fullständigt uteslutande.
Detta innebär att en halvstarkt effektiv marknad även anses vara effektiv i den svaga
formen. På liknande vis kännetecknas den starka effektiviteten dessutom av den svaga och
halvstarka formen (Fama, 1970 s.298). Som vi tidigare nämnt krävs att vi gör ett antagande
om att den svenska aktiemarknaden åtminstone är effektivt i den halvstarka formen. Detta
är något som tidigare studier kunnat påvisa och är dessutom någonting som antingen
kommer kunna godtas eller förkastas när föreliggande studien är genomförd. Det är viktigt
att förstå att en marknad aldrig kan vara helt ineffektiv eftersom marknaden då skulle vara
obeskrivligt snedvriden. Priser skulle baseras på ingenting och ingen information skulle
vara nyttig för marknadens aktörer. Med andra ord råder det ständigt någon typ av
effektivitet på marknaden (Hamberg, 2004 s.158).
Svag form
En aktiemarknad anses vara effektiv i den svaga formen om aktiepriser för individuella
bolag och börsen totalt återspeglar all historisk information. Investerare kan således inte
utnyttja tidigare publicerad information för att på så sätt skapa sig fördelar vilket i sin tur
bidrar till lönsamma investeringar. Den bästa uppskattning en investerare kan göra vad
gäller morgondagens aktiepriser är att utgå från dagens priser. Utifrån ovanstående kan den
svaga formen av effektivitet förklaras som en funktion av tidigare aktiekurser,
förväntningar och en felterm. Följer aktiemarknaden och kurserna denna funktion innebär
det att de följer en så kallad ’random-walk’. Detta innebär att kurserna utvecklas utan att
följa något mönster. Denna slumpmässiga prisutveckling är en konsekvens av att priserna
är beroende av tidigare publicerad information. I dagens samhälle påverkas vi ständigt av
informations- och nyhetsflöden, däremot vet vi aldrig när denna kommer publiceras och
således kan det dessutom konstateras att prisförändringar i en svagt effektiv marknad sker
slumpmässigt (Ridder, 2008 s.95-97). Om prisförändringen sker slumpmässigt, enligt en
’random-walk’, bör vi inte kunna finna några signifikanta samband med att marknaden
reagerar vid offentliggörandet av successionen.
Halvstark form
Som vi tidigare har nämnt är de flesta aktiemarknader att beakta som halvstarka. Är
marknaden att anse som halvstark så innebär det att aktiemarknadens aktörer inte har någon
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hjälp av historisk data för att förutsäga priset på en aktie. Det vill säga att redan publicerad
finansiell information i form av årsredovisningar, kvartalsrapporter och så vidare inte kan
användas som underlag vid val av placeringsalternativ. Det kan beskrivas som att dagens
aktiepriser reflekterar inte enbart historisk information utan även annan typ av övrig
information. Sådan information kan till exempel handla om nyheter kring bolagens
utveckling eller världsekonomin så som räntor och valutor (Ridder, 2008 s.99).

Ett enkelt tillvägagångssätt för att undersöka om en aktiemarknad karaktäriseras av
informationseffektivitet i den halvstarka formen är att studera hur marknaden reagerar på
nyheter som publiceras angående företagen. Uppstår en reaktion på aktiemarknaden i
samband med publiceringen

av nyheten så innebär det

att

marknaden

är

informationseffektiv i åtminstone den halvstarka formen. Marknaden har tagit till sig
informationen och utifrån denna reviderat sina uppfattningar vilket i sin tur speglas i
aktiekursen. Sker det däremot ingen förändring efter publiceringen av nyheten tolkas det
som att den nya informationen inte har något informationsvärde, med andra ord kände
marknaden redan till detta (Hamberg, 2004 s.161-164). Finner denna studie statistiskt
signifikanta samband mellan marknadens reaktioner och offentliggörandet av successioner
och att reaktionen sker antingen samma dag eller med endast en kort fördröjning (anomali)
.kan vi uttala om en svensk aktiemarknad i den halvstarka formen. Sker det däremot ingen
reaktion kommer vi tolka det som att marknaden redan kände till informationen om VDbytet.
Stark form
I en marknad som kännetecknas av informationseffektivitet i den starka formen uppfylls
som tidigare nämnt även kriterierna för vad som gäller i den svaga och mellanstarka formen.
Det vill säga att historisk och all annan övrig information redan återspeglas i aktiekursen.
Det som skiljer den starka formen från de andra två är att även insiderinformation inte kan
hjälpa en investerare att identifiera aktier som antigen är under- eller övervärderade. Detta
innebär i sin tur att all insiderinformation, det vill säga även företagshemligheter, redan är
inkorporerade i företagens aktiepriser. Det är väldigt svårt att empiriskt testa om denna
form av effektivitet råder på en aktiemarknad (Ridder, 2008 s.103). Detta bland annat
eftersom det är svårt att skilja på vad som är allmän information och vad som är
insiderinformation.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att då ett företag offentliggör information kring att en
verkställande direktör lämnar bolaget bör aktiekursen endast spegla den del av
informationen som inte kunde förutses. Annan information anses fullt tillgänglig och finns redan
reflekterad i aktiekursen. Således kan slutsatser dras för denna studie och eventuell onormal
avkastning tolkas som att investerares förväntningar antingen överträffas eller inte infrias.

Kritik mot den effektiva marknadshypotesen
“An economist strolling down the street with a companion. They come upon a $100
bill lying on the ground, and as the companion reaches down to pick it up, the
economist says, ‘Don’t bother – if it were a genuine $100 bill, someone would have
already picked it up’.” (Lo & MacKinlay, 2002)

Ovanstående, något humoristiska citat belyser delar av den kritik som framställts under
flera årtionden. Den effektiva marknadshypotesen är en av de absolut viktigaste och kanske
mest kontroversiella teorin inom alla samhällsvetenskaper. Forskare menar att det är
orealistiskt att anse att alla aktörer på marknaden har tillgång till fullständig information
och att de får tillgång till informationen samtidigt (Hamberg, 2004 s.154-155). Enkelt
förklarat: $100-sedeln kan vara äkta trots att ingen ännu plockat upp den. Grossman och
Stiglitz menar dessutom att teorin bidrar till uppkomsten av en paradox, som under senare
tid har kommit att kallas för just Grossman-Stiglitz paradoxen. Investerare som har
fullständig information bör inte se någon anledning till att handla utifrån den informationen
då den redan finns inkorporerad i priset och den således inte kan användas för att generera
avkastning. Om de däremot inte handlar utifrån den informationen bidrar det till att
marknaden anses vara ineffektiv (Grossman & Stiglitz, 1980 s.393-405).

Den effektiva marknadshypotesen har dessutom kritiserats utifrån teorin "behavioural
finance", som har sin grund i beteendevetenskap, finansteori och psykologi. Till skillnad
från den effektiva marknadshypotesen förklarar förespråkare av denna teori att investerare
inte alltid agerar rationellt. De beskriver bland annat att de anomalier som uppstår på kort
sikt även kan leda till betydande felprissättningar på längre sikt (Hamberg, 2004 s.198206). Ett exempel på detta kan tänkas vara It-bubblan som tog fart under den senare delen
av 1990-talet. Under den här tiden såg många investerare inte till bolagens faktiska
välmående utan handlade istället utifrån den trend som hade uppstått. Denna typ av
flockbeteende bidrog till kraftigt felvärderade tillgångar. Den senaste finanskrisen år 2008
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är ett annat exempel på detta. Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen reagerar
marknaden korrekt på kurspåverkande information, detta borde ha bidragit till att
marknaden reviderade sina uppfattningar i ett tidigare skede, i takt med att nyheter
angående situationen nådde marknaden.

Teorin om den effektiva marknadshypotesen har blivit ifrågasatt och kritiserats av olika
forskare under åren. Vad som däremot är intressant är det faktum att det inte finns någon
annan teori som förklarar marknadens reaktioner på ny information och därför är teorin än
idag betydelsefull för förståelsen av finansiella marknader.

3.2 Strategic management
Till att börja med avser vi att förtydliga teorins relevans för den föreliggande studien.
Tidigare studier som haft för avsikt att studera företagens prestationer efter successioner
har ofta undersökt företagens effektivitet och faktiska resultat. I denna studie undersöks
däremot företagens prestationer genom dess börskurs. Marknaden reviderar sina
förväntningar kring företagens fortlevnad och prestationer då en ny person tar över som
verkställande direktör. Med hänvisning till detta och den tämligen omfattande redogörelsen
för börskurs som indikator för prestation i början av denna uppsats, bör diskussioner av
VD-bytens inverkan på företagens prestation anses relevanta för studiens ändamål.

Organisationers medgångar och misslyckanden kan bero på väldigt många olika saker, det
kan exempelvis förklaras av interna och externa förhållanden så som organisationens
förmåga att anpassa sig till institutionella förändringar, teknologisk utveckling eller
konjunkturcykler. Fenomenet kan kopplas till vad vi i inledningen skrev om den så kallade
VD-karusellen. Företagsledare och chefer förväntas under alla omständigheter leda
organisationen mot mer eller mindre positiva resultat och därför är de att betrakta som
väsentliga vid förståelsen av företagens framgångar och motgångar. Tidigare har mycket
uppmärksamhet inom organisations- och managementforskning riktats mot företagsledares
beteende och egenskaper. Forskare har kunnat fastställa att successioner i all väsentlighet
påverkar hur företagen fortsätter att utvecklas. Som tidigare nämnt kan dock den fortsatta
utvecklingen i sig ses som ett krav för ledningen, kanske framförallt den verkställande
direktören, och lever de inte upp till förväntningarna som ställts är det ofta den högsta
ledningen som först får avgå. Det fenomen som nu beskrivits är kanske mest vanligt i stora,
börsnoterade bolag. Att den nya ledningen, efter en succession verkligen lever upp till de
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krav som finns på positiva resultat och stärkt rykte är däremot inte självklart. Detta leder i
sin tur till konflikter mellan företagsledning och dess ägare (Fama och Jensen 1983).

Tidigare forskning har dessutom indikerat att små och medelstora företag (SMEs) ofta ägs
och drivs på ett annorlunda sätt gentemot stora bolag och att man inom dessa typer av
organisationer arbetar under andra förutsättningar. Stora bolag har ofta en väldigt strikt
hierarkisk struktur och är väldigt komplexa, exempelvis vad gäller beslutsfattande, mandat
men även ägande. Små och medelstora bolag har däremot många gånger samma ägare som
företagsledning, vilka är hårt integrerade i bolagets verksamhet. Detta innebär att de
meningsskiljaktigheter som i större bolag är relativt vanliga, sällan blir lika påtagliga i
mindre bolag eftersom beslutsfattande och ägande faller på samma person/personer.
Däremot pekar tidigare forskning på att när mindre företag byter ledning, blir
konsekvenserna ofta större. En föreställning, rotad i neoklassisk teori, är att när
ägaren/entreprenören upptäcker andra, bättre möjligheter att investera sin tid och kapital är
följden ofta att bolaget avvecklas eller säljs (Holmes & Scmitz, 1995).

För stora bolag finns det oftast fler alternativ kring hur man som ägare kan vara med och
påverka. En aktieägare kan exempelvis välja att gå ur företaget genom att göra sig av med
sina andelar i företaget via börsen, men personen kan också använda aktierna som röster
vid en bolagsstämma och på så sätt vara med och påverka verksamheten. Väljer en ägare
att sälja och allokera sina resurser på annat håll, sker detta oftast nästintill friktionsfritt i ett
stort företag, i ett mindre bolag med färre ägare uppstår det istället ofta konflikter och
motsättningar (Hirschman, 1972). Med andra ord finns många olikheter beroende på om
företaget är stort och väletablerat eller om det är mindre och inte lika komplext. I vår studie
är storlek och risk två variabler som vi kommer att ta hänsyn till. Detta bidrar till att
ovanstående text är betydande för förståelsen av studiens ändamål och kommer ligga till
grund i kommande analyser.

Forskning som specifikt koncentrerat sig på successioner, ledarskap och ägande har
sammanfört tre olika uppfattningar kring vad som händer i företaget efter byte av en
ledande befattningshavare. Det första synsättet beskrivs som att det uppstår en succession
till följd av en specifik händelse, och successionen i sin tur påverkar företaget negativt.
Med andra ord skapas en negativ utveckling på företagets prestationer och det uppstår
således en kris inom organisationen. Succession blir ett störande moment för företaget som
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presterat bättre innan succession och därför skapas motstånd till förändringar. I
föreliggande studie skulle det innebära att VD-bytet har en negativ påverkan på företaget,
alltså att de studerade nyckeltalen blivit sämre än innan förändringen. Den andra
uppfattningen har en motsatt slutsats; forskare har kommit fram till att successionen ökar
prestationen för företaget. Det vill säga att en förhållandevis låg prestationsnivå innan
successionen leder till att den nya verkställande direktören får genomslagskraft med sina
handlingar och därför skapar förändring och drivkraft bättre än tidigare (Miller, 1993).
Slutligen finns det även en uppfattning som menar att empiriska bevis saknas och därför
kan slutsatser om samband mellan succession och prestation inte dras. Detta innebär således
att ingen förändring av prestationen har skett efter att VD-bytet ägt rum utan att
successioner ofta är ett verktyg för att dämpa intressenters oro (Friedman & Singh, 1989).
Dessa tre olika hypoteser beskriver utfallet av en succession och kommer att diskuteras mer
ingående i kommande rubriker.

Strategic management-studier är mer förekommande på stora bolag än små, detta på grund
av att det oftast finns mer data och information tillgänglig för dessa företag. Forskare har
även visat sig vara intresserade att studera större företag eftersom de har en längre och
rikare ekonomisk historia (Gratzer 1995). Vi anser därför att denna studie kan bidra med
intressanta resonemang och konklusiuoner då vi kommer att studera både små och stora
bolag.

3.2.1 Vicious-circle

Det första synsättet har kommit att kallas ”Vicious-circle”, härefter kallad den onda cirkeln.
Den onda cirkeln innebär att successioner ses som ett störande moment då nytt ledarskap
ofta leder till nya regler och rutiner inom organisationen. Genom organisatoriska
förändringar slås gamla traditioner ut och nya formella och informella relationer uppstår.
Av detta skapas intressekonflikter vilket leder till en lägre moral inom gruppen, vilket i
slutändan kommer att leda till nya successioner, därav namnet en ond cirkel. De positiva
effekterna av en succession, enligt teorin, är att det kan skapas nya och förbättrande idéer
till organisationen som tidigare inte har varit möjliga. Kreativt tänkande och nya idéer
innebär enligt synsättet att nya konflikter i slutändan uppstår och därför har nytt ledarskap
totalt sett har en negativ påverkan på organisationen samt prestationen (Rowe et al, 2005
s.199). I vår studie skulle detta innebär att dåliga resultat och negativ utveckling på
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börskursen innan en succession, leder till liknande resultat även efter successionen är
genomförd.

3.2.2 Common-sense

”Common-sense” framkom för att förtydliga att successioner inte alltid behöver leda till
försämrad prestation och var med andra ord ett svar på den kritik som riktats mot hypotesen
om den onda cirkeln. Vad som skiljer Common-sense gentemot den onda cirkeln är att
förstå varför organisationer lyckades bättre eller sämre än andra organisationer efter en
succession tagit plats. Hypotesen beskriver detta genom att förklara att en ny verkställande
direktör som tar över efter en ledare som presterat dåligt, har bättre förutsättningar att
prestera bättre. Däremot gäller dessutom att förutsättningarna inte alls är lika bra om den
verkställande direktören tar över en organisation som genomgår en succession, trots bra
prestationer under en längre period. Förespråkare menar däremot att organisationers
förmåga att anpassa sig till rådande förhållanden är en betydande förklaring till varför
organisationen kan reagera positivt på nytt ledarskap. Teorin förklarar därför att nytt
ledarskap har betydelse och en positiv påverkan på organisationers effektivitet samt
prestation (Rowe et al, 2005 s.200).

3.2.3 Ritual Scapegoating

”Ritual Scapegoating”, eller syndabockshypotesen är det tredje synsättet och innebär att
kvaliteten inte varierar hos olika ledare. Med andra ord är dåliga resultat till följd av dåligt
ledarskap är inte möjligt enligt detta synsätt utan det beror snarare på slumpen (Huson et
al, 2004 s.241). Enligt syndabockshypotesen är alla verkställande direktörer lika med
skillnaden att de anstränger sig olika mycket. För att öka ansträngningen hos verkställande
direktörer gäller det att styrelsen och ägare sätter press och höga krav. Detta kan exempelvis
ske genom att hota med avsked eller erbjuda förmånliga bonusprogram. Hypotesen innebär
att olika styrelser förstår att verkställande direktörer är likadana men att företagsledare
måste avskedas för att bevisa för andra vilken ansträngning som krävs för tjänsten (Huson
et al, 2004 s.242). Detta är även anledningen till varför verkställande direktörer ses som en
syndabock. Även om successionen inte ökar ledningens kvaliteter kan en succession anses
positiv i och med att man beskyller dem dåliga resultaten på den avgående verkställande
direktören. Detta kan kopplas till diskussionerna i inledningen till studien angående att
verkställande direktörer får ta ansvar för mer än den löpande förvaltningen, VD-karusellen.
Slutligen innebär teorin att det inte spelar någon roll vem som leder företaget, detta eftersom
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prestationen bör återgå tillbaka till normala nivåer efter att företaget har haft en dålig period,
samt för att det inte är själva VD-bytet som påverkar detta. (Huson et al, 2004 s.242).
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3.3 Tidigare studier
3.3.1 Informationseffektiviteten

Det kan konstateras att det i dagsläget inte finns tillräckligt med forskning angående
informationseffektiviteten på den svenska marknaden. En av de få forskare som studerat
fenomenet är Stina Skogsvik som i sin doktorsavhandling undersökte värderelevansen och
informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden. Hon studerade fenomenet
under en 9-årsperiod, vilken hon vidare delade upp i tre 3-årsperioder.

Enligt Skogsvik har informationseffektiviteten stor samhällsekonomisk betydelse eftersom
det är en förutsättning för att aktiemarknaden ska fungera som ett instrument för en effektiv
resursallokering i samhället. Tidigare studier på andra marknader har påvisat att det flesta
aktiemarknader råder inom en halvstark form. Skogsvik ifrågasätter dock detta påstående
genom att förklara att andra studier funnit att det är möjligt att erhålla en övernormal
avkastning via placeringsstrategier, vilket i sådana fall säger emot att en marknad är
informationseffektiv i den halvstarka formen (Skogsvik, 2002 s.16).

För att testa om den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv använder Skogsvik
placeringsstrategier om framtida genomsnittliga räntabilitet på eget kapital. För att räkna ut
den normala avkastningen gör forskaren en CAPM-baserad residualavkastning samt en
marknadsjusterad köp- och behållavkastning. Utifrån dessa två modeller har forskaren
observerat övernormala avkastningar som uppstår från dessa två modeller. De övernormala
avkastningarna som identifieras har forskaren valt att känslighetstesta enligt
metodspecifikationer. Genom att jämföra resultaten och modellerna kan forskaren uttala
sig om varför avkastningen skiljer sig från den normala avkastning och på så vis även uttala
sig om informationseffektiviteten (Skogsvik, 2002 s.102-104).

Skogsvik har i studien konstaterat att de flesta fallen haft samma utfall,
informationseffektivitet på den svenska marknaden inte kunnat fastslås. Detta eftersom de
två måtten på övernormal avkastning har resulterat i olika testutfall (Skogsvik, 2002 s.367).
Vid närmare analyser av respektive placeringsperiod kunde det däremot konstateras att
marknaden blivit mer och mer effektiv. Under den första placeringsperioden hade
övernormal avkastning erhållits genom två av de tre strategierna och den tredje kunde inte
avfärdas eftersom det inte förekom någon övernormal avkastning. Under den andra
perioden erhölls övernormal avkastning endast med en av strategierna och för de andra två
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strategierna pekade resultaten på en informationseffektiv marknad. Under den tredje
placeringsperioden pekar resultaten på att marknaden är att anse informationseffektiv
(Skogsvik, 2002 s.375).

Skogsviks studie är en av de få som har genomförts på den svenska aktiemarknaden. Därför
är studien av betydande vikt för att förstå fenomenet effektiva marknadshypotesen samt hur
effektiviteten har sett ut på den svenska aktiemarknaden. Av andra forskare har det riktats
kritik mot att använda CAPM som en investeringsmodell för att uttala sig om hur effektiv
en marknad är (Fama, 1998 s.292). Härav kommer vi i vår studie att använda en annan
metod som enligt andra forskare tillämpar sig bättre på att studera den effektiva
marknadshypotesen.

3.3.2 Aktieägares förmögenhetseffekt vid VD-avgångar

Med utgångspunkt i vad föreliggande studie avser att undersöka anser vi att studien skriven
av Dedman och Lin under 2002 är av vikt för ökad förståelse kring VD-byten och dess
effekter. Forskarna valde att undersöka hur aktiepriser i England förändrades när
information om att verkställande direktörer skulle avgå blev offentligt. Studien sträckte sig
mellan åren 1990 och 1995, sammanlagt studerades 3000 företag. Forskarna undersökte
under april månad varje år vem som var dåvarande verkställande direktör för att sedan se
om samma person satt kvar under slutet av året. Forskarna kom fram till att 331
successioner hade ägt rum under perioden. Av dessa var det endast 152 VD-byten som
blev offentliggjorda och rapporterade till marknaden (Dedman & Lin, 2002 s.81-85).

För att studera hur aktiemarknaden reagerar på ny information angående successioner har
Dedman och Lin använt sig av en metod som kallas för eventstudie (Dedman & Lin, 2002
s.86-88). I studien kom forskarna fram till att när företagen offentliggör information kring
att en verkställande direktör ska avgå, reagerar marknaden allt som oftast negativt på
nyheten. Företag försöker däremot ofta kombinera successionen med positiva nyheter för
att motverka de potentiella dåliga nyheterna förknippade med ett avgångsmeddelande.
Detta fenomen kan tänkas vara ett tecken på att företag försöker att manipulera marknaden
och på så sätt motverka allt för kraftiga kursnedgångar. I studien finner forskarna olika
marknadsreaktioner beroende på hur avgången har gått till. Marknaden reagerar inte på VD
avgången om det redan innan finns en ersättare och att informationen samtidigt blir
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offentlig för marknaden. Slutar den verkställande direktören på grund av ett nytt jobb så
reagerar marknaden negativt. Vidare finner studien samband mellan att företag som inte
publicerar nyheter kring successioner antingen kommer att bli uppköpt, avnoterat, eller gå
i konkurs (Dedman & Lin, 2002 s.100-101).

Forskarna ser även tecken på att avkastningen sjunker i bolagen ett år efter VD-bytet ägt
rum. Detta innebär således att det finns incitament, ur företagsledningens synvinkel, att
resultatmanipulera. Generellt har forskarna under studien dessutom observerat att
avkastningen ökar efter två år och detta är även något de föreslår bör utsättas för vidare
granskning. Slutligen fann forskarna bevis på att företag med hög skuldsättningsgrad
reagerar positivt på ett VD-byte, vilket betyder att marknaden reagerar mer positivt på
företag med högre ekonomisk risk än med låg risk (Dedman & Lin, 2002 s.101). I vår studie
skulle det innebära att vi kan få olika reaktioner beroende på hur den ekonomiska risken
ser ut i Small- respektive Large-cap bolag.

Denna studie är intressant för vår undersökning då vi kommer att använda liknande metod
för att studera hur marknaden reagerar på informationen kring VD-byten. Vår studie
kommer att använda börskursen som ett mått på prestation och det kommer således vara
den beroende variabeln. Genom detta kommer vi även kunna urskilja om det finns några
skillnader på mindre och större företag på den svenska aktiemarknaden.
3.3.3 Olika reaktioner vid successioner

Friedman och Singh genomförde 1989 en omfattande studie om hur aktiemarknaden
reagerar vid successioner. De menar att organisationer som överlever långa perioder förr
eller senare drabbas av successioner och därav är de att anse oundvikliga. Vad som är
problematiskt med successioner är bland annat att årtionden av forskning inte kunnat
komma fram till någon allmän uppfattning kring vilken skillnad ett VD-byte har på
effektiviteten. Istället har tidigare forskning samt övrig litteratur försökt att specificera
under vilka olika förhållanden en verkställande direktör kan påverka organisationens
prestation (Friedman och Singh, 1989 s.718).

En annan forskare som studerat detta fenomen är Zald som hävdade att "Resultatet av en
vald succession kan, under vissa externa och interna förhållanden, ha en stor inverkan på
organisatoriska inriktningar samt policy" (Zald, 1970 s.245). Därför finns det egentligen
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inte ett entydigt svar på hur lönsam successionen kommer att vara då många andra faktorer
avgör hur lyckad en succession egentligen är (Friedman och Singh, 1989 s.719).

Friedman och Singh har inledningsvis övervägt fem villkor som kan avgöra om en ny
verkställande direktör kan påverka organisationens prestation. Två av dessa är
organisatoriska till sin karaktär: hur organisationen presterade innan successionen samt
organisationens storlek. De resterande tre elementen behandlar själva eventet: (1) Vad låg
bakom själva successionen, vilket kan vara företagets sedvänja, styrelsen, avgående VD
eller VD:s hälsa; (2) föregångarens disposition, eller om han eller hon kan stanna med
firman eller lämnar; och (3) ursprunget för en ny VD, som antigen kan vara
rekryterad internt eller externt från företaget. Dessa ovan nämnda element är de som
forskarna använder sig av för att mäta hur aktiemarknaden reagerar på eventet. De menar
även att marknaden reagerar på hur bra den nya verkställande direktören är lämpad för sin
roll och hur den potentiella risken ser ut för att organisationens prestation påverkas av
förändringar i ledarskapet (Friedman och Singh, 1989 s.719).
I studien valde forskarna att undersöka alla företag på ’Fortune industrial 500’ och ’Fortune
service 500’. Detta är två årliga listor som rankar de 500 största företagen inom industri
och service branscherna i USA. Av de totalt 1000 företagen var det till slut 130 företag som
uppfyllde de ställda kriterierna (Friedman och Singh, 1989 s.729). För att kunna genomföra
studien samlade forskarna in data via intervjuer, databaser samt från olika tidskrifter
(Friedman och Singh, 1989 s.729-733).

För att beräkna hur aktiemarknaden reagerade vid tidpunkten som VD-bytet blev offentligt
har forskarna använt sig av en metod som kallas för ’eventstudie’. En eventstudie innebär
kort beskrivet att man jämför hur avkastningen skiljer sig för att på så sätt kunna uttala sig
om vilken effekt VD-bytet har haft (Friedman och Singh, 1989 s.733). Till slut har
forskarna använt sig av en logistisk regression som är en matematisk metod för att kunna
analysera mätdata. I forskarnas fall har de använt denna metod för att undersöka om det
finns något samband mellan tidigare prestation, intern eller extern rekrytering, storlek och
vad som händer med verkställande direktören efter att hon/han har lämnat sin post
(Friedman och Singh, 1989 s.734).
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Forskarna kom fram till att aktiemarknadens reaktioner på successioner skiljer sig åt.
Därför menar forskarna att det är viktigt att förklara och förstå vilka organisatoriska
förändringar som ligger bakom successioner. Forskarna menar att hur företagen har
presterat innan successionen har stor påverkan på hur aktiemarknaden kommer att reagera.
När ett VD-byte sker i ett företag som har presterat dåligt så reagerar aktiemarknaden
positivt på förändringen. Tvärtom reagerar marknaden negativt på ett VD-byte om företaget
har presterat bra innan successionen. Överlag så finner forskarna att de flesta VD-byten i
större organisationer inte är en störande faktor för marknaden. Det fanns inga statistisk
signifikanta samband mellan om marknaden reagerar olika på om en ny VD blir rekryterad
externt eller internt inom företaget. Det fanns inte heller några statistiska samband mellan
hur stort företaget är eller om den avgående VD:n finns kvar inom organisationen
(Friedman och Singh, 1989 s.735-739).

Den här studien är relativt gammal men den kommer att hjälpa oss att se hur detta
forskningsområde har sett ut historiskt sett. I vår studie kommer vi ha användning av denna
studie då vi ska bestämma oss för vilka oberoende variabler vi vill undersöka. Vi kommer
även att ha användning av metoderna i denna studie för att kunna uttala oss om hur
aktiemarknaden reagerar samt vilka variabler som samspelar. Slutligen kommer denna
studie att vara viktig för diskussioner av vårt resultat där vi kan jämföra och se hur våra
resultat skiljer sig från den här studien.
3.3.4 Management skifte lönsamt för företagen

År 2004 publicerade Huson med flera en studie om hur VD-bytet påverkar bolagens
finansiella prestation. Studiens tidsplan sträckte sig mellan åren 1971-1994 vilket
inkluderade 1344 VD-byten. Urvalet var taget från Forbes årliga ersättningsundersökningar
för verkställande direktörer, vilket innebär att det endast var stora publika bolag som ingick
i studien. Forskarna hade specifika kriterier för att underlaget skulle få ingå i deras studie
(Huson et al, 2004 s.245). Dessa var att både den sittande och efterträdande verkställande
direktören var tvungna att ingå i Forbes årliga ersättningsundersökning. Wall Street journal
var tvungna att rapportera om successionen. Uppgifter av räkenskaperna från en specifik
databas var tvungna att ingå i början på det året successionen hade ägt rum. Slutligen fick
successionen inte vara relaterad till det potentiella scenariot att företaget blev uppköpt
(Huson et al, 2004 s.245-246).
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Forskarna har använt en metod som kallas för minsta kvadrat-metoden som används vid en
regressionsanalys för att minimera fel i en funktion som anpassas utifrån observerade
värden. I denna studie har forskarna använt omsättning som ett mått på prestation vilket
även är den beroende variabeln. Som oberoende variabler har forskarna använt sig av VD
information, exempelvis kön, ålder, samt övriga mått som kan tänkas påverka företag vid
successioner (Huson et al, 2004 s.249).

I Studien kom forskarna fram till att företagets ekonomiska resultat tenderar att försämras
innan VD-bytet sker. Detta menar forskarna indikerar på att styrelsen väljer att straffa
dåliga resultat och i samband med detta byta VD. Vidare finner de statistiska samband
mellan VD-avgångar, aktiekursen och omsättningen. Forskarna fann samband mellan att
investerare reagerar positivt på meddelanden om omsättningen, vilket kan förklaras av att
investerarna i framtiden räknar med att omsättningen kommer att öka. För att adressera hur
företagen presterar efter VD-bytet så har forskarna använt sig av en kontrollgrupp för
samma industri för att se om det finns någon skillnad på det företag som inte byter VD
under samma mätperiod. Via kontrollgrupperna kunde forskarna konstatera att företag som
byter VD presterar bättre än den kontrollgrupp som de använt sig av. Detta innebär att det
är lönsamt att byta VD samt att aktiemarknaden generellt sett reagerar positivt på
successioner (Huson et al, 2004 s.273-274).

Resultaten är intressanta eftersom ett grundläggande syfte med denna studie är att
undersöka om den verkställande direktörens egenskaper påverkar prestationen och i så fall
på vilket sätt. Liksom denna studie kommer vi även att studera hur företagen presterar efter
en succession, och hur marknaden reagerar vid publiceringen om successionen. Vidare
kommer denna studie att användas för att jämföra våra resultat samt att beakta de eventuella
skillnader som kan urskiljas.
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4. Metod
Under detta avsnitt avser vi att presentera den forskningsansats som valts vid
genomförandet av föreliggande studie. Vi kommer därefter att presentera det urval och
tidsperspektiv som valts. Vidare kommer de tillvägagångssätt som använts noggrant att
presenteras tillsammans med kritik och argument till varför dessa valts.

4.1 Forskningsansats
Det angreppssätt vi valt har som utgångspunkt en deduktiv ansats, det vill säga att vi utifrån
befintliga teorier inom forskningsområdet har formulerat hypoteser som sedan utsätts för
empirisk granskning (Bryman & Bell, 2010 s.23). De huvudsakliga teorier som ligger till
grund för prövning är den effektiva marknadshypotesen samt strategic management. Dessa
har båda presenterats och kritiseras under kapitel två.

Undersökningen är dessutom av kvantitativ karaktär. Konkret innebär detta att vi har samlat
in mätbara data och sedan genom matematiska och statistiska modeller analyserat denna.
Den kvantitativa metoden anses vara bäst lämpad för studier som denna, då resultaten bland
annat i högre grad är generaliserbara och kausala samband lättare kan urskiljas vid en analys
av det empiriska underlaget (Bryman & Bell, 2010 s.23). Dessa samband är i vårt fall bland
annat om information angående att bolag byter verkställande direktör leder till reviderade
uppfattningar om aktiepriser och i så fall hur, samt om en succession påverkar företagens
prestation över tid. Av detta kan konstateras att studien genomförts på mikronivå.

4.2 Tidsperspektiv & urval
Vi har valt att genomföra undersökningen med ett tidsperspektiv om fem år, 2008-2012.
Detta innebär att vi studerar marknaden och företagen under en period som till mycket
består av finansiell oro, men eftersom marknaden ständigt förändras och konjunkturcykler
är en del av den globala ekonomin anser vi inte att den valda tidsperioden utgör ett problem.
Vi är dessutom medvetna om att ovanstående eventuellt kan ha bidragit till att fler
successioner än vanligt har ägt rum. Detta är dock inte konstaterat och avses heller inte att
undersökas utan endast ett påstående värt att tänka över. Valet av period gjorde vi dessutom
då alla kvartalsrapporter och årsredovisningar för räkenskapsåret 2013/2014 inte blir
tillgängliga för allmänheten inom studiens tidsram.
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Den population vi valt att undersöka är företag som finns listade på Stockholmsbörsen.
Som beskrivet under kapitel ett är ett syfte med studien dessutom att jämföra skillnader
mellan små och stora bolag. Således har vi valt att undersöka bolag som finns listade på
Small- respektive Large-cap under den presenterade perioden. Vi kan konstatera att den
sista december 2012 fanns det totalt 179 börsnoterade företag på dessa två listor (se bilaga
ett) och sammanlagt genomfördes totalt 90 VD-byten under perioden. Information
angående vilka företag som har bytt VD har vi bland annat samlat in genom hemsidor, så
som Cisionwire som publicerar pressmeddelanden, Avanza som presenterar rådande
verkställande direktör för alla bolag och i vissa fall har vi även använt företagens
årsredovisningar.

Information kring historiska aktiekurser är förhållandevis lätt att ta fram. Vi har använt oss
av Nasdaqs hemsida som samlar data om bolagens aktier under många år. Både denna källa
och den data som Nasdaq publicerar kan antas vara objektiv i den bemärkelsen att det är
marknaden som styr utvecklingen av priset på respektive bolags aktier.

Antalet studerade successioner har tillsammans med de valda metodologiska
tillvägagångssätten (vilka presenteras ingående under kapitel 4.3 och 4.4) inneburit att vi
under eventstudien har observerat 9135 börsdagar och under regressionsanalysen studerat
340 kvartalsrapporter.

4.2.1 Bortfall

Av de totalt 90 VD-byten som ägde rum under perioden föll tre företag bort under
eventstudien på grund av bristfällig information kring börskurser. Ytterligare två företag
föll bort under insamlingen av data för regressionsanalysen eftersom årsredovisningar inte
fanns tillgängliga. De sist nämnda företagen har däremot använts under eventstudien
eftersom denna data fanns tillgänglig. Detta bidrar till fler observationer vilket bör ge ett
mer rättvisande resultat.

Sammanlagt innebär urvalet att vi studerat 87 olika successioner under eventstudien samt
85 under regressionsanalysen. Mer ingående fick vi inga bortfall från de stora bolagen och
endast två bortfall från de mindre bolagen vid regressionsanalysen. Detta tror vi har att göra
med att Large-cap är intakt, det vill säga att det inte introduceras eller försvinner bolag från
listan i samma hastighet som på Small-cap.
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4.3 Eventstudie i samband med VD-byte
Det finns olika tillvägagångssätt för att undersöka hur marknaden reagerar till följd av en
specifik händelse. Det kan exempelvis utföras genom så kallade prognostest,
tidsserieanalyser eller eventstudier. Det är den sist nämnda metoden vi valt att genomföra.
Det är en etablerad metod vilken innebär att forskaren undersöker ekonomiska effekter av
en specifik händelse (S. Armitage, 1995, s. 25). Händelsen som varit av intresse för oss är
tidpunkten för offentliggörandet av information kring successioner. Vi har sedan valt att
undersöka hur lång tid det tar för informationen att tas upp av marknaden och avspeglas i
aktiepriset, det vill säga företagens marknadsvärde. Ju snabbare processen är desto mer
effektiv kan marknaden anses vara.

Det finns ett antal efterföljande steg att tillämpa vid en eventstudie (Eventstudytools, 2013).
Stegen är:

1. Identifiering av datum för händelsevent, samt definition av den period som avses
undersökas, även kallat händelsefönster.
2. Specificera normalavkastningen, det vill säga den förväntade avkastningen om
eventet ej hade ägt rum. Vid detta steg krävs att man gör ett val kring en modell
som kan förutsäga avkastningen på ett företags aktier under händelseventet.
3. Beräkna differensen mellan den faktiska avkastningen och normalavkastningen
varje dag under händelsefönstret. Skillnaden är vad som utgör den abnormala
avkastningen, AR (Abnormal return) och är avkastningen som kan anses bero på
händelseventet.
4. Summering över tid för att beräkna en kumulativ abnorm avkastning (CAR) och
summering över företag för att beräkna en kumulativ genomsnittlig abnorm
avkastning (CAAR).
5. Det sista steget innebär att man testar om de abnormala avkastningarna är att anse
som statistiskt signifikanta.

De fyra sista punkterna kommer att genomföras för respektive lista och även totalt för alla
företagen. Detta eftersom att vi ska kunna uppfatta skillnader mellan de olika listorna men
även kunna få fram resultat och slutsatser kring marknaden som en helhet.

29

Kapitel 4: Metod

Christian Andersson & Victor Lundberg

Vi kommer nedan att presentera ovanstående steg ingående så att läsaren lättare kan bilda
sig en uppfattning kring hur metoden använts och anpassats för denna studie.

4.3.1 Event och händelsefönster

Det första steget är att identifiera händelsen samt den period som avses att undersökas.
Vanligtvis brukar den undersökta perioden förlängas ett antal dagar före och efter händelsen
för att man på så sätt ska kunna identifiera om information har nått marknaden innan det
tilltänkta datumet eller om spekulationer påverkar aktiebildningen. Ett längre
händelsefönster minskar risken för att slumpmässiga händelser påverkar resultatet medan
kortare händelsefönster bidrar till att det är lättare att identifiera abnormal avkastning. För
att det ska vara möjligt att identifiera abnormal avkastning krävs att man kan estimera den
normala avkastningen. Därför krävs att vi definierar ett estimeringsfönster innan
händelsefönstret för att sedan räkna ut en genomsnittlig avkastning under den perioden (A.
Craig MacKinlay, 1997, s.15).

Figur 1: Estimeringsfönster & händelsefönster (A. Craig MacKinlay, 1997, s.15)

I denna undersökning är händelsen av intresse när information angående att ett bolag listat
på Small- eller Large-cap byter verkställande direktör når marknaden Detta illustreras av
”0” i figuren innan. Perioden som vi avser att mäta, det vill säga händelsefönstret, är två
dagar innan och två dagar efter dagen då nyheten blev tillkännagiven. För att vi ska få en
bra uppskattning om den normala avkastningen har vi valt ett estimeringsfönster om 100
dagar. Således kan konstateras att vi under eventstudien kommer att undersöka totalt 105
dagar för respektive företag.
4.3.2 Normalavkastningsmodell

Det finns flera olika metoder för att beräkna den förväntade avkastningen, den vi har valt
att använda kallas för marknadsmodellen. I denna metod används en regressionsmodell för
att estimera framtida förväntad avkastning. Med andra ord används modellen för att räkna
ut den avkastning som skulle ha varit mest trolig för ett företag om händelsen/eventet inte
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hade inträffat. Vid denna typ av metod krävs att man gör ett val kring ett eller flera
jämförelseindex. Eftersom vi undersöker olika typer av företag, i tre modeller har vi valt
att använda tre olika index. Vi använder ett index för respektive modell vilket således bidrar
till ett så representativt resultat som möjligt. De index vi valt att använda är OMXSPI, vilket
ett vägt prisindex för samtliga bolag noterade vid Stockholmsbörsen. OMSCPI är ett vägt
prisindex för små bolag noterade på Small-cap listan och till sist har vi dessutom valt
OMXS30 ett index som är sammansatt genom de 30 mest omsatta företagen vid
Stockholmsbörsen (Nasdaq, index 2014).

Funktionen för normalavkastningen ser ut på följande vis:
𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
Där avkastningen, R, för en aktie, i, under tiden, t, förklaras som en funktion av interceptet,
α, och lutningskoefficienten, β. Dessa beräknas genom att observera relationen mellan den
specifika aktien och marknadsindex under estimeringsperioden. R mt är avkastningen för
marknaden, det vill säga avkastningen för något av de valda indexen under samma period.
Vi har använt de valda indexen eftersom de utgör den närmsta och representativa estimering
vi kan göra. Den sista koefficienten, eit , är en felterm som omfattar den oförklarade
förändringen av avkastningen, R (A. Craig MacKinlay, 1997, s.17).
4.3.3 Abnormala avkastningar

Utifrån förklaringen ovan, av den förväntade avkastningen kan den abnormala
avkastningen för en aktie, i, vid dag t, definieras som feltermen eit . Det innebär att:
𝑒𝑖𝑡 = 𝐴𝑅𝑖𝑡
Genom att omformulera funktionen för den förväntade avkastningen kan vi förklara den
abnormala avkastningen som:
𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 )
Funktionen innebär kortfattat att den abnormala avkastningen kan definieras som
skillnaden mellan den faktiska och den förväntade avkastningen. Med andra ord är det den
mätbara förändringen som uppstår på grund av informationen kring bolagens byte av
verkställande direktör (S. Armitage, 1995, s. 27-29).
4.3.4 Summering över tid och företag

Till att börja med summeras de abnorma avkastningarna under händelsefönstret. Detta
bidrar till att man får en överblick kring hur avkastningen utvecklats i jämförelse med
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normalavkastningen i samband med offentliggörandet av informationen. Funktionen för
den kumulativa abnorma avkastningen (CAR) beskrivs genom:
𝑡−1

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡+1

Nästa steg är att summera alla de enskilda företagens CAR och beräkna medelvärdet. Detta
genomförs med hjälp av följande beräkningsformel:
𝑛

1
𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1

CAAR kan beskrivas som hur mycket avkastningen ökar eller minskar för företagen under
händelseförloppet i genomsnitt (A. Craig MacKinlay, 1997, s.21-24). Beräkningen av
CAAR innebär att vi kommer att få fram ett värde som vi kan testa med hjälp av en
hypotesprövning.
4.3.5 Signifikanstest

För att vi ska kunna skapa oss en uppfattning kring om resultaten är att anse som statistiskt
signifikanta kommer vi även att genomföra en hypotesprövning med hjälp av ett t-test (D.
Lind et al. 2012, s.334-335). I slutändan kommer hypotestestet innebära att vi kan uttala
oss angående hur eller om marknaden reagerar vid information kring bolag som byter VD.
Vi kommer dessutom med stor sannolikhet antingen kunna godta eller förkasta tanken om
en informationseffektiv marknad i halvstark form. Vi formulerar två hypoteser, en
nollhypotes, H0, och en alternativhypotes, H1:
𝐻0 = Det finns inget signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0.
𝐻1 = Det finns ett signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0.
Efter vi formulerat hypoteserna väljer vi signifikansnivå. Ett lägre värde på
signifikansnivån innebär att risken för typ-ett och -två fel minskar. Typ-ett fel kan förklaras
som att man förkastar nollhypotesen trots att den är sann och typ-två fel att man godtar
nollhypotesen även då den borde förkastats (D. Lind et al. 2012, s.336-337). Vi har valt att
använda en signifikansnivå om fem procent, detta är ett generellt vedertaget antagande och
kommer att ge oss ett användbart resultat för fortsatt analysering. Beräkningsmetoden för
t-värdet förklaras med följande formel:
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𝑡=

𝑋̅ − 𝜇
𝑠/√𝑛

Där ̅
X är urvalets medelvärde, μ är medelvärdet för populationen, s är urvalets
standardavvikelse och n är urvalets storlek. Förklaringen av funktionens koefficienter
innebär att vi kan bearbeta formeln för att tydligare anpassas till vår studie. Detta har
genomförts på följande sätt:
𝑡=

𝐶𝐴𝐴𝑅 − 𝜇
𝛼/√𝑛

Signifikansnivån tillsammans med antalet frihetsgrader kommer att utgöra grunden för
antagande kring ett kritiskt t-värde. Det är detta värde vi kommer att testa våra resultat
gentemot. Utifrån det kritiska t-värdet formulerar vi en beslutsregel som innebär att vi
förkastar nollhypotesen om: beräknat t > kritiskt t (D. Lind et al. 2012, s.348-357). I
annat fall kan vi inte förkasta nollhypotesen och således inte göra ett antagande om att det
finns ett signifikant samband mellan variablerna.
4.3.6 Kritik mot eventstudier

En eventstudie är en metod som används frekvent inom forskning, den är dock inte helt
oproblematisk. I följande avsnitt kommer vi kritiskt diskutera de infallsvinklar som vi valt
för genomförandet av studien.
Den kanske mest grundläggande kritiken kring eventstudier kan riktas mot validiteten, det
vill säga om undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta (Peterson, 1989
s.51-53). I vårt fall handlar det om undersökningen verkligen mäter den abnormala
avkastningen till följd av enbart nyheter kring bolag som byter verkställande direktör. Detta
kan kopplas samman med att vi valt en eventperiod om tre dagar. Det kan anses vara en
något snäv tidsram då informationen inte nödvändigtvis når alla aktörer inom de första
dagarna. Vad som däremot måste understrykas är att vi haft för avsikt att undersöka
effekterna av nyheter angående successioner och med en kortare eventperiod kan andra
faktorer till viss del elimineras. En längre eventperiod skulle innebära en större risk att
andra nyheter eller faktorer påverkar avkastningen i en viss riktning.
Fortsatt diskussion kan föras kring val av längd på estimeringsperioden. Under
estimeringsperioden

avser

forskaren,

som

vi

tidigare

nämnt,

att

undersöka

normalavkastningen. En för kort estimeringsperiod innebär en högre risk för att den
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beräknade normalavkastningen till viss del består av spekulationer och förväntningar som
kan påverka avkastningen i viss riktning. Frågan som forskaren behöver ställa sig är om
normalavkastningen ska specificeras under en lång period innan händelsen eller direkt
innan. Längden på estimeringsperioden har diskuterats mycket och Konchitchki har
tillsammans med O’Leary i en artikel kartlagt 53 olika studier där man använt sig av en
eventstudie. Genom artikeln kan vi konstatera att den kortaste perioden för att specificera
normalavkastningen var 92 dagar (Y. Konchitchki & D. O‘Leary, 2011 s.104-106). Således
anser vi att vårt val av längd på estimeringsperioden, det vill säga 100 dagar, ger en bra
estimation för att studera normalavkastningen.

4.4 Sambandsanalys efter VD-byte
För att undersöka hur företagen presterar efter att de genomfört ett byte av verkställande
direktör samt för att kunna uppfatta samband mellan prestationer och marknadens
reaktioner kommer vi att genomföra en regressionsanalys. Det är en statistisk modell som
är användbar då man söker samband mellan en beroende variabel och en eller flera
oberoende

variabler

(Göran

Djurfeldt

et

al,

2013

s.259).

Beräkning

av

regressionskoefficienter kommer att genomföras med hjälp av det statistiska verktyget,
SPSS. Ekvationen för regressionslinjen ser ut på följande sätt:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑋1,𝑖,𝑡 + [… ] + 𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛,𝑖,𝑡
Där:
𝑌𝑖𝑡

= Den beroende variabeln för företag i under period t.

𝛼

= Regressionslinjens intercept.

𝑋1,𝑖,𝑡 = Den första oberoende variabeln för företag i under period t.
𝑋𝑛,𝑖,𝑡 = Den sista oberoende variabeln för företag i under period t.
𝛽1

= Lutningskoefficient för den första oberoende variabeln

𝛽𝑛

= Lutningskoefficient för den sista oberoende variabeln

4.4.1 Specificering av variabler

För att kunna genomföra studien har vi valt ut de variabler som vi avser att undersöka. Den
beroende variabeln i vår studie kommer att vara börskursen eftersom att samtliga företag
vi undersöker finns listade vid Stockholmsbörsen. Vi har valt att använda samma beroende
variabel som i den tidigare studien gjord av Friedman et al. Genom att använda förändringar
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av börskursen kan vi uttala oss om hur aktiemarknaden reagerar. Reaktionerna har enligt
forskarna med att göra hur man tror att den nya VD kommer att bidra till en bättre
avkastning för investerarna. Forskarna påpekar att aktiemarknaden är ett bra mått eftersom
ny information snabbt inkorporeras i aktiepriset och aktörerna får informationen samtidigt
och därför utelämnas felaktiga antaganden (Friedman och Singh, 1989 s.728).

Förutom en beroende variabel har vi valt tio oberoende- inklusive kontrollvariabler. De
oberoende variablerna är de som kommer att undersökas i samband med
regressionsanalysen och således antas påverka den beroende variabeln. I vårt fall har vi valt
olika typer av variabler, så som bland annat dummy-variabler och kvotvariabler. Dummyvariabeln är kvalitativ i den bemärkelse att den inte är numerisk i sin natur, istället krävs att
man kodar variabeln. I vårt fall kommer variabeln att anta ett värde om ett ifall en
succession har ägt rum annars antar variabeln istället värdet noll och utesluts således från
ekvationen. Kontrollvariabler är variabler som har för avsikt att kontrollera den beroende
variabeln. Med andra ord skulle sambanden utan kontrollvariabler kunna uppfattas som
starkare än vad de faktiskt är. Dock skulle samvariationen i själva verket bero på att
variablerna påverkas av en eller flera helt andra variabler. En forskare vill i så stor grad
som möjligt utesluta andra samband än vad man undersöker och således är kontrollvariabler
viktiga. Samtliga oberoende variablerna kommer nedan kort presenteras tillsammans med
belägg för varför dess valts:
CAR:

Är ett mått hämtat ur resultaten av eventstudien. Variabeln förklarar hur marknaden
reagerat på successioner i jämförelse med marknadsindex för respektive företag. Måttet
används här bland annat för att sammanbinda de två olika metoderna för studien men
dessutom för att urskilja samband mellan reaktioner vid eventet och företagens prestation
efter successionen.
Historisk prestation:
För att kontrollera för hur företaget presterat innan successionen, har vi valt att studera hur
resultatet varit ett kvartal innan successionen. Tidigare studier har kommit fram till att när
ett företag presterar dåligt, är sannolikheten hög att det kommer att ske en succession och
att aktieägarna förmodligen kommer att reagera positivt oavsett vad anledningen är
(Friedman och Singh, 1989 s.723).
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Företagets ålder:
Även denna variabel är till för att kontrollera variationen i den beroende variabeln. Mer
konkret har vi valt att undersöka och se om det kan finnas ett samband mellan börskurs och
hur länge företaget har varit noterat vid Stockholmsbörsen.
Skuldsättning:
Skulder och soliditet kontrollerar för hur företagen är belånade. Detta kommer att ge oss en
uppfattning kring hur stor del av balansomslutningen som är finansierat med eget kapital.
Företagens storlek:
För att kunna avgöra om det finns någon skillnad på stora och små bolag har vi valt att
kontrollera för antal anställda. Forskare menar att större bolag inte byter VD lika ofta som
små företag även då de presterar sämre. Vissa studier tyder även på att aktiemarknaden i
vissa fall inte reagerar på successioner av detta slag på grund av att stora bolag oftast är
mer komplexa än små företag och där verkställande direktören inte kan påverka företaget
på samma sätt (Friedman och Singh, 1989 s.728).
Variabler angående VD-bytet:
För att kunna uttala oss kring successionen har vi bland annat valt att koda information
kring om bytet skedde frivilligt eller ofrivilligt. Vi har även valt att studera hur länge den
verkställande direktören har varit aktiv på sin post innan successionen ägde rum. Dessa
mått har valts för att kunna urskilja om den verkställande direktören påverkar företagens
prestation efter en succession.

Interaktionsvariabel:
Till sist har vi valt en interaktionsvariabel, vilken är en produkt av hur länge den
verkställande direktören haft sin position samt om successionen var frivillig eller ofrivillig.
Den kommer att användas för att studera hur verkställande direktörer som suttit länge och
avgått frivilligt skiljer sig från övriga.
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4.4.2 Regressionsmodeller

Regressionsanalysen kommer att genomföras först och främst för respektive lista men
dessutom för det totala urvalet. Det innebär att vi kommer göra regressionsanalysen i tre
olika etapper. Under respektive etapp kommer vi genomföra fyra olika modeller. Genom
att utföra stegvisa regressionsmodeller kan vi på så sätt urskilja effekter av specifika
oberoende variabler som är direkt kopplade till verkställande direktörens egenskaper
(frivilligt, hur länge VD och interaktionen). Modellerna kommer vara uppbyggda på
följande sätt:

Modell ett

Modell två

Modell tre

Modell fyra

CAR

X

X

X

X

Historiskt Res.

X

X

X

X

Anställda

X

X

X

X

Soliditet

X

X

X

X

Skulder

X

X

X

X

Kvartal

X

X

X

X

Ålder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frivilligt
Hur länge VD
VD & Frivilligt

X
Tabell 1: Modellförklaring

Modell ett kommer att vara en kontrollmodell, det vill säga en modell där endast samtliga
kontrollvariabler finns med. I modell två och tre lyfts en vardera oberoende variabel in i
modellen för att på så sätt isolera effekterna av dessa. Till sist kommer i modell fyra
kommer interaktionsvariabeln att lyftas in.

Sammanlagt kommer ovanstående tillvägagångssätt innebära att vi genomför tolv
regressionsmodeller. Det absolut första steget vid kontroll av resultatet är att undersöka att
modellerna har tillräckligt hög förklaringskraft. Utan detta kommer modellerna inte att vara
användbara för fortsatta analyser och slutsatser. För att säkerställa att modellerna är
användbara studeras respektive modells F-värde samt dess tillhörande p-värde. Ett så lågt
p-värde som möjligt är att önska då detta indikerar på en användbar modell.
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Utifrån de olika modellerna kommer vi dessutom att kunna urskilja ett förklaringsvärde
även kallat determinationskoefficient för respektive modell. Koefficienten beskriver i
vilken utsträckning variationen i den beroende variabeln Y, kan förklaras av den oberoende
variabeln X under förutsättning att sambandet mellan X och Y är linjärt.
Determinationskoefficienten räknas fram genom att kvadrera korrelationskoefficienten, 𝑟,
vilket då blir 𝑟 2 . Detta mått kan anta ett värde mellan noll och ett. Explicit innebär en
determinationskoefficient på 0,7 att 70 procent av variationen i den beroende variabeln kan
förklaras av ändringar i den oberoende variabeln. Determinationskoefficienten har tendens
att öka då fler oberoende variabler används vid en regression. Således är det viktigt att
beakta den justerade determinationskoefficienten som tar hänsyn till antalet oberoende
variabler och ger ett säkrare uppskattat värde (Göran Djurfeldt et al, 2013, s.160). Av ovan
kan konstateras att forskare strävar efter att uppnå så hög förklaringsgrad som möjligt för
samtliga modeller.

Vi kommer till sist dessutom kunna uppfatta sambanden mellan de oberoende variablerna
och den beroende variabeln genom att studera respektive variabels lutningskoefficient.
Koefficienten, det vill säga B-värdet, mäter förändringen i medelvärdet för den beroende
variabeln per enhet i en specifik oberoende variabel under förutsättning att de andra
variablerna hålls konstanta. För att veta om resultaten av koefficienterna är användbara vid
vidare analys och slutsatser krävs dock att respektive koefficient genomgår ett t-test.
Eftersom vi använder SPSS kommer programmet att genomföra dessa beräkningar åt oss
och det enda vi behöver kontrollera är att p < 0,05 vid en signifikansnivå på fem procent
och p < 0,1 vid en signifikansnivå på tio procent (Göran Djurfeldt et al, 2013, s.186).
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5. Resultat
Under detta avsnitt kommer vi på ett lättöverskådligt sätt att presentera resultaten i
samband med eventstudien samt regressionsanalysen. Vi kommer förklara de variabler som
är av betydande vikt för studien och redogöra för dess innebörd vid fortsatt analys.

5.1 Eventstudie
Som vi tidigare nämnt genomfördes eventstudien i tre efterföljande etapper. Först
genomfördes och testades hypotesen kring mindre bolag och hur marknaden reagerar vid
nyheter angående att företagen byter verkställande direktör. På samma sätt testade vi
därefter liknande hypotes kring stora bolag och till sist även för samtliga undersökta bolag.
Vi har på grund av detta valt att presentera resultaten på samma sätt.
Small-cap OMXSPI

Small-cap OMXSCPI

Urvalsstorlek (n)

58

58

Frihetsgrader (n-2)

56

56

-1,075%

-0,338%

Standardavvikelse

0,021

0,021

T-test

-3,815

-1,215

CAAR

Tabell 2: Eventstudie Small-cap

Tabellen ovan visar bland annat att totalt antal undersökta successioner inom kategorin
”små bolag” var 58. Eftersom det handlar om en totalundersökning, varav endast tre företag
föll bort på grund av otillräcklig data, kan detta anses vara representativt.
Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) visar att jämfört med
index för hela Stockholmsbörsen, påverkade nyheterna marknaden negativt med omkring
1,075 procent. Jämfört med index för de mindre bolagen så var påverkan något längre,
endast -0,338 procent. Det kan dessutom konstateras att standardavvikelsen, vilken mäter
den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av observationerna, var 0,021 eller 2,1
procentenheter. Då det inte är troligt att marknaden reagerar likvärdigt vid alla typer av
situationer, kan detta värde tolkas som ett intervall inom vilket marknaden med hög
sannolikhet regerar vid information kring att företag byter verkställande direktör.
De beräknade t-värdena, som i ovanstående fall estimerats till -3,815 för OMXSPI
respektive -1,215 för OMXSCPI, är de som används vid hypotesprövning. Således de
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värden som avgör om vi förkastar tanken om statistiskt signifikanta resultat eller inte.
Nollhypotesen, H0 , samt alternativhypotesen, H1 , har som tidigare beskrivits formulerats
på följande sätt:
𝐻0 = Det finns inget signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0.
𝐻1 = Det finns ett signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0.
Det kan konstateras att det kritiska t-värdet vid 56 frihetsgrader och med en signifikansnivå
om 5 procent är plus/minus 2,003 (D. Lind et al. 2012, s.765). Med andra ord är det
beräknade t-värdet gentemot Small-cap indexet inom intervallet. Det vill säga -1,215 > 2,003. Vi tvingas därför godta nollhypotesen, att det inte finns ett signifikant samband
mellan information kring att företag byter verkställande direktör och marknadens reaktioner
till följd av informationen.
Det är däremot intressant att när det beräknade t-värdet för de mindre bolagen sätts i relation
till hela Stockholmsbörsen är resultaten att anse statistiskt signifikanta. Detta på grund av
att -3,815 < -2,003. Resultatet av detta är att det finns ett signifikant samband mellan
marknadens reaktioner och information kring att företag byter verkställande direktör.

Effekten av ett VD-byte: Small-cap
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

Dag -2

Dag -1

Dag 0

Dag 1

Dag 2

-1,00%
-1,50%
-2,00%
Small-Cap

OMXSCPI

OMXSPI

Figur 2: Effekten av ett VD-byte: Small-cap

Figur två redovisas i procent och beskriver hur marknadens reaktioner förändras under
händelsefönstret. Under kommande avsnitt, för Large-cap och totalen, presenteras graferna
på liknande sätt. Under de två dagarna innan eventtidpunkten kan konstateras att bolagen
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som genomför succession har högre volatilitet än båda jämförelseindexen, vilket innebär
att kursrörelserna är kraftigare. Däremot kan det inte påstås att utvecklingen skiljer sig
markant utan förhåller sig någorlunda väl till index. Vid eventtidpunkten, det vill säga dag
noll, reagerade däremot marknaden negativt i relation till både OMXSPI och OMXSCPI.
Indexen visar på en förhållandevis neutral utveckling. En dag efter det att VD-bytet blivit
erkänt reagerar marknaden istället mer positivt jämfört med båda indexen. Detta kan bero
på en del olika saker vilka vi kommer diskutera ingående under analysen.

Large-Cap OMXSPI

Large-Cap OMXS30

Urvalsstorlek (n)

29

29

Frihetsgrader (n-2)

27

27

-0,197%

-0,189%

Standardavvikelse

0,012

0,011

T-test

-0,896

-0,904

CAAR

Tabell 3: Eventstudie Large-cap

Tabellen ovanför illustrerar de totalt antal undersökta bolagen och VD-bytena inom
kategorin ”stora bolag”. Total var det 29 stycken VD-byten under tidsperioden 2008 till
och med 2012. Av samtliga VD-byten som ägt rum på Large-cap hade vi inte några bortfall.
Resultaten är således anse representativa.
Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen visar här att jämfört med index för
hela Stockholmsbörsen, OMXSPI, påverkade nyheterna kring VD-bytena marknaden
negativt med 0,197 procent. Indexet för stora bolag, OMXS30, påverkades lite minde av
VD-bytena och blev totalt minus 0,189 procent för hela mätperioden.
Standardavvikelsen avser att mäta den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av
observationerna. Värdet på måttet var väldigt lika för både OMXSPI och OMXS30. För
Stockholmsbörsen var standardavvikelsen 0,012 eller 1,2 procentenheter och för Large-cap
indexet var standardavvikelsen något lägre, 0,011 eller 1,1 procentenheter.
Utifrån t-testet går det att utläsa ett negativt t-värde för Stockholmsbörsen på 0,896 samt
0,904 för Large-cap. T-testet används för att se om det finns någon statistiskt signifikans
mellan börskursen och publikationerna av VD-bytet. Vi har sedan tidigare formulerat två
hypoteser:
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𝐻0 = Det finns inget signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0.
𝐻1 = Det finns ett signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0.
Vårt Kritiska t-värde vid 27 frihetsgrader och på fem procents nivån är plus/minus 2,052
(D. Lind et al. 2012, s.765). Eftersom våra t-värden för Large-cap ligger inom denna gräns
kan vi inte statistiskt sätt fastslå att det finns ett samband mellan börskurs och VD-byten.
Därför måste vi förkasta H1 och godta H0 som säger att det inte finns ett signifikant
samband mellan information kring att företag byter verkställande direktör och
aktieutveckling.

Effekten av ett VD-byte: Large-cap
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

Dag -2

Dag -1

Dag 0

Dag 1

Large-Cap

OMXS30

OMXSPI

Dag 2

-1,00%
-1,50%
-2,00%

Figur 3: Effekten av ett VD-byte:Large-cap

Grafen ovanför illustrerar hur Large-cap bolagen skiljer sig från OMXS30 samt OMXSPI
under händelsefönstret, dag för dag. Dag minus två kan konstateras att de stora bolagen har
haft något högre positiv utveckling än de båda indexen. Dag noll, det vill säga dagen då
bolagen offentliggjort successionen, kan vi se att dessa bolag har haft en negativ
utvecklingen med cirka 0,82 procent från dag minus ett som var positiv med 0,57 procent.
Indexen reagerade som förväntat inte lika mycket dag noll, OMXS30 reagerade positivt
med 0,02 procent och OMXSPI negativt med 0,21 procent. Gemensamt för de undersökta
bolagen men även de två indexen att samtliga haft en negativ utveckling från dag minus ett
till dag noll. Under dag noll återhämtar sig de undersökta bolagen på Large-cap och indexet
OMXPI till att övergå till positiv avkastning. OMXS30 återhämtar sig dag ett och övergår
till positiv avkastning under dag två. Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga
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index kortsiktigt reagerar negativt på VD-bytena för att sedan återhämta sig till normala
nivåer vid dag ett och två.
Totalt
Urvalsstorlek (n)

87

Frihetsgrader (n-2)

85
-0,782%

CAAR
Standardavvikelse

0,015

T-test

-4,952
Tabell 4: Eventstudie Totalt

På liknande vis som innan, presenterar siffrorna ovan det resultat som har kunnat
konstateras i samband med eventstudien. Till skillnad från tidigare presenteras nu resultaten
från samtliga eventobservationer under studiens tidsram. Som tidigare har nämnts är det
totala antalet undersöka successioner 87 stycken. Eftersom det kunnat konstateras att
urvalet varit representativt i de tidigare två fallen bör således även det totala urvalet vara
representativ för studiens population. Man bör däremot ha i åtanke att endast Small- och
Large-cap studerats och Mid-cap har därför lämnats utanför.
Talen ovan är, som tidigare presenterats, jämfört med vad som hade ansetts mest troligt om
eventet inte hade ägt rum. Eftersom den närmsta estimation vi kan göra för både Small- och
Large-cap bolag är att jämföra mot hela Stockholmsbörsen är det endast detta index som
valts. Totalt har nyheterna angående VD-byten påverkat marknaden negativt med 0,782
procent och standardavvikelsen var i detta fall 0,015 eller 1,5 procentenheter.
Hypotesprövningen har genomförts på samma sätt som innan och likadana hypoteser har
formulerats:
𝐻0 = Det finns inget signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0.
𝐻1 = Det finns ett signifikant samband mellan information kring att företag
byter verkställande direktör och aktieutveckling, det vill säga 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0.
Det kritiska t-värdet för totalt 85 frihetsgrader och en signifikansnivå på fem procent är:
plus/minus 1,988 (D. Lind et al. 2012, s.765). Detta tal jämförs sedan med det beräknade tvärdet blev för hela urvalet -4,952. Eftersom -4,952 < -1,988, förkastar vi nollhypotesen
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och godtar alternativhypotesen. Resultatet pekar således på att marknaden i sin helhet tycks
reagera på nyheter kring att företag byter verkställande direktör.

Effekten av ett VD-byte: Totalt
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

Dag -2

Dag -1

Dag 0

Dag 1

Dag 2

-1,00%
-1,50%
-2,00%
Totalt

OMXSPI

Figur 4: Effekten av ett VD-byte: Totalt

Ovan illustreras den totala avkastningen av Small- och Large-cap tillsammans gentemot
den totala avkastningen av OMXSPI. Under dag minus två som är den första dagen i
eventfönstret kan vi utläsa att den totala avkastningen av alla bolag är 0,23 procent och att
OMXSPI är negativt 0,08 procent.
Under dag minus ett, det vill säga dagen innan det blir offentligt att det kommer att ske ett
VD-byte är den totala avkastningen negativ 0,35 procent medan OMXSPI nästan är
oförändrad gentemot dagen innan.
Dag noll, som är den dagen VD-bytet blir offentligt, sker det inte några speciella reaktioner
på marknaden. Utan totalt för alla bolag blir det en negativ reaktion på minus 0,05 procent
och på OMXSPI sker det en negativ förändring på 0,1 procent.
Under dag ett sker dem största förändringar mellan företagen och indexet. Totalt sett
reagerar marknaden mer dagen efter att VD-bytet har blivit offentligt med en totalt negativ
reaktion på minus 1,17 procent gentemot index, som samma dag reagerar positivt 0,07
procent.
Dag två återhämtar sig företagen och hamnar på jämn nivå med indexet. Utvecklingen
stannar positivt om 0,35 procent vilket är 0,06 procentenheter högre än indexet. Även detta
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diagram illustrerar att marknaden återhämtar sig efter en kort negativ trend i from av VDbytet.
Sammanfattningsvis anser vi att tabellen nedan tydligt presenterar vilka resultat som i och
med eventstudien är att anse signifikanta och inte:

Resultat:
Signifikant
Ej signifikant

Small-cap

Small-cap

Large-cap

Large-cap

OMXSPI

OMXSCPI

OMXSPI

OMXS30

Totalt

X

X
X

X

X

Tabell 5: Eventstudie, sammanställning resultat

5.2 Resultat av regressionsanalys
På nästa sida presenteras en sammanställning av empirin från regressionsanalysen.
Sammanställningen tar upp de delar av regressionsanalysen som kan anses vara intressanta
för denna studie. Fullständiga resultat finns att tillgå i bilaga två.
För att samtliga regressionsmodeller ska vara användbara för vår studie är det viktigt att
först observera om modellerna är att anse statistiskt signifikanta. Med andra ord se om
modellerna förklarar variationen i börskursen. Förklaringskraften kan utläsas genom att
studera modellernas F-värde i "Anova" tabellen (se bilaga två). Enligt resultaten har
samtliga är samtliga F-värden statistiskt signifikanta, med ett p-värde på 0,000. Detta
innebär att vi kan gå vidare och använda resultaten från regressionsmodellerna.
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Small cap

Large cap

Totalt

1

2

3

4

1

2

3

CAR

-0,006*

-0,009*

-0,011*

-0,011*

-0,041*

-0,037*

-0,036*

-0,034*

Historiskt Res.

0,003*

0,003*

0,002*

0,002*

-0,000

0,000

0,000

Anställda

-0,154*

-0,199*

-0,186*

-0,180*

-0,054

-0,025

Soliditet

0,407

0,566*

0,382

0,393

0,096

Skulder

0,591*

0,625*

0,593*

0,614*

Kvartal

-0,073

-0,085

-0,073

Ålder

-0,419*

-0,557*
0,389*

Frivilligt
Hur länge VD

2

3

4

-0,006*

-0,008*

-0,010*

-0,010*

0,000

0,000*

0,000*

0,000*

0,000*

-0,023

-0,018

-0,050

-0,052

-0,041

-0,041

0,110

0,123

0,097

0,267**

0,342*

0,233

0,239

0,340*

0,291*

0,281*

0,263*

0,396*

0,400*

0,372*

0,376*

-0,065

-0,121

-0,115

-0,114

-0,123

-0,079

-0,083

-0,080

-0,077

-0,500*

-0,519*

0,000

0,019

0,040

0,090

-0,087

-0,126

-0,146

-0,166

0,309*

0,718*

0,096

0,118

-0,201

0,238*

0,163*

0,315

0,347*

1,108*

-0,057

-0,529**

0,319*

0,575

VD & Frivilligt

-0,789

4

1

0,527**

-0,272

* = Signifikant på 5%-nivån, ** = Signifikant på 10%-nivån

Small cap
1
Justerad r2

0,206

2
0,258

3
0,283

Large cap
4
0,286

1
0,365

2
0,369

3
0,365

Totalt
4

1

0,376

0,361

Tabell 6: Resultat regressionsanalys
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De olika regressionsmodellerna erhöll, som illustreras på sida 44, något varierande
förklaringsgrader. Förklaringsgraden mäter som vi tidigare nämnt hur stor del av
variationen i den beroende variabeln, det vill säga börskursen, som kan förklaras av
värdeförändringar i de oberoende variablerna. I regressionsmodellerna för de mindre
bolagen varierade de justerade förklaringsgraderna mellan 20,6 och 28,6 procent.
Förklaringsgraderna ökade för respektive variabel som lades till i modellen. För de stora
bolagen var de justerade förklaringsgraderna något högre, mellan 36,5 och 37,6 procent.
Till skillnad mot tidigare modell blev förklaringsgraderna för modell tre något lägre än
modell två. Det vill säga när vi lade till variabeln angående hur länge den verkställande
direktören haft sin position. Vanligtvis ska fler oberoende variabler leda till en ökad
förklaringsgrad. I de sista regressionsmodellerna, som illustrerar resultaten för samtliga
studerade bolag, varierade förklaringsgraderna mellan 36,1 och 40 procent. För totalen
ökade förklaringsgraden när fler oberoende variabler lades till i modell två, tre och fyra.
I tabell 6 på föregående sida presenteras dessutom koefficienterna för respektive oberoende
variabel i samtliga regressionsmodeller. Koefficienterna, det vill säga B-värdena, ger oss
en uppfattning kring hur de olika variablerna samspelar med den beroende variabeln,
börskursen. Vi kan således se effekterna av en värdeförändring i de olika oberoende
variablerna och dessutom se hur dessa förändras då en oberoende variabeln läggs till i
kontrollmodellen. CAR är den variabeln som kopplar samman eventstudien och
regressionsanalysen. Det som är intressant med CAR är att den beskriver marknadens
reaktioner då successionen blev offentlig för marknaden. Tabellen med resultaten av
regressionsanalysen visar att hur bolagen presterar efter ett VD-byte skiljer sig åt från hur
marknaden reagerade vid offentliggörandet av successionen. Med andra ord kan vi
konstatera att samtliga B-värden för CAR är negativa. Reagerar marknaden positivt för VDbytet innebär det att börskursen kommer att försämras. Sambandet är svagt men signifikant
på fem procentsnivån i samtliga modeller.
Ur tabellen kan vi dessutom urskilja hur variabeln historiskt resultat, det vill säga resultatet
ett kvartal innan, påverkar börskursen. För samtliga modeller vid undersökning av de
mindre bolagen har variabeln ett positivt och signifikant samband på fem procentsnivån.
För de stora bolagen tyder resultaten däremot på att det inte finns ett statistiskt signifikant
samband, vilket innebär att vi inte kan säkerställa att variabeln skiljer sig från noll.
Sammanlagt i regressionsmodellerna för alla företag, är resultaten statistiskt signifikanta
på fem procentsnivån. Med andra ord kan vi konstatera att historiskt resultat har ett positivt
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samband med börskursen, det vill säga att ett positivt resultat ger en högre aktiekurs och
vice versa.
Det kan slås fast att resultaten kopplat till hur stort ett företag är, beräknat på antalet
anställda, är statistiskt signifikant för de mindre bolagen på fem procentsnivån. Sambanden
är negativa, vilket innebär att bolag som bytt verkställande direktör och är noterade på
Small-cap presterar sämre vid fler antal anställda. Resultaten för stora bolagen och den
totala regressionsmodellen är däremot inte att anse som statistiskt signifikanta och således
kan vi inte uttala oss om det råder något samband mellan dessa variabler.
Soliditeten är ett nyckeltal som vi har använt för att kontrollera hur risken i de olika bolagen
ser ut. För kontrollmodellen det vill säga modell ett, i den totala undersökningen är
resultatet signifikant på tio procentsnivån. I modell två, då vi även undersöker om VD-bytet
har varit frivilligt är resultaten för soliditeten signifikanta på fem procentsnivån både för
dem mindre bolagen och totalen. Därefter är resultaten inte att anse som signifikanta för
någon annan modell.
Det som är intressant med resultatet är att samtliga koefficienter för skulder är signifikanta
på fem procentsnivån. Att observera är att det endast finns positiva samband mellan skulder
och börskurs. Det betyder att när skulderna ökar, ökar även börskursen. Detta kan anses
vara motsägelsefullt då soliditeten visade ett positivt samband och är någonting vi kommer
att diskutera vidare i analysen.
Den sjunde variabeln ålder, beskriver hur länge respektive bolag varit noterade vid
Stockholmsbörsen. Hur länge ett företag har varit noterat har ingen effekt på prestationen
för bolag noterade på Large-cap eller totalt. För samtliga modeller för de mindre bolagen
finns negativa samband mellan ålder och börskurs. Detta innebär att ju längre ett företag
varit noterat på Small-cap desto sämre presterar de på börsen.
De tre sista variablerna i tabellen på sida 44, behandlar successionen. Först en så kallad
dummy-variabel som beskriver om det finns någon skillnad beroende på om successionen
var frivillig eller ofrivillig. Sedan en variabel som beskriver hur länge den verkställande
direktören haft sin position och till sist en interaktionsvariabel som beskriver om den
verkställande direktören varit långlivad och avgått frivilligt eller inte.
Vi kan konstatera att resultaten för variabeln frivilligt var signifikanta för samtliga
regressionsmodeller på de mindre bolagen. Däremot visar interaktionsvariabeln att
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verkställande direktörer som haft sina positioner under lång tid och avgår frivilligt inte har
en signifikant skillnad mot de som avgått tidigare och frivilligt. Det finns heller inte någon
signifikant skillnad gentemot successioner då den verkställande direktören avgått
ofrivilligt.
För de stora bolagen kan vi däremot se att verkställande direktörer som varit verksamma
under lång tid har ett negativt samband. Jämförs detta med interaktionsvariabeln kan det
däremot konstateras att om successionen skett frivilligt, har det en positiv effekt på
börskursen.
Totalt sett kan vi konstatera att interaktionsvariabeln, det vill säga om successionen skett
frivilligt och hur länge den verkställande direktören haft sin position inte medför någon
skillnad. Bortser vi från interaktionen mellan variablerna, kan vi utifrån modell tre,
konstatera att både om successionen skett frivilligt och hur länge personen har varit VD har
positiva samband med börskursen.
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6. Analys
I detta kapitel kommer vi först att analysera resultaten ifrån eventstudien. Därefter kommer
vi analysera resultaten av regressionsanalysen samt belysa de likheter och skillnader som
uppfattats i dessa metoder. Vi kommer löpande i detta kapitel att koppla samman våra
teorier och tidigare forskning till resultaten.
Som vi tidigare nämnt, har under senare år diskussioner väckts kring att bolag byter
verkställande direktör allt oftare. Under studiens tidsram, som sträcker sig mellan åren 2008
till 2012, har vi kunnat observera totalt 87 VD-byten. Det innebär att i snitt har det
genomförts cirka 18 successioner varje år. Det kan vara svårt att uppskatta vad det innebär
rent generell. För att bättre förstå kan antalet VD-byten sättas i relation till alla noterade
bolag på Small- och Large-cap för år 2012, vilket var 179 stycken. Det innebär att drygt
hälften av alla bolag genomfört en succession under den observerade perioden. En del av
de förhållandevis många successionerna kan bero på att vår studies tidsperspektiv sträcker
sig över en period då världsekonomin drabbats en ekonomisk kris, finanskrisen. Tidsramen
sträcker sig både över en period med kraftiga börsnedgångar men även av perioder som
karaktäriseras av återhämtning och tillväxt.
Som vi kunnat se i resultaten av eventstudien var det totalt 58 VD-byten på Small-cap
respektive 29 på Large-cap. Intressant med detta är att det år 2012, fanns 121 företag på
Small-cap och 58 företag på Large-cap. Ställer vi detta i relation till hur många VD-byten
respektive lista haft får vi fram att 48 procent av bolagen på Small-cap har genomgått en
succession och 50 procent av bolagen på Large-cap. Enligt våra resultat utan hänsyn till
bortfall, har det procentuellt skett flera VD-byten på Large-cap.
Ovanstående resonemang är intressant eftersom vi enligt resultaten i eventstudien kunnat
observera att marknaden inte reagerar särskilt på informationen kring att stora bolag byter
verkställande direktör. Vid närmare analys av dagarna under händelsefönstret kan vi se att
de största reaktionerna sker dag noll, det vill säga den dagen då successionen blir offentlig
för marknaden. Reaktionen är negativ vilket kan jämföras med resultaten för Small-cap
som dag noll hade en positiv reaktion på successionen för att sedan dag ett visa den absolut
största negativa reaktionen. Detta anser vi kan ha att göra med vilken tid på dygnet
företagen väljer att publicera informationen. Exempelvis, om det sker på eftermiddagen
eller kvällen, vilket inte är ovanligt, kommer reaktionen och kursrörelser av naturliga skäl
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att komma dagen efter. En annan teori kan vara att eftersom det omsätts fler aktier på Largecap än Small-cap, kan den nya informationen inkorporeras snabbare i aktiepriset för bolag
listade på Large-cap. Eftersom vi totalt sätt fått en negativ reaktion på successionerna
innebär detta att det är fler som vill sälja aktien än att köpa. När information kring VDbyten publiceras och som marknaden tolkar negativt kan en konsekvens vara att det är
svårare att sälja aktien eftersom efterfrågan blir lägre och reaktionen drar således ut på
tiden. En annan reflektion kan vara att det finns flera stora ägare på Small-cap som har valt
att sälja i samband med att man byter verkställande direktör. Detta innebär att vid
försäljning av stora aktieinnehav kommer det ta längre tid innan allt blir sålt på grund av
att det omsätts färre aktier på Small-cap (Nilsson & Torsell, 2007 s.198). Detta är något
som vi anser kan förklara varför reaktionen sker dag ett.
Vidare har vi kunnat konstatera att resultaten för de mindre bolagen skiljer sig beroende på
vilket jämförelseindex som använts. Resultaten har visat sig vara statistiskt signifikanta,
det vill säga att ett samband mellan VD-bytet och aktiernas prisutveckling har kunnat
uppfattas vid analys gentemot hela Stockholmsbörsens index. Däremot vid jämförelse av
de mindre bolagen och Small-cap indexet är resultaten inte att anse som statistiskt
signifikanta. Detta kan för vissa anses ologiskt men om man studerar diagrammet för
eventstudien ser man tydligt att OMXSCPI förhåller sig bättre till Small-cap än vad
OMXSPI gör. Detta innebär att de abnormala avkastningarna inte skiljer sig lika mycket åt
vid jämförelse gentemot detta index. Anledningen till de olika resultat som uppfattats har
därför att göra med bolagens vikt i respektive index. På ett enkelt sätt kan detta beskrivas
som att jämföra små bolag med stora. De mindre bolagen kommer inte att i samma
utsträckning påverka index för hela Stockholmsbörsen eftersom de jämförs med bolag vars
omsättning på börsen och marknadsvärde kan vara många gånger högre än deras eget. I
praktiken ger således OMXSCPI eventuellt en mer rättvisande bild än OMXSPI, vilket är
ett representativt index för hela Stockholmsbörsen.
De olika reaktionerna på Small- och Large-cap anser vi även har att göra med de
förväntningarna som ställs på bolagen och dess ledning. Som vi tidigare nämnt kan
förväntningar och rykten bland annat uppstå då information kring specifika händelser inte
är tillräckligt detaljerade eller kompletta. De kan dessutom uppstå på grund av rådande läge
i ekonomin eller av tidigare erfarenheter av kristider. Utifrån resultaten kan avläsas att
reaktionerna vid successioner på Large-cap är relativt små. Detta kan indikera att
marknaden förväntade sig att en succession skulle kunna inträffa. En annan möjlig orsak
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kan vara att marknaden inte ser den verkställande direktören som lika viktig för något av
de större bolagen. Det vill säga att det ekonomiska värdet för en VD i ett större bolag är
mindre i relation till ett mindre bolag. Som vi tidigare har diskuterat är en verkställande
direktörs ekonomiska värde mycket svårt att uppskatta då personen inte kan ses en
ekonomisk tillgång. Vad som däremot menas med ekonomiskt värde är hur marknaden
väljer att värdera bolag till följd av en ny VD och således reviderar sina uppfattningar kring
hur framtiden för bolaget kommer att se ut. Detta kan vara en konsekvens av att den
verkställande direktören i ett stort företag inte har samma inflytande över, och behov av att
styra den dagliga verksamheten. De större bolagen har dessutom troligen ett större utbud
av kandidater till posten som ny verkställande direktör, varav fler med tidigare positioner
som företagsledare och dessutom välrenommerade. Detta kan bidra till att marknaden inte
oroar sig i samma utsträckning som för ett mindre bolag om vem som kommer att ta över
rollen som verkställande direktör.
Kopplat till resonemanget ovan anser vi att nyheter kring VD-byten på Small-cap i större
utsträckning kommer som en nyhet för marknaden. En annan aspekt på detta kopplat till
studien skriven av Dedman och Lin är att reaktionerna på VD-bytet kan ha och göra med
vilken risk bolaget har. I vårt fall innebär detta att mindre bolag som har en högre risk än
stora bolagen och därav kan det förklaras varför Small-cap reagerar mer på VD-byten än
vad Large-cap gör.
Vid sammanställning av resultaten för samtliga VD-byten på Small- och Large-cap så fick
vi däremot fram att VD-byten generellt är att anse som statistiskt signifikanta. Detta anser
vi till stor del har att göra med att vi har använt samma index för hela populationen. Vi har
tidigare kunnat konstatera att inget av resultaten är statistiskt signifikanta om man jämför
mot börslistans eget index. Dock har samma trend genomgående kunnat urskiljas, det vill
säga att marknaden tenderar att reagera negativt på successioner. Vid en sammanställning
av samtliga bolag så har det mest representativa index valt, i detta fall Stockholmsbörsens
index som innehåller Small-, Mid- och Large-cap. Därför är resultaten inte heller att anse
som överraskande.
Vid vidare granskning av diagrammen kan man se att totalen för VD-byten efterliknar
diagrammet för Small-cap. Detta indikerar och bestyrker att resultaten är statistiskt
signifikanta beroende på att marknaden reagerar mer kraftigt på en succession för Smallcap bolag än vad marknaden gör för bolag listade på Large-cap. Vad som även kan tänkas
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påverka resultatet för samtliga bolag är som vi tidigare har presenterat att det finns ett
statistiskt samband mellan Small-cap och stockholmbörsens index. Jämför vi t-värdena för
Small-cap (-3,815) och totalen (-4,952) så kan konstateras att det är en betydande skillnad
i dessa mått och därför kan fastslås att hela populationen är att anse som statistiskt
signifikanta. Intressant med t-värdena är att ju större skillnad gentemot det kritiska Tvärdet, desto mer säkert kan resultatet anses vara. Konkret innebär detta för oss att resultatet
för totalen är, statistiskt sett, säkrare än resultaten för de mindre bolagen och att det således
endast finns väldigt liten chans för att resultatet är missvisande.
En annan aspekt som är intressant att analysera är att diskutera huruvida den svenska
aktiemarknaden

är

att

anse

som

informationseffektiv.

Enligt

den

effektiva

marknadshypotesen ska börskurser återspegla all tillgänglig information samt att ny
tillgänglig information direkt ska inkorporeras i aktiepriset. Utifrån resultaten kan vi se att
den nya informationen snabbt tas upp av marknaden mellan dag noll samt dag ett. Under
dag två återgår både Small- och Large-cap tillbaka till normala nivåer. Detta kan enligt
Ridder ses som en anomali som innebär att marknaden kommer investera i Small- och
Large-cap bolag då de under nedgångarna kan anses vara felvärderade. Men däremot menar
Ridder att om marknaden är effektiv så försvinner anomalierna snabbt då aktörer på
marknaden kommer att utnyttja vinstmöjligheter tills att de inte finns kvar, vilket styrker
argumentet ovan.
Enligt Hamberg går det att dela in marknaden i tre olika nivåer vilket kännetecknar vilken
sorts information som aktörerna har tillgång till samt hur aktiernas pris speglas i dessa. Den
svaga formen innebär att en investerare som endast handlar till följd av historisk data inte
kommer att erhålla fördel framför någon annan investerare eftersom denna information
redan finns inkorporerat i aktiepriserna. Eftersom ny information sker slumpmässigt är den
bästa uppskattningen en investerare kan göra för att förutspå morgondagens prisutveckling,
dagens priser. Således talar forskare om att historisk prisutvecklingen inte sker enligt något
mönster, utan följer en så kallad random walk. När ny information publicerats sker dock en
reaktion och marknaden reviderar sina uppfattningar vilket leder till att prisbildning
förändras. Med andra ord kan vi inte förkasta tanken om att den svenska aktiemarknaden
kan anses vara effektiv i åtminstone den svaga formen.
Vi kan däremot förkasta tanken om att den svenska aktiemarknaden tillhör den starka
formen eftersom den beskriver att alla typer av information redan finns inkorporerad i
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aktiepriset, även information som ännu inte blivit publicerad. Insiderinformation är således
inte användbart för placeraren för att identifiera aktier som antigen är under- eller
övervärderade. Eftersom vi har kunnat konstatera signifikanta kursrörelser i samband med
publicering av information angående successioner kan marknaden omöjligt vara starkt
effektiv. Som vi tidigare har nämnt är den svenska börsmarknaden dessutom mycket strikt
reglerad både vad gäller börsrätt men även bolagens informationsplikt och under åren har
investerare blivit dömda för aktierelaterade brott. Av detta kan konstateras att om aktörer
blir dömda för sådana brott är detta ett bevis på att marknaden inte befinner sig i den starka
formen.
Till sist avser vi att diskutera tanken om att den svenska aktiemarknaden är att anse
informationseffektiv i den halvstarka formen. Enligt Skogsvik har det sedan tidigare
bekräftats att de flest aktiemarknader är att anse som informationseffektiva i denna form.
För att ta reda på om en marknad är att anse som halvstark så innebär detta att man studerar
hur aktiemarknaden reagerar på nyheter från företagen. Av resultaten kan vi konstatera att
marknaden reagerar på nyheter kring successioner och att de är statistiskt signifikanta.
Vidare beskriver Hamberg att om det sker en förändring på aktiemarknaden i samband med
publiceringen av nyheter så innebär det att marknaden är informationseffektiv. Enligt våra
resultat betyder att den svenska aktiemarknaden är att anse som informationseffektiv i den
halvstarka formen. Vårt resultat skiljer sig från Skogsvik, som inte kom fram till en entydig
slutsats om den svenska aktiemarknaden är att anse som informationseffektiv i den
halvstarka formen. Detta har med största sannolikhet att göra med att vi använt olika metod
och olika tidsperioden för att uppskatta informationseffektiviteten på den svenska
aktiemarknaden.

6.2 Analys av regressionsmodeller
Vid analys av de olika regressionsmodellerna, har vi bland annat kunnat konstatera att
storleken beräknat på antalet anställda skiljer sig, relativt sett, mellan företag listade på
Small och Large-cap. För de mindre företagen var det statistiskt signifikant att storleken på
företagen negativt påverkade prestationen i form av börskursen. Med andra ord betyder det
att desto fler anställda ett företag listat på Small-cap har desto större är risken att företaget
presterar sämre efter en succession. Detta är någonting som Friedman och Singh även
påpekar, att stora företag är mer komplexa och ledningen har mindre inflytande i sådana
organisationer (Friedman och Singh, 1989 s.728). Därför anser vi att det kan tänkas vara
logiskt att resultaten av antal anställda inte har någon signifikant betydelse för stora företag.

54

Kapitel 6: Analys

Christian Andersson & Victor Lundberg

Däremot blir kontentan på detta att mindre företag som har många anställda kan anses vara
komplexa och därav finns det ett negativt samband mellan storleken på mindre bolag och
prestationen. En tolkning av resultatet innebär således att mindre bolag med många
anställda är mindre effektiva än mindre bolag med färre anställda.

Hur länge ett företag har varit noterat på Small-cap har liksom storlek även visat sig vara
negativt signifikant för samtliga modeller av de mindre bolagen. Det innebär att bolag som
har varit listade på Small-cap under en längre tid presterar sämre efter en succession än
bolag som har varit noterade på samma lista under en kortare period. Negativa samband på
variabler som mäter hur länge företagen varit noterade och deras storlek kan bero på att
företag som funnits under en lång tid haft tid att bygga upp en stor och komplex
organisation till skillnad mot mindre företag som under utvecklingsfasen inte har samma
förutsättningar. Det kan även tolkas som att marknaden tappar förtroende för små bolag
med komplexa organisationer som funnits under en längre tid och inte lyckas prestera vad
marknaden förväntat av dem. Big-bath, eller stålbad som det även kallas, kan vara en annan
anledning till varför sambanden ser ut som de gör. När en succession inträffar är det inte
ovanligt att den nya ledningen vill städa upp inom organisationen och då passar på att
tidigarelägga kostnader samt varsla en hel del personal (L. Nikolai et al, 2010 s.513).
Ledningen kanske anser att vissa delar av organisationen är överflödiga vilket således
bidragit till de samband som kunnat skådas. Dock ska framföras att relationen troligtvis ser
helt annorlunda ut i andra situationer under ett bolags livscykel. Däremot anser vi att
ovanstående till stor del kan förklara varför vi har fått ett negativt samband mellan antalet
anställda och företagets ålder ställt mot börskursen som i föreliggande studie varit det
prestationsmått som undersökts.

Av tidigare studier är det även känt att risken i bolagen är en avgörande faktor för hur
marknaden reagerar samt hur bolagen presterar efter en succession. Utifrån våra resultat
kan konstateras att soliditeten i modell två för Small-cap, samt att soliditeten för alla företag
i modell ett och två var statistiskt signifikanta. Detta antyder att beroende på om ett företag
har låg skuldsättning och således stor förmögenhet, kommer det att leda till en bättre
prestation efter en succession. Vi kan däremot inte dra en entydig slutsats om detta då
endast tre av tolv modeller var signifikanta samt att inga Large-cap bolag visade ett
samband mellan soliditet och prestation.
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Vid vidare fördjupning i företagens skuldsättning fick vi något oväntat fram att samtliga
skulder för alla modeller var positivt statistiskt signifikanta. Med andra ord betyder det att
företag som är högre belånade presterar bättre efter en succession. Vid analys och
jämförelse av koefficienterna mellan små och stora företag, kan konstateras att vid ökad
risk i form av ökad skuldsättning ökar prestationen mer för Small- än för Large-cap. En
anledning till varför marknaden reagerar positivt vid ökade skulder kan vara att ett företag
belånar sig i syfte att investera i verksamheten. Marknaden har troligtvis förhoppningar om
att dessa investeringar i framtiden kan generera positiva kassaflöden. En annan teori skulle
kunna vara att företag som genomgått en succession hellre skuldsätter bolaget än att fråga
aktieägarna om tillskott av kapital. När bolag skuldsätter sig i form av lån finns det positiva
vinningar av det, tillexempel får företag göra avdrag för de räntor som betalas på lånen
vilket således i vissa fall kan vara mer eftersträvansvärt än höga avkastningskrav från
ägarna. Dessutom kan företagsledningen genom att inte låsa det egna kapitalet istället dela
ut fritt eget kapital till sina aktieägare. Dessa tankar och idéer möjliga förklaringar till varför
en ökad skuldsättning skulle kunna leda till en högre börskurser och ökad prestation.

För att slutligen kunna analysera om det finns olika sorters beteenden beroende på vilken
lista företaget är noterat på så har vi fått fram intressanta resultat angående hur företagens
historiska resultat kopplat till prestation. Enligt dessa så är de historiska resultaten
signifikanta för de mindre bolagen och för totalen. Det innebär att det inte finns ett samband
mellan vad de större företagen tidigare haft för resultat och deras börskurs. Detta tyder
dessutom på att resultaten är viktigare för de mindre företagen än för de stora och att det
därför går det att urskilja beteenden mellan de olika börslistorna. Vilket emellertid kan
förklaras av att de större bolagen i större utsträckning strävar efter långsiktiga mål, tydligt
ägarskap samt att de redan har byggt upp ett stort förtroende för marknaden. Mindre bolag
som inte är lika välkända bland marknaden kan behöva prestera under en längre tid för att
bygga upp ett lika stort förtroende som för dem större företagen. I de större bolagen kan
man även tänka sig att de strävar efter utdelningspolitik för att berika sina aktieägare, vilket
i slutändan innebär att kortsiktiga resultat är mindre viktiga för marknaden som investerat
på Large-cap.

Kvartal efter successioner var en kontrollvariabel som inte visade sig vara signifikant för
studien, därför kan vi inte påstå att det finns några samband mellan detta och företagens
prestationer.
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Till sist avser vi att diskutera den verkställande direktörens egenskaper samt koppla
resultaten till den tidigare genomförda eventstudien. CAR är som vi tidigare nämnt den
variabel som kopplar samman de olika metodologiska tillvägagångssätt denna studie
behandlat. Det kan konstateras att signifikanta resultat antyder att marknadens reaktioner
har betydelse för hur företagen presterar efter en genomförd succession. Friedman och
Singh kom i sin studie från 1989 fram till slutsatser som pekade på att marknaden i större
utsträckning reagerar negativt på ett VD-byte i företag som presterat bra innan
successionen. På liknande sätt tyder resultaten i denna studie på att sambanden mellan
variablerna är negativt för samtliga modeller. Det innebär att om den kumulativa abnorma
avkastningen är förhållandevis hög kommer företagen att prestera sämre på
börsmarknaden. Däremot ska tilläggas att resultaten av eventstudien visade att
offentliggörandet

av

nyheter

kring

successionen

innebar

generella

negativa

marknadsreaktioner. Detta innebär i sin tur att de negativa samband som uppfattats tyder
på att företagen har presterat förhållandevis bättre efter successionen.
Vidare kan vi koppla samman resultaten med problematiken att ekonomiskt värdesätta en
verkställande direktör. Friedman och Singh har påpekat att marknadens reaktioner kan
sättas i relation till hur väl de anser att den nya verkställande direktören passar i rollen samt
hur väl denne kommer bidra till positiva resultat i framtiden. Således kan resultaten av den
genomföra eventstudien anses vara synonymt med hur marknaden värdesätter en
verkställande direktör. Generellt kan då påstås att efterträdaren har ett lägre värde i
marknadens ögon. Regressionen visar dock att denna uppfattning ändras under de
efterföljande fyra kvartalen. Marknaden höjer sina förväntningar vilket leder till att
börskursen, det vill säga företagens prestationer, ökar. Ovanstående kan kopplas samman
med teorin om den effektiva marknaden. Tidigare har beskrivits att vi måste godta tanken
om en effektiv marknad i åtminstone den halvstarka formen däremot kan anomalier på kort
sikt uppstå. Det innebär att kursen avviker från vad som bör anses motiverat till följd av
den publicerade informationen. På lång sikt är dock kurserna att anse representativa på en
effektiv marknad i den halvstarka formen. Detta anser vi i sin tur kan kopplas till hur
successionen genomfördes och hur länge den tidigare verkställande direktören haft sin
position inom företaget.
En verkställande direktör som avgår frivilligt påverkar marknaden positivt i den
bemärkelsen att de mindre företagens börsvärde är högre. För stora bolag kan vi däremot
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inte konstatera att det finns något samband mellan variablerna. På liknande vis kan vi slå
fast att en VD som haft sin position under lång tid innan successionen har ett positivt
samband med prestation för små bolag och negativt för större bolag. För stora bolag
noterade på Large-cap har däremot en verkställande direktör som varit verksam under en
lång period och därefter avgår frivilligt en positiv inverkan på marknadens värdering. Det
kan bland annat bero på att avgången till viss del varit väntad av marknaden då den
verkställande direktören kan vara gammal eller har ett avtal som löper ut. Den tidigare
VD:n har eventuellt byggt upp stadiga kundrelationer och säkrat långtgående, viktiga avtal
med både leverantörer och kunder som på sikt även säkrar företagets kassaflöden.
Av ovan förda diskussioner anser vi det till sist intressant att koppla resultaten till
fenomenet strategic management. Med andra ord hur effektiviteten inom en organisation
påverkas av ledningen. Friedman och Singh menar att det inte finns något självklart svar
kring hur lönsamt en succession är för alla företag. De anser bland annat att det har och
göra med att det i stort sett är omöjligt att ta fram en fulländad modell som tar med samtliga
möjliga faktorer i beräkning. Vi kan däremot konstatera att våra modeller som trots allt
genererat förklaringsgrader om runt 40 procent tyder på resultat som kan liknas vid
Huson’s, den verkställande direktören påverkar generellt företagens prestationer positivt.
Stora företag har däremot uppvisat skillnader gentemot mindre bolag vad gäller den
verkställande direktörens egenskaper i samband med successionen. Det anser vi har att göra
med att den verkställande direktören i sådana bolag inte har samma kontroll och inflytande
som i en mindre organisation. Inom mindre bolag kan en VD ofta även vara en av de större
ägarna och har således mer beslutsmandat. Därför är det också troligt att det vid en
succession i större utsträckning uppstår konflikter och motstridigheter vilket i sin tur har
lett till de signifikanta resultat denna studie uppvisat.
Ledningen har som sagt inom både större och mindre organisationer en betydande roll för
företagens prestationer efter en succession. Ritual Scapegoating förklarar som vi tidigare
presenterat att den verkställande direktören inte påverkar företagens resultat utan ses som
en syndabock som straffas för att företaget har presterat dåligt. Teorin syftar mycket till
”pre-succession performance” vilket under denna studie inte har studerats ingående. Vi kan
således inte utesluta att successionen är en konsekvens av företagets försämrade prestation.
Tanken om allt snabbare VD livscykler och aktiemarknadens höga avkastningskrav, även
kallat VD-karusellen, är med andra ord någonting vi anser bör studeras ytterligare.
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Teorin Vicious-circle beskriver att successioner är att se som en ond cirkel där företag som
har genomgått en succession och underpresterat kommer att leda till ett nytt byte av den
verkställande direktören. Som vi tidigare har nämnt tyder våra resultat på att företagen har
presterat bättre efter succession. Därför kan vi utesluta att vicious-circle teorin råder på den
svenska aktiemarknaden för små och stora bolag. Vi anser däremot att resultaten pekar mot
att en ny verkställande direktör inom organisationer förhåller sig till vad som kommit att
kallas för common-sense teorin. Att successioner på lång sikt leder till ökad effektivitet.
Grusky menade däremot att detta bör ses som en anomali och att organisationer allt som
oftast påverkas negativt av nytt ledarskap. Vi anser dock att den svenska företagskulturen
med bolag och dess verksamma som ständigt anpassar sig till rådande värderingar och
samhällsförändringar ger ny ledning alla förutsättningar för att lyckas förvalta bolaget
effektivt. Organisationen kan ta till sig nya idéer samtidigt som man kan behålla fungerande
strukturer.
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7. Slutsatser
Sammanfattningsvis kommer vi under detta kapitel att presentera våra slutsatser samt
studiens bidrag. Sist av allt kommer vi dessutom att ge förslag till vidare forskning.
För att besvara frågeställningen om hur marknaden reagerar på information angående
företag som byter verkställande direktör kan konstateras att marknaden generellt reagerat
negativt vid samtliga undersökta successioner. Vid analys av respektive lista har vi däremot
kunnat fastställa att det endast var de mindre bolagen som hade signifikanta samband om
de jämfördes mot Stockholmsbörsen index.
Samma tendenser för små respektive stora bolag har kunnat observeras vid analys av
företagens prestationer efter att de genomgått en succession. Det vill säga att mindre bolag
har uppvisat signifikanta samband i högre grad än de större bolagen. Intressant för den här
studien är att hur marknaden reagerar vid offentliggörandet av VD-bytet påverkar alla
företagens prestation. Slutsatsen blir såldes om marknaden reagerade negativt på en
succession kommer detta innebära att företagens prestation ökar. På samma sätt har ökad
skuldsättning bidragit till att marknaden värderar företagen högre efter successionen.
Ytterligare har vi i studien påvisat att den verkställande direktörens egenskaper är viktigare
för mindre bolag. Däremot bör ännu en gång förtydligas att en verkställande direktör som
haft sin position under en lång tid och avgår frivilligt även påverkar värderingen av större
företag positivt. Med andra ord kan vi konstatera att den verkställande direktören i små
bolag är viktigare för marknaden.
Slutsatsen av ovanstående är att successioner generellt leder till högre prestationer på längre
sikt. Detta är i sin tur förenligt med teorin common-sense. Däremot påverkar de mindre
bolagens prestationer i större utsträckning av förändringar i ledarskapet. Dessa förändringar
skapar dessutom reaktioner på marknaden vilket innebär att vi inte kan förkasta tanken om
en informationseffektiv marknad i den halvstarka formen. Det innebär i sin tur att
Stockholmsbörsen

har

stor

samhällsekonomisk

betydelse.

Marknaden

har

de

grundläggande förutsättningarna för att fungera som ett instrument för en effektiv
resursallokering i samhället.
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7.1 Studiens bidrag
Föreliggande studie har kombinerat två olika metoder för att belysa problem med att dagens
verkställande direktörer omsätt i allt snabbare takt. Forskningsområdet har inte i tillräcklig
omfattning studerats på den svenska marknaden med liknande tillvägagångssätt. I de olika
metoderna har vi använt samma mått på prestation vilket bidragit till att vi kunnat studera
marknadens värderingar ur två olika perspektiv. Detta har dessutom skapat förståelse kring
problematiken med att värdesätta en verkställande direktör, både på kort sikt men även
under en längre period.
Studien har dessutom bidragit till en bredare forskningsgrund och resultaten till en
förståelse av relationen mellan företagsledning och aktiemarknaden.

7.2 Förslag till vidare forskning
Denna studie har som tidigare nämnts fokuserat på den svenska aktiemarknaden och
successioner hänförliga till sådana bolag. Vi anser att det skulle vara intressant att
undersöka internationella skillnader i antingen hur aktiemarknaden reagerar vid
offentliggörande av VD-byten eller sambanden mellan hur företag presterar innan och efter
en succession. Det skulle kunna genomföras genom att man lägger in ytterligare fler
variabler som beskriver både den rådande och efterträdande VD:n. Exempel på variabler
som skulle vara intressant att undersöka är bland annat ålder, kön och arvode.
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Bilaga 1 - Population
Small-cap

Large-cap

Acando

Dedicare

Lammhults

Proact

ABB

Melker Schörling

ACAP invest B

DGC One

Luxonen SDB

Probi

Alfa Laval

Millicom SDB

A-com

Diamy

Malmbergs

Profilgruppen

Alliance Oil

MTG A

Addnode B

Doro

Micronic Mydata

Raysearch

Assa Abloy B

NCC

Aerocrine

Duroc

Micro
Systemation B

Readsoft

Astra Zeneca

Nordea

Allenex

Elanders B

Midsona A

Rejlers B

Atlas Copco A

Oriflame SDB

Alltele

Electragruppen

Midway A

Retail & Brands

Atrium Ljungberg

Peab

Anoto Group

Elos

Moberg Derma

Rottneros

Autoliv SDB

Ratos A

Arcam

Endomines

Morphic B

Rörvik Timber

Axfood

Saab B

Arctic Paper

Enea

MQ

Seamless

Boliden

Sandvik

Arise
Windpower

EpiCept

MSC

Sectra B

Castellum

SCA A

Artimplant

Etrion

Multi-Q

Semcon

Electrolux A

Scania A

Aspiro

eWork

NAXS

Sensys

Elekta B

SEB A

Avega

Feelgood

Nederman

Shelton
Petroleum

Ericsson A

Securitas B

Beijer
Electroctronics

Fingerprint

Note

Sigma B

Fabege

Semafo

Bergs Timber B

Finnveden Bulten

Novestra

Sintercast

Getinge B

SHB A

Biotage

Formpipe

Novotek

Softronic V

H&M B

Skanska B

Bong

Geveko B

NSP B

Stjärna Fyrkant

Hakon Invest

SKF A

Boule
Diagnostics

Global Health

Oasmia

Studsvik

Hexagon B

SSAB A

BTS Group B

Havsfrun B

Odd Molly

Svedbergs

Holmen A

Stora Enso A

Catena

Hemtex

OEM B

Svolder A

Hufvudstaden A

Swedbank A

Cavotec

HMS Networks

Opcon

Traction

Husqvarna A

Swedish Match

Cellavision

IAR Systems

Orexo

Transatlantic B

Industrivärden A

Tele 2 A

Cision

Image Systems

Ortivus A

Transcom A

Investor A

Telia Sonera

Coastal Contact

Intellecta

Partnertech

Trigon

Kinnevik A

Tieto

Concordia B

ITAB Shop B

Phonera

Uniflex

Latour B

Trelleborg B

Connecta

Kabe B

Poolia

VGB B

Lundbergs B

Wallenstam B

Consilium B

Karo Bio

Precise
Biometrics

Venue Retail

Lundin Mining

Volvo A

CTT Systems

Knowit

Prevas B

Vitec Software
B

Lundin Petrol

Cybercom

Lagercrantz B

Pricer B

Vitrolife

Meda A

Xano B
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Bilaga 2 - Regressionsresultat
Small-Cap
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

,480a

,231

,206

,54855

2

,534b

,285

,258

,53015

3

,559c

,312

,283

,52113

4

d

,318

,286

,51995

,564

ANOVAa
Model

1

2

3

4

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

19,486

7

2,784

Residual

64,996

216

,301

Total

84,482

223

Regression

24,054

8

3,007

Residual

60,428

215

,281

Total

84,482

223

Regression

26,364

9

2,929

Residual

58,118

214

,272

Total

84,482

223

Regression

26,899

10

2,690

Residual

57,583

213

,270

Total

84,482

223

Sig.

9,251

,000b

10,698

,000c

10,786

,000d

9,950

,000e

Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

,003

,630

-,006

,002

,003

LG_Anställda

Sig.

Beta
,005

,996

-,157

-2,448

,015

,001

,197

3,269

,001

-,154

,070

-,198

-2,207

,028

LG_Soliditet

,407

,289

,107

1,406

,161

LG_Skulder

,591

,099

,592

5,996

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,073

,163

-,027

-,447

,655

LG_Ålder

-,419

,178

-,145

-2,354

,019

CAR
Historisk Resultat Laggad
(MKR)
1

Std. Error

t
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(Constant)

-,399

,617

-,647

,518

CAR

-,009

,002

-,247

-3,753

,000

,003

,001

,179

3,064

,002

LG_Anställda

-,199

,068

-,256

-2,910

,004

LG_Soliditet

,566

,282

,149

2,003

,046

LG_Skulder

,625

,096

,626

6,535

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,085

,158

-,031

-,539

,591

LG_Ålder

-,557

,176

-,193

-3,175

,002

,389

,096

,260

4,031

,000

(Constant)

-,300

,607

-,494

,622

CAR

-,011

,003

-,294

-4,399

,000

,002

,001

,148

2,531

,012

LG_Anställda

-,186

,067

-,240

-2,762

,006

LG_Soliditet

,382

,285

,100

1,342

,181

LG_Skulder

,593

,095

,594

6,262

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,073

,155

-,027

-,472

,638

LG_Ålder

-,500

,174

-,173

-2,877

,004

Frivilligt/ofrivilligt

,309

,099

,206

3,128

,002

LG_HurlängeVD

,347

,119

,192

2,917

,004

(Constant)

-,752

,686

-1,097

,274

CAR

-,011

,003

-,300

-4,491

,000

,002

,001

,149

2,549

,012

LG_Anställda

-,180

,067

-,232

-2,673

,008

LG_Soliditet

,393

,284

,103

1,383

,168

LG_Skulder

,614

,096

,615

6,418

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,065

,155

-,024

-,419

,676

LG_Ålder

-,519

,174

-,180

-2,987

,003

Frivilligt/ofrivilligt

,718

,307

,480

2,338

,020

LG_HurlängeVD

1,108

,554

,612

2,001

,047

HurlängeVD_x_FrivilligtOfrivillgt

-,789

,561

-,573

-1,407

,161

Historisk Resultat Laggad
(MKR)
2

Frivilligt/ofrivilligt

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

3

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

4
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Large-Cap
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

,635a

,404

,365

,27032

2

,643b

,413

,369

,26949

3

,644c

,414

,365

,27043

4

d

,430

,376

,26808

,656

ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

7

,764

Residual

7,892

108

,073

13,237

115

Regression

5,466

8

,683

Residual

7,771

107

,073

13,237

115

Regression

5,485

9

,609

Residual

7,752

106

,073

13,237

115

Regression

5,691

10

,569

Residual

7,546

105

,072

13,237

115

Total

4

F

5,345

Total

3

Mean Square

Regression

Total

2

df

Total

Sig.

10,449

,000b

9,408

,000c

8,334

,000d

7,919

,000e

Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

,545

,330

-,041

,008

2,656E-006

LG_Anställda

Beta
,101

-,744

-5,251

,000

,000

,030

,332

,741

-,054

,059

-,097

-,911

,364

LG_Soliditet

,096

,102

,081

,946

,346

LG_Skulder

,340

,073

,705

4,670

,000

-,121

,111

-,081

-1,089

,279

LG_Ålder

,000

,096

-,001

-,004

,997

(Constant)

,513

,330

1,557

,123

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

LG_KvartalEfterVDByte

2

Sig.

1,652

CAR

1

Std. Error

t
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CAR

-,037

,008

-,680

-4,541

,000

3,402E-006

,000

,039

,426

,671

LG_Anställda

-,025

,063

-,045

-,400

,690

LG_Soliditet

,110

,102

,093

1,078

,283

LG_Skulder

,291

,082

,603

3,547

,001

-,115

,111

-,077

-1,038

,302

LG_Ålder

,019

,097

,023

,196

,845

Frivilligt/ofrivilligt

,096

,074

,113

1,291

,199

(Constant)

,527

,332

1,589

,115

-,036

,009

-,651

-4,048

,000

3,230E-006

,000

,037

,402

,688

LG_Anställda

-,023

,063

-,041

-,358

,721

LG_Soliditet

,123

,105

,104

1,164

,247

LG_Skulder

,281

,084

,583

3,326

,001

-,114

,111

-,076

-1,025

,308

LG_Ålder

,040

,106

,050

,380

,704

Frivilligt/ofrivilligt

,118

,086

,140

1,368

,174

LG_HurlängeVD

-,057

,111

-,048

-,513

,609

,835

,376

2,221

,029

-,034

,009

-,626

-3,914

,000

1,571E-006

,000

,018

,196

,845

LG_Anställda

-,018

,063

-,032

-,286

,776

LG_Soliditet

,097

,106

,082

,916

,362

LG_Skulder

,263

,084

,546

3,120

,002

-,123

,110

-,082

-1,114

,268

,090

,109

,111

,825

,411

Frivilligt/ofrivilligt

-,201

,207

-,237

-,970

,334

LG_HurlängeVD

-,529

,300

-,449

-1,764

,081

,527

,312

,671

1,692

,094

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

LG_KvartalEfterVDByte

CAR
Historisk Resultat Laggad
(MKR)

3

LG_KvartalEfterVDByte

(Constant)
CAR
Historisk Resultat Laggad
(MKR)

4

LG_KvartalEfterVDByte
LG_Ålder
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Totalt
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

,612a

,374

,361

,50281

2

,629b

,395

,381

,49501

3

,645c

,416

,400

,48701

4

,646d

,417

,400

,48734

ANOVAa
Model

1

Sum of Squares
50,172

7

7,167

Residual

83,936

332

,253

134,109

339

Regression

53,002

8

6,625

Residual

81,106

331

,245

134,109

339

Regression

55,841

9

6,205

Residual

78,268

330

,237

134,109

339

Regression

55,972

10

5,597

Residual

78,137

329

,237

134,109

339

Total

3

Total

4

Mean Square

Regression

Total

2

df

Total

F

Sig.

28,350

,000b

27,038

,000c

26,160

,000d

23,567

,000e

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

,078

,310

-,006

,002

3,488E-005

LG_Anställda

Beta
,252

,802

-,140

-2,989

,003

,000

,125

2,582

,010

-,050

,052

-,087

-,948

,344

LG_Soliditet

,267

,147

,096

1,815

,070

LG_Skulder

,396

,052

,729

7,640

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,079

,121

-,029

-,657

,512

LG_Ålder

-,087

,105

-,044

-,825

,410

CAR
Historisk Resultat Laggad
(MKR)
1

Std. Error
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(Constant)

-,196

,316

-,621

,535

CAR

-,008

,002

-,180

-3,781

,000

3,797E-005

,000

,136

2,848

,005

LG_Anställda

-,052

,051

-,091

-1,003

,316

LG_Soliditet

,342

,147

,122

2,331

,020

LG_Skulder

,400

,051

,736

7,841

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,083

,119

-,030

-,697

,486

LG_Ålder

-,126

,104

-,064

-1,208

,228

,238

,070

,154

3,398

,001

(Constant)

-,126

,311

-,403

,687

CAR

-,010

,002

-,217

-4,515

,000

3,738E-005

,000

,134

2,849

,005

LG_Anställda

-,041

,051

-,072

-,804

,422

LG_Soliditet

,233

,148

,083

1,578

,116

LG_Skulder

,372

,051

,684

7,313

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,080

,117

-,029

-,683

,495

LG_Ålder

-,146

,102

-,074

-1,428

,154

Frivilligt/ofrivilligt

,163

,072

,105

2,249

,025

LG_HurlängeVD

,319

,092

,166

3,459

,001

(Constant)

-,263

,362

-,725

,469

CAR

-,010

,002

-,220

-4,559

,000

3,807E-005

,000

,136

2,893

,004

LG_Anställda

-,041

,051

-,072

-,806

,421

LG_Soliditet

,239

,148

,085

1,615

,107

LG_Skulder

,376

,051

,691

7,345

,000

LG_KvartalEfterVDByte

-,077

,117

-,028

-,659

,511

LG_Ålder

-,166

,106

-,085

-1,568

,118

Frivilligt/ofrivilligt

,315

,217

,204

1,448

,148

LG_HurlängeVD

,575

,357

,300

1,610

,108

-,272

,367

-,193

-,742

,459

Historisk Resultat Laggad
(MKR)
2

Frivilligt/ofrivilligt

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

3

Historisk Resultat Laggad
(MKR)

4

HurlängeVD_x_FrivilligtOfrivi
llgt
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