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Sammandrag 
 

 

Sedan början av 1990-talet har både antalet VD-byten och andelen 

institutionellt ägande konstant ökat. Tidigare studier visar på att ägarstrukturen 

i bolag påverkar frekvensen varmed VD:ar byts ut. Däremot har det inte 

genomförts någon svensk studie avseende sambandet mellan VD-byten och 

institutionella ägare. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 

institutionella ägare i svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 2001 till 

2009 påverkar VD-byten. För att besvara syftet har en kvantitativ metod valts. 

Information har hämtats från sekundärkällor och för att analysera data har vi 

använt oss av korrelations- och regressionsanalyser. Resultaten kan vare sig 

påvisa att institutionella ägare leder till fler VD-byten, att institutionella ägare 

leder till fler framtvingade VD-byten eller att institutionella ägare ökar 

sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD. Utifrån resultaten ges 

dock antydningar om att institutionerna valt att inta en passiv roll. Därmed 

kan fripassagerarproblemet i agent-teorin tänkas vara en förklaring till 

uppsatsens resultat.  
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1 Inledning 

 

 

1.1 INTRODUKTION  

 

Under senare tid har byten av verkställande direktör (VD) varit ett frekvent 

ämne i dagspressen. Bland annat har Volvos VD-byte varit uppe för 

diskussion, och vad som initialt synes vara ett byte på grund av sjukdom 

verkar vara baserat på andra grunder. Det finns flera äldre studier som 

behandlar VD:ns roll och det har kunnat visas att VD:n har stor påverkan på 

hur företag presterar på börsen samt bolagens överlevnadsförmåga (Barnard, 

1938; Thompson 1967; Child, 1972; Drucker, 1954; Wasserman, 2003). Sedan 

början av 1990-talet har antalet VD-byten konstant ökat i Sverige (Fristedt & 

Sundqvist, 2005-2009; Kaplan & Minton, 2008) och europeiska företag har 

under denna period den högsta omsättningen på VD:ar i världen (Booz & 

Company Inc., 2008). Forskning visar på att så kallade framtvingade VD-byten 

sker om företag presterar dåligt (Coughlan & Schmidt, 1985; Warner et al., 

1988; Weisbach, 1988; Gilson, 1989; Denis & Denis, 1995; Kang & 

Shivdasani, 1995; Huson et al., 2001; Conyon & Florou, 2002; Huson et al., 

2004; Fee & Hadlock, 2004; Jenter & Kanaan, 2008; Kaplan & Minton, 2012). 

Dock finns det flera studier som visar på att VD-byten inte lönar sig, samt 

påverkar företags resultat negativt (Warner et al., 1988; Weisbach, 1988; 

Parrino, 1997, Huson et al., 2001). Med detta i beaktan är det anmärkningsvärt 

att antalet VD-byten fortsätter att öka. 

Ytterligare en intressant aspekt är, att under samma tidsperiod som antalet 

VD-byten ökat, har även de institutionella ägarna1,2 ökat sitt börsinnehav 

(Lundberg, 2008, s. 409). Institutionerna äger i dagsläget betydande värden på 

den svenska aktiemarknaden (Fristedt & Sundqvist, 2008; SOU 2004:47 s. 

178). Eftersom VD-byte i grunden är en bolagsstyrningsfråga3, är 

ägarstrukturen i ett företag av vikt vad gäller VD-byte. I Sverige inleddes 

                                                           
 

1 Begreppet institutionell ägare innefattar flera olika kategorier av ägare, termen institutionell ägare har 
valts framför institutionell investerare eftersom det rent lexikaliskt har en starkare koppling till ordet 
ägare och aktieägare. 
2 Begreppet institutionella ägare är ett paraplybegrepp för en grupp aktieägare, vars gemensamma 
nämnare är att de förvaltar aktier åt privatpersoner. Detta innebär för privatpersonerna, att deras 
ägande i det investerade företaget är indirekt. Förvaltningen av kapitalet överlämnas till institutionen 
och denna får därmed rösträtt och andra möjligheter att utöva inflytande i det företag som det 
investerats i (SOU 2002:56 s. 128-131, 271-274). 
3 Utvecklingen av bolagsstyrning startade i USA varefter terminologin i stort är på engelska såsom 
termen corporate governance, för svenskt vidkommande har dock termen bolagsstyrning kommit att 
bli det vedertagna begreppet (SOU 2004:47 s. 161 f), och kommer således att användas i uppsatsen. 
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debatten om bolagsstyrning senare än i övriga delar av Europa, vilket till stor 

del kan bero på ägarbilden. Det finns studier som visar att ägarstrukturen i 

bolag påverkar frekvensen varmed VD:ar byts ut (Khurana, 2003; Murphy & 

Zabojnik, 2004; Kaplan & Minton, 2008; Helwege et al., 2012). Flera studier 

visar dessutom på en relation mellan institutionella ägare och sannolikheten 

för ett VD-byte (Kaplan & Minton, 1994; Dedman, 2003; Strivens et al., 2007; 

Huson et al., 2004). Resultaten av dessa studier är inte entydiga, det finns dock 

ett flertal studier som visar ett samband mellan institutionella ägare och VD-

byten (Kaplan & Minton, 1994; Dedman, 2003; Strivens et al., 2007). 

Dessutom finns det forskning som visar att de institutionella ägarna påverkar 

valet av ny VD (Parrino et al., 2003; Borokhovich et al., 1996; Parrino, 1997; 

Weisbach, 1988; Huson et al., 2001). 

Frågor om VD-byten har under en längre tid varit föremål för forskning 

utomlands, särskilt har flera amerikanska studier genomförts. Däremot har 

frågan inte rönt samma intresse i Sverige. Vad avser de institutionella ägarnas 

påverkan på VD-byte tycks, oss vetande, forskning avseende Sverige helt 

saknas. Jämfört med andra länder skiljer sig den svenska modellen för 

bolagsstyrning samt ägarstruktur och reglering. Därmed anser vi att det finns 

ett behov av att utreda frågan om institutionella ägares påverkan på VD-byten 

närmare i en svensk kontext.  

 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

 

Det kan inte med säkerhet påvisas någon positiv korrelation mellan att byta ut 

VD:n och ökat börsvärde, samtidigt som det kan skönjas en trend i ökad 

frekvens av VD-byten och ökat institutionellt ägande i Sverige. Därmed anser 

vi det vara intressant att undersöka om samband kan påvisas mellan ökningen i 

institutionella ägare och VD-byten. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

huruvida institutionella ägare i svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 

2001 till 2009 påverkar VD-byten. Vi avser därvid att i uppsatsen besvara 

frågan: 

Påverkar institutionellt ägande i svenska börsnoterade företag VD-byten? 

 
 
1.3 DISPOSITION 

 

Uppsatsen kan delas in i sex delar. Den första inledande delen, kapitel 1, 

behandlar utgångspunkter för uppsatsen. I den andra delen, kapitel 2, berörs 

den teoretiska referensramen för uppsatsen och hypoteser presenteras. Dessa 
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hypoteser lägger grunden för uppsatsens fortsatta disposition, en uppdelning 

som följs i efterföljande kapitel. I kapitel 3 redogörs för den valda metoden. 

Därefter följer de empiriska resultat som framkommit, kapitel 4. I kapitel 5 

analyseras och diskuteras empirin utifrån det teoretiska material som framlagts. 

I den avslutande delen, kapitel 6, lägger vi fram slutsatser. Dessutom förs en 

diskussion om de institutionella ägarnas roll avseende VD-byten och om 

framtida forskning på området.   
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2 Teori 
 

 

2.1 INLEDNING 

 

Det har på många håll uttalats att bristande intresse hos aktieägarna att hålla 

ledningen ansvarig bidragit till dåligt ledarskap och kan ha lett till att den 

senare tagit onödiga risker. Utgångspunkten är att bolagsstyrning antas leda till 

positiva resultat för företagen och därmed bör aktieägarna således vara aktiva i 

sin bolagsstyrning (Gompers et al., 2003; Millstein & MacAvoy, 1997). Den 

befintliga bolagsstyrningen i de finansiella instituten har särskilt anklagats för 

att vara otillräcklig och inte genomförts på ett lämpligt sätt (KOM(2010) 284). 

Att deras bolagsstyrning bedöms vara otillräcklig är av stor vikt då de är en 

viktig ägargrupp. Ett VD-byte får ses som ett tydligt sätt att visa sitt missnöje 

med hur ett företag drivs. Det sätt på vilket aktieägarna väljer att vara aktiva 

påverkar således ledningen. 

I det följande kommer först agent-teorin och principalkonflikten att 

behandlas i ett delkapitel, 2.2. Därefter avhandlas bolagsstyrning i ett andra 

delkapitel, 2.3. I avsnitt till detta delkapitel behandlas en definition av 

begreppet bolagsstyrning, bolagsorganens struktur samt institutionella ägares 

roll i bolagsstyrning. Därefter berörs forskning om VD-byten, 2.4. Avsnitten 

till detta delkapitel berör VD-byten samt institutionella ägares påverkan på 

VD-byten, i det senare avsnittet framläggs även studiens tre hypoteser.  

 

 

2.2 AGENT-TEORIN OCH PRINCIPALKONFLIKTEN 

 

2.2.1 INLEDNING 

Agent-teorin bygger ursprungligen på Berle och Means (1932) slutsatser om att 

ägande och kontroll är separerat i större företag, vilket utgör en grundläggande 

del av den så kallade avtalssynen på företag utvecklad av Coase (1937), Jensen 

och Meckling (1976) och Fama och Jensen (1983a; 1983b). Agent-teorin 

innebär att en eller flera personer (principal(er)) låter en annan person (agent) 

utföra något å principalens räkning, vilket innebär att beslutsfattande delegeras 

till agenten (Jensen & Meckling, 1976). Med andra ord agerar 

företagsledningen (agenten) på aktieägarnas (principalernas) uppdrag. 

Aktieägarna har överfört kontrollen över resurserna till företagsledningen och 

bör därmed övervaka ledningen. Utgångspunkten för teorin är således att 

kontroll och ägande inte ligger i samma händer och problem uppstår därmed 
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vid olika uppdragsförhållanden (Fama & Jensen, 1983a). Enligt Sheifer och 

Vishny (1997) kan investeringar i företag generaliseras till att finansiärer och 

ledning skriver ett avtal som specificerar vad företagsledningen får göra med 

de tillhandahållna finansiella medlen och hur avkastningen ska delas mellan 

ledning och finansiärer.  

Nedan kommer först agent-teorin och sedan principalkonflikten att 

behandlas. 

 

2.2.2 AGENT-TEORIN 

Det uppstår flera intressekonflikter mellan principal och agent. Om det antas 

att båda parter är rationella individer och därmed är nyttomaximerare, finns 

det anledning att tro att agenten inte alltid kommer att agera för principalens 

bästa. Aktieägarna antas ha ett primärt intresse av att få högsta möjliga 

avkastning, medan företagsledningen förutsätts vilja behålla sitt uppdrag samt 

erhålla högsta möjliga ersättning för uppdraget. Ett sätt agenten kan berika sig 

på principalens bekostnad är genom att jobba kvar, även om denne inte längre 

är kompetent eller kvalificerad att driva företaget (Shleifer & Vishny, 1989). 

Även Jensen och Ruback (1983) framhåller, att om en sådan ledning stannar 

kvar kan det vara den mest kostsamma uttrycket av agent-teorin. 

 

2.2.3 PRINCIPALKONFLIKTEN 

Intressekonflikter föreligger inte enbart mellan agent och principal(er), utan 

även principalerna emellan. Detta tar sig uttryck i en konflikt mellan 

kontrollägare (majoritet) och minoritetsägare (La Porta et al., 1999; Young et 

al., 2008). Konflikten förutsätter att kontrollägaren tillhör eller har ett nära 

förhållande till ledningen, varmed kontrollägaren ges möjlighet att 

underminera minoritetsägarna. För att minska eventuellt missgynnande har det 

införts minoritetsskyddsregler (Sheifler & Vishny, 1997; Stattin, 2005, s 56). 

Principalerna har kostnader för övervakning av agenten, för att undvika eller 

begränsa konsekvenserna av skada för principalerna (Jensen & Meckling, 

1998). Agent-kostnaderna varierar från företag till företag och beroende på 

ägandets storlek, ju större innehav desto större risk (Sheifer & Vishny, 1997; 

Demsetz & Lehn, 1985). Övervakningsproblemet accentueras ytterligare då 

aktieägarna inte har möjlighet till eller inte vill övervaka sina investeringar i ett 

företag. Exempelvis i de fall då finansieringen kräver medel från många 

investerare. Eftersom många av dessa investerare är små och har för lite 

information för att kunna utöva sina kontrollrättigheter ställs dessa investerare 

inför det så kallade fripassagerarproblemet. Därmed är det ointressant för dem 

att lära sig tillräckligt mycket om företaget de finansierar för att kunna utöva 

sina kontrollrättigheter (Sheifer & Vishny, 1997). 
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2.3 BOLAGSSTYRNING 

 

2.3.1 INLEDNING 

Bolagsstyrning är ett ämne som har vuxit snabbt under det senaste årtiondet 

och en omfattande diskussion har förts både inom och utanför Sverige. De 

olika bolagsorganen har olika roller i bolagsstyrningen, således är det av vikt 

hur fördelningen mellan bolagsorganen ser ut, enär den svenska modellen 

skiljer sig från utländska dito.  

Först kommer definitionen av begreppet bolagsstyrning att undersökas. 

Därefter behandlas strukturen mellan bolagsorganen. Slutligen avhandlas 

institutionella ägares relation till bolagsstyrning. 

 

2.3.2 VAD ÄR BOLAGSSTYRNING? 

Det finns inte någon generell definition av begreppet bolagsstyrning, och 

definitionerna synes differentiera särskilt vad gäller subjekten och hur 

subjekten ska agera, men även grad av omfattning av begreppet skiljer sig åt 

mellan definitionerna.  

Shleifer och Vishny (1997) menar att bolagsstyrning handlar om på vilka 

sätt som de som tillhandahåller finansiella medel till ett företag ska kunna 

förvissa sig om att få avkastning på sin investering. I OECD:s principer för 

bolagsstyrning och Cadbury-rapporten återfinns bredare definitioner. I 

OECD:s principer beskrivs bolagsstyrning som relationer mellan 

företagsledning, aktieägare och andra intressenter, men även som ett sätt att 

uppnå struktur (OECD, s. 11). I Cadbury-rapporten poängteras att 

bolagsstyrning är ett system för hur företag är styrda och kontrollerade samt 

att de olika bolagsorganen har olika uppgifter (Cadbury-rapporten, s. 14). I 

Svensk kod för bolagsstyrning (s. 3) nämns det att det handlar om att bolaget 

ska skötas på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. 

Förtroendekommissionens kodgrupp betonar vikten av att uppfylla 

aktieägarnas krav på avkastning och samhällsekonomins effektivitet och 

tillväxt. De menar även att bolagsstyrning är systemet för hur företag styrs och 

sköts, och att det är aktieägarna som ska ansvara för styrning och kontroll 

(SOU 2004:46 s. 7; SOU 2004:47 s. 166).  

Gemensamt för definitionerna är att de huvudsakliga subjekten är 

aktieägare och företagsledning. Hur subjekten ska agera skiljer sig till viss del åt 

och innefattar aktiviteter såsom att kontrollera, styra, organisera, försäkra och 

säkerställa. Den gemensamma faktorn torde dock vara ett mått av aktivitet i 

företaget, som inte är av alltför ringa grad. Samt att det är de primära 

subjekten, aktieägare och företagsledning, som ska agera, det vill säga att inget 

krav ställs på övriga intressenter. 
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Vem som gör vad skiljer sig dock åt i definitionerna. I de svenska 

definitionerna ligger dock en övervägande betoning på bolagsstämman 

(Stattin, 2008, s. 94). Även målet med bolagsstyrning skiljer sig till viss del åt, 

både vinst och samhällsekonomiska aspekter anförs. 

 

2.3.3 BOLAGSORGANENS STRUKTUR 

Av vad som framgått ovan är de viktigaste subjekten i bolagsstyrning 

aktieägare och företagsledning, följaktligen det är av intresse att utröna hur 

dessa subjekt förhåller sig till varandra. I svensk aktiebolagsrätt brukar fyra 

bolagsorgan nämnas: bolagsstämma, styrelse, VD och revisor (Stattin, 2005, s. 

729-732; Stattin 2008, s. 83 f). Organen står i ett hierarkiskt förhållande till 

varandra, vilket följer av aktiebolagslagen, 8 kap. 41 § 2 st. e contrario, och 

allmänna associationsrättsliga principer (Stattin, 2005, s. 729 f). Detta innebär 

att överordnade organ kan ge direktiv till underordnade organ eller överta 

detta organs beslutanderätt. Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande 

organ. Följaktligen kan stämman i princip fatta beslut i alla frågor som rör 

bolaget, dock får det inte gå så långt att funktionsfördelningen mellan 

bolagsorganen luckras upp (Stattin, 2008, s. 235). Stämman utser styrelsen, 

som i sin tur väljer verkställande direktör. Styrelsen kan inte delegera denna 

uppgift, eftersom den tillhör styrelsens exklusiva kompetens. 

 

2.3.4 INSTITUTIONELLA ÄGARE OCH BOLAGSSTYRNING 

I Sverige inleddes debatten om bolagsstyrning senare än i övriga delar av 

Europa, vilket till stor del beror på ägarbilden. Den svenska aktiemarknaden 

har länge präglats av starka och aktiva ägare (SOU 2004:47, s. 178). Under 

1990-talet ökade de institutionella ägarna, i och med det reformerade 

pensionssystemet (Lundberg, 2008, s. 409). Pensionsreformen, svenska 

hushålls ökade långsiktiga sparande samt att aktiemarknaden öppnades för 

utländska investerare, bidrog till en förändrad struktur på den svenska 

aktiemarknaden (Henrekson & Jakobsson, 2002, s. 50). Institutionella ägare 

har idag en betydande del av ägandet (Fristedt & Sundqvist, 2008; SOU 

2004:47 s. 178; jämför Stattin, 2010, s. 4).  

Ett särskilt problem, som har uppstått i och med att de institutionella 

ägarna ökat sitt aktieinnehav, är att dessa inte aktivt utövat sin ägarroll. Det vill 

säga att de inte enligt agent-teorin tagit den roll de tilldelats och utövat kontroll 

över de företag de investerat i. Dock visar senare forskning att det går att se 

tendenser på att institutionerna går mot ett mer aktivt ägande (Jansson, 2008). 

De ambivalenta forskningsresultaten bör ses i ljuset av att de institutionella 

ägarna har två olika roller, dels gentemot de som investerat kapital i 

institutionen, dels gentemot institutionens aktieägare, eftersom verksamheten 
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oftast drivs i aktiebolagsform. De institutionella ägarnas dubbla roller medför 

en risk för intressekonflikter (SOU 2002:56 s. 262-266). Vad som även bör 

hållas i åtanke, är att de institutionella ägarna har olika investeringsstrategier: 

vissa institutionella ägare investerar enkom i välskötta företag, medan andra 

institutionella ägare istället väljer underpresterande företag (Parrino et al., 

2003). De olika anledningarna till innehav kan därför ge en splittrad bild av 

institutionella ägares påverkan på de företag de har innehav i, och därmed även 

deras påverkan på VD-byten.  

Institutionerna ställs liksom andra aktieägare inför valet hur de avser att 

utöva sin ägarställning, om de är missnöjda med ledningen. Hirschman (1970) 

menar att tre alternativ står till buds: exit, voice eller loyalty. Exit innebär att 

intressenten säljer av sitt innehav (passivt agerande) och voice sker genom att 

intressenten uttrycker sitt missnöje genom att exempelvis rösta på 

bolagsstämman eller på annat vis aktivt visa sitt missnöje (Sevenius, 2007, s. 

90). Dessutom menar Sevenius att aktivt ägarinflytande ökar i dåliga tider 

(2007, s. 71). Loyalty innebär slutligen att intressenten stannar i företaget trots 

att rationellt beteende talar för att lämna företaget, samt att de istället inväntar 

en förbättring från företagets sida (Hedlund et al., 1985, s. 65). 

 

 

2.4 VD-BYTEN 

 

2.4.1 INLEDNING 

På senare år kan det skönjas en trend i att VD:n byts ut allt mer frekvent, och 

1994 mellan 2008 har VD-byten på den svenska börsen dubblerats från 8,4 

procent till 16,4 procent (Fristedt & Sundqvist, 2005-2009; se även Kaplan & 

Minton, 2008). Flera studier har behandlat frågan om orsaken till VD-byten, 

bland dessa kan Khurana (2003) och Murphy och Zabonjik (2004) nämnas. 

Dessa studier visar på en ökning av VD-byten under 1990-talet jämfört med 

1970- och 1980-talen.  

Nedan kommer först olika former av VD-byten att behandlas. Därefter 

tas relationen mellan institutionella ägare och VD-byten upp. I detta senare 

avsnitt läggs uppsatsens tre hypoteser fram.  

 

2.4.2 VD-BYTEN 

Det finns flera anledningar till att en VD byts ut, såsom pension, dödsfall, 

sjukdom, avsked, uppsägning eller omstrukturering av företag (Denis et al., 

1997). Dessutom bör fall av att VD:n avgår för att inträda i en annan funktion 

inom eller utom företaget uppmärksammas (Parrino, 1997). 
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Enligt Helwege et al. (2012) visar tidigare forskning, att VD:n oftare 

tvingas lämna posten om företaget presterar dåligt (Coughlan & Schmidt, 

1985; Warner et al., 1988; Weisbach, 1988; Gilson, 1989; Denis & Denis, 1995; 

Kang & Shivdasani, 1995; Huson et al., 2001; Conyon & Florou, 2002; Huson 

et al., 2004; Fee & Hadlock, 2004; Jenter & Kanaan, 2008; Kaplan & Minton, 

2012). Helwege et al. (2012) visar att så kallade framtvingade VD-byten 

överlag beror på att företagen underpresterar, medan aktieavkastningen för 

företag med frivilliga VD-byten i regel liknar börsindexet i stort. 

Forskning har även förts avseende relationen mellan ägarstrukturen i 

företag och VD-byten. Det finns empiriska studier som visar på att typen av 

aktieägare påverkar VD-byten, särskilt att stora aktieägare spelar en aktiv roll i 

bolagsstyrningen. Franks & Mayer (2001) finner att storägare är associerade 

med en ökad frekvens av ledningsbyten. I företag med storägare är det även 

mer troligt att ledningen byts ut som en följd av att företaget presterar dåligt 

än i företag utan storägare (Kaplan & Minton, 1994; Kang & Shivdasani, 

1995). Även studien av Helwege et al. (2012) visar på skillnader i 

bolagsstyrningen mellan dåligt presterande företag där VD:n byts ut och de 

företag där denne sitter kvar. Den troliga anledningen till att VD:n har större 

förmåga att behålla kontrollen i de senare företagen, är att de oftare drivs av 

grundaren eller grundarfamiljen. 

 

2.4.3 INSTITUTIONELLA ÄGARE OCH VD-BYTEN 

De empiriska studier som genomförts med avseende på institutionella ägares 

påverkan på VD-byten, visar inte på entydiga resultat och således är det svårt 

att dra tydliga slutsatser. Avsikten med aktieinnehavet bör dock 

uppmärksammas även i denna del samt dess eventuella påverkan på VD-byten. 

Flera studier visar på en relation mellan institutionella ägare och 

sannolikheten för ett VD-byte (Kaplan & Minton, 1994; Dedman, 2003; 

Strivens et al., 2007). Detta kan ställas mot de resultat som framkommit i en 

studie av Huson et al. (2001) som inte kunde finna en korrelation mellan 

institutionella ägare och VD-byten. I en senare studie av Huson et al. (2004) 

finner de däremot att efter ett VD-byte sker en förbättring i företaget, vilken 

är positivt relaterad till andel institutionella ägare i företagen. Detta föranleder 

följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Institutionellt ägande leder till fler VD-byten. 

 

Det finns flera anledningar till att en VD byts ut, vilket kan kategoriseras 

som frivilligt respektive framtvingat VD-byte. Forskning tyder på att 

framtvingat VD-byte sker om ett företag presterar dåligt (Coughlan & 
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Schmidt, 1985; Warner et al., 1988; Weisbach, 1988; Gilson, 1989; Denis & 

Denis, 1995; Kang & Shivdasani, 1995; Huson et al., 2001; Conyon & Florou, 

2002; Huson et al., 2004; Fee & Hadlock, 2004; Jenter & Kanaan, 2008; 

Kaplan & Minton, 2012). Vilket ger hypotesen: 

 

Hypotes 2: Institutionellt ägande leder till fler framtvingade VD-byten. 

 

Helwege et al. (2012) pekar på att när institutioner väljer att göra exit och 

lämna underpresterande aktier, så kan försäljningen av aktier fungera som en 

bolagsstyrningsteknik (Admati & Fleiderer, 2009; Edmans, 2009; Edmans & 

Manso, 2011). Dessa teorier får empiriskt stöd av till exempel Parrino et al. 

(2003) som påvisar att institutionell aktieförsäljning ökar sannolikheten för 

framtvingade VD-byten. Det finns dock kritik mot detta i och med att allt 

eftersom det institutionella ägandet växer och har allt större aktieinnehav så 

kan exit bli ett dyrare alternativ än att aktivt lösa problem i ledningen.  

Parrino et al. (2003) kom fram till att om institutionella ägare valde exit 

när det företag de investerat i presterade under förväntan så påverkar detta 

inte enbart om VD:n i detta företag avskedas, utan ökar även sannolikheten 

för att den nya VD:n rekryteras externt. Detta beror på att en extern VD kan 

antas bryta med sin föregångares policy (Borokhovich et al., 1996; Parrino, 

1997; Weisbach, 1988) samt att resultatet i regel blir bättre efter ett framtvingat 

VD-byte om en extern VD rekryteras (Huson et al., 2001). Detta föranleder en 

sista hypotes som även ser till hur institutionellt ägande påverkar rekrytering av 

den nya VD:n: 

 

Hypotes 3: Institutionellt ägande ökar sannolikheten för en extern rekrytering av ny 

VD 
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3 Metod 
 

 

3.1 INLEDNING 

 

Avsikten med detta kapitel är att förklara hur uppsatsen är uppbyggd samt hur 

vi gått tillväga för att uppnå uppsatsens syfte och för att kunna svara på de 

hypoteser vi ställt upp. 

I detta kapitel behandlas först delkapitlet val av metod, 3.2. Därefter 

operationalisering, 3.3, som består av avsnitten beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabel. I delkapitlet tillvägagångssätt, 3.4, beskrivs datainsamling samt 

urval och bortfall i varsitt avsnitt.  Detta följs av delkapitlet statistisk metod, 

3.5, vari avsnitten korrelationsanalys och regressionsanalys tas upp. I det 

slutliga delkapitlet förs en metoddiskussion, 3.6.  

 

 

3.2 VAL AV METOD 

 

I denna uppsats har vi valt att studera sambandet mellan institutionella ägare 

och VD-byten ur ett makroperspektiv, för att kunna svara på frågeställningen 

och möjliggöra en undersökning av de valda hypoteserna. Detta föranleder ett 

stort antal observationer, eftersom möjligheten till att dra generella slutsatser 

är av vikt (Holme & Solvang, 1997; Johannessen & Tufte, 2003). Därmed ter 

sig en kvantitativ undersökning såsom mest lämplig. För att få fram ett stort 

antal observationer har vi valt att göra en studie som omfattar samtliga företag 

på OMX Stockholmsbörsen under tidsperioden 2001-2009 (Bryman & Bell, 

2005, s. 117).  

 

 

3.3 OPERATIONALISERING 

 

3.3.1 INLEDNING 

För att studera sambandet mellan institutionella ägare och VD-byten har vi 

använt oss av flera variabler. I det första avsnittet definieras de beroende 

variablerna för de olika modellerna. Det andra avsnittet behandlar de olika 

oberoende variablerna på institutionellt ägande. I det tredje och avslutande 

avsnittet förklaras de valda kontrollvariablerna: VD:n är grundare, hur många 

år VD:n suttit, utländskt ägande i procent och måtten på räntabilitet på eget 

kapital samt aktieavkastning. 
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3.3.2 BEROENDE VARIABLER 

I uppsatsen används fyra beroende variabler, se tabell 2. Den första är om 

VD-byte sker. Den andra beroende variabeln är om framtvingat VD-byte sker. 

Den tredje variabeln är om den nya VD:n är temporär, vilket är en alternativ 

tolkning av den andra beroende variabeln framtvingat VD-byte.  Den sista och 

fjärde beroende variabeln är om den nya VD:n är externt rekryterad.  

För de företag som genomfört ett VD-byte har information samlats in om 

anledningen till att den gamla VD:n lämnat posten, var den nya VD:n kommer 

ifrån, om den nya VD:n är temporär, om VD-bytet föranletts av att bolaget är 

nystartat eller beror på en omstrukturering samt när företaget gick ut med 

information om VD-bytet. De beroende variablerna sammanställs med 

institutionellt ägande baserat på VD-bytets utannonseringsdatum. 

 

3.3.2.1 Den tidigare VD:n slutar 

Vid de tillfällen begreppet den tidigare VD:n används, avses de fall då denne 

slutar på posten som VD. En åtskillnad görs mellan frivilliga och 

framtvingande VD-byten (Denis et al., 1997; Parrino, 1997; Helwege et al., 

2012). I enlighet med Parrino (1997) och Helwege et al. (2012) definierar vi 

VD-bytet som frivilligt om bytet föranleds av pension, dålig hälsa, dödsfall, 

nyanställning internt eller nyanställning externt. Detta eftersom VD:n då själv kan 

antas ha valt att lämna posten såsom VD. Om bytet kan anses frivilligt men 

inte passar in i någon av de ovanstående kategorierna klassas det som övriga 

frivilliga fall, ett exempel på detta är om familjeskäl uppgivits som anledning att 

lämna posten. Om VD-bytet explicit anges bero på avsked, anses det givetvis 

som framtvingat.  

I vissa fall har skäl till att VD:n lämnat posten inte uppgivits, dessa fall har 

fått en egen kod orsak okänd. Helwege et al. (2012) anger att om avgången 

annonseras mindre än sex månader i förväg och inte explicit är frivillig, kan 

den vara att anses som framtvingad. För att kunna tolka dessa fall där orsak till 

VD-byte inte anges har datum för VD-bytets utannonsering och tillträde 

samlats in. Tidsramen som använts i studien av Helwege et al. (2012)  tycks 

dock inte passa den svenska marknaden, eftersom det vid en närmare 

undersökning av antalet fall där VD-bytet utannonseras mer än sex månader 

före tillträdandet endast sker i 24 fall av 406. En övervägande majoritet av 

VD-bytena skulle därmed vara att ses som framtvingade, vilket inte förefaller 

rimligt. Efter att ha undersökt den genomsnittliga tiden för hur långt i förväg 

VD-byten annonserats, föll valet istället på en tidsperiod av 50 dagar. 

Sammanfattningsvis anges den beroende variabeln VD-byte som framtvingat 

om den angivna orsaken är avsked eller om orsaken är okänd och mindre än 



13 

 

50 dagar förflyter mellan utannonsering och verkställande, annars anges VD-

byte som frivilligt.  

De fall då ett företag introducerats på OMX Stockholmsbörsen anses som 

icke relevanta fall, eftersom detta inte per se är ett VD-byte. Samma bedömning 

har gjorts för de fall av fission respektive fusion. Se tabell 1 över de olika 

kategorierna den tidigare VD:n placeras in. 

 

TABELL 1 - KATEGORIER VD-BYTEN 

FRAMTVINGADE VD-BYTEN 

Avsked 

FRIVILLIGA VD-BYTEN 

Pension 

Dålig hälsa 

Dödsfall 

Nyanställning internt 

Nyanställning externt 

Övriga frivilliga fall 

ÖVRIGA FALL 

Orsak okänd (framtvingade eller frivilliga VD-byten) 

Icke relevanta fall (nyintroduktion, fission och fusion)   

Tabell 1: Kategorier VD-byten 

 

3.3.2.2 Den nya VD:n rekryteras 

För att kunna undersöka om institutionellt ägande påverkar varifrån en ny VD 

rekryteras används en beroende variabel VD extern. Den nya VD:n bedöms 

vara rekryterad internt för de fall denne har innehaft en annan post i företaget 

eller i den koncern företaget ingår i innan anställningen som VD. För de fall 

den nya VD:n inte kommer direkt från en anställning på företaget eller i den 

koncern företaget ingår i anses den nya VD:n vara externt rekryterad. 

 

3.3.2.3 Den nya VD:n är temporär  

För vissa VD-byten har det angivits att den nya VD:n endast är temporär, 

varvid avsikten är att rekrytera en ny VD. För dessa fall skulle samma VD-byte 

räknas två gånger, vilket blir fallet om först det temporära VD-bytet räknas 

och sedan det ”verkliga”. Detta undviks genom att exkludera de VD-byten då 

den tidigare VD:n benämns som temporär.  

Genom att se om den nytillträdde VD:n är temporär möjliggörs även en 

alternativ tolkning av vilka VD-byten som är framtvingade, eftersom ett VD-

byte kan misstänkas vara framtvingat om en temporär VD utses som 

efterträdare. Därmed används en alternativ beroende variabel för att 

undersöka VD-byten, VD temporär, för att ange om en temporär VD-utses att 

överta VD-posten.  
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3.3.3 OBEROENDE VARIABLER 

Institutionella ägare är ett paraplybegrepp för flera vitt skilda aktörer med olika 

intressen, se ovan 1.1. Vi har därför valt att endast ta med de största svenska 

institutionella ägarna, eftersom deras syfte med sitt innehav troligtvis är 

likartat. Att sammanställa det institutionella ägandet utifrån de största 

institutionernas innehav har vissa likheter med studien av Helwege et al. 

(2012), som använder det sammanlagda ägandet för de institut som är så stora 

att de enligt amerikansk lag måste delge sitt sammanlagda ägande. 

Vad gäller ägande ser vi till procent av röster, eftersom rösterna är av högre 

relevans än kapitalandel vad gäller möjligheten att påverka i ett företag.  

Hur institutionella ägares röster ska operationaliseras på bästa sätt är dock 

inte givet. För att öka uppsatsens validitet tillämpas två variabler. Den första är 

en kontinuerlig variabel, institutionellt ägande i procent (Inst). Den andra är en 

dummyvariabel, institutionellt ägande är över 10% (Inst>10%). Denna variabel 

anger om det sammanlagda institutionella ägandet i ett företag är över en given 

kontrollnivå. Variabeln har valts eftersom 10% av rösterna motsvarar den 

vanligaste nivån för minoritetsrättigheter. Institutionellt ägande avser i samtliga 

fall ägarförhållandet vid årets början. 

Genom att samla in det institutionella ägandet för samtliga företag, det vill 

säga även de som inte genomför VD-byte, får vi ett stort antal fall att jämföra 

VD-bytena med. 

 

3.3.4 KONTROLLVARIABLER 

För att säkerställa att de undersökta hypoteserna i huvudsak inte beror på 

andra faktorer samt för att få modeller med högre förklaringsgrad används ett 

antal kontrollvariabler. Dessa variabler utgör sådana faktorer som skulle kunna 

påverka VD-byten och flera av de valda kontrollvariablerna har inspirerats av 

studien gjord av Helwege et al. (2012). De valda variablerna är: om VD:n är 

grundare (Grundare), hur många år VD:n suttit (År som VD), räntabilitet på eget 

kapital i procent (Re) och utdelningsjusterad aktieavkastning i procent (Avkast) 

samt utländskt ägande i procent (Utl). Samtliga variabler presenteras i tabell 2.  

För att förtydliga räntabilitetsmåttet definieras räntabilitet på eget kapital som 

kvoten av nettoresultat och årets genomsnittliga eget kapital. Utländskt ägande 

i procent kan vara intressant, eftersom det är betydande i svenska företag och 

kan inkludera utländska institutioner.  

Observera att data för samtliga kontrollvariabler avser hela året eller årets 

slut vilket gör att vi vid sammanställning med övriga data använder 

kontrollvariabler för föregående år. 
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BEROENDE VARIABLER

VD-byte alla Ej byte (0) och frivilligt eller framtvingat (1). 

VD-byte Ej byte (0) och framtvingat (1). Det bortses från frivilliga 

byten. 

VD temporär En alternativ tolkning av VD-byte. Ej byte (0) och tolkat 

som framtvingat på grunda av att nytillsatt VD är temporär 

(1). Det bortses från frivilliga byten.

VD extern Nya VD:n är internt rekryterad (0) och externt rekryterad (1). 

Det bortses från företagsår där inget VD-byte sker.

OBEROENDE VARIABLER

Inst.mått De olika måtten på institutionellt ägande avseende röster och 

är för modell (a) Inst och för modell (b) Inst>10%.

Inst Institutionellt ägande i procent av rösterna.

Inst>10% Institutionellt ägande över 10% av rösterna.

KONTROLLVARIABLER

Re Räntabilitet på eget kapital föregående år i procent.

Avkast Utdelningsjusterad aktieavkastning föregående år.

Grundare VD föregående år är grundare.

Utl Utländskt ägande i procent avseende röster.

TABELL 2 - VARIABLER

Tabell 2: Förklaring av de variabler som används i uppsatsen. 

 

 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

3.4.1 INLEDNING 

Detta delkapitel består av två avsnitt. Först behandlas hur datainsamlingen har 

gått till. I det andra avsnittet avhandlas urval och bortfall.  

 

3.4.2 DATAINSAMLING 

Uppsatsen bygger på information från sekundärkällor i form av 

årsredovisningar, pressmeddelanden och SIS Ägardata utgiven i bokserien 

Ägarna och makten i Sveriges börsföretag för 2001-2009 (Sundin & Sundqvist, 

2001-2002; Fristedt, Sundin & Sundqvist, 2003; Fristedt & Sundqvist, 2004-

2009) samt information från databaser tillhandahållna av vår handledare 

Mattias Hamberg. Datainsamlingen kan delas upp i tre delar. Dels 

informationsinhämtning om VD-byten, dels undersökning av institutionella 

ägares innehav under tidsperioden, dels ock underlaget för kontrollvariabler. 

Data om att ett VD-byte har skett har vi fått av vår handledare Mattias 

Hamberg. Han har listat samtliga VD-byten på OMX Stockholmsbörsen 

under den valda tidsperioden. För de i databasen listade VD-bytena har 

information samlats in om när företaget gick ut med information om VD-

bytet, när den nya VD:n tillträtt och anledningen till att den gamla VD:n 

lämnat posten. Om det saknats information om anledningen till VD-bytet har, 
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i de fall det låter sig göras, en möjlig anledning angivits. Vidare har information 

samlats in om den nya VD:n rekryterats internt eller externt och om den nya 

VD:n är temporär. Information om datumet när företaget gick ut med 

information om VD-bytet har hämtats från företagens pressmeddelanden. 

Datumet för när den nya VD:n tillträtt har hämtats från årsredovisningen 

samma år som tillträdet skett eller pressmeddelanden då information saknats i 

aktuell årsredovisning. Information om anledning, varifrån den nya VD:n 

kommer och om den nya VD:n är temporär har samlats in från 

pressmeddelanden och årsredovisningar.  

Ägardata har sammanställts ur tabellerna över respektive företags största 

aktieägare i SIS Ägardata utgiven i bokserien Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag för 2001-2009 (SIS Ägardata). SIS Ägardata avser ägandet vid årets 

början, vilket passar uppsatsen väl eftersom vi vid sammanställningen av det 

institutionella ägandet och VD-bytena ser till ägandet vid ingången av det år 

som VD-bytet utannonseras. Kontrollvariabler har sammanställts ur databaser 

tillhandahållna av Mattias Hamberg.  

 

3.4.3 URVAL OCH BORTFALL 

I uppsatsen studeras samtliga företag noterade på OMX Stockholmsbörsen, 

oberoende av storlek eller bransch. Anledningen till att vi har avgränsat oss till 

att studera noterade företag är att de har ett informationsgivningskrav, vilket 

gör det möjligt att finna nödvändig information för uppsatsens genomförande.  

En tidsperiod på mellan 2001 och 2009 har valts för att få en stor mängd 

data och därmed öka uppsatsens generaliserbarhet. Under denna tidsperiod 

har flera företag både introducerats och lämnat börsen. Eftersom vi inte 

studerar enskilda företag har vi inte utelämnat företag på denna grund 

(Hamberg, 2012), bortsett från nyintroduktioner.  

Det institutionella ägandet har avgränsats till de största svenska 

institutionella ägarna enligt SIS Ägardata. Anledningen till detta är att dessa 

ägare är en relativ homogen grupp. Vid sammanställningen av det 

institutionella ägandet ser vi till ägandet vid ingången av det år som VD-bytet 

utannonseras. Vidare ser vi endast till ägande av de aktiva institutioner som 

listas i bilaga 1.  

För perioden 2001 till 2009 har 457 VD-byten och 2346 företagsår 

undersökts, se tabell 3. 

Under datainsamlingen har ett antal bortfall skett vad gäller VD-byten, 

ägardata och kontrollvariabler. Från de ursprungliga 457 VD-bytena faller 21 

bort då vi inte anser att det rör sig om VD-byten vid fission, fusion och 

nyintroduktioner. Ytterligare 43 VD-byten faller bort, då de beror på att den 

tidigare VD:n redan från början utannonserats som temporär och denne sitter 
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kortare tid på posten än två år. Slutligen faller 35 VD-byten bort på grund att 

vi saknar ägardata som kan matchas till bytet, se tabell 3 för bortfall per år.  

Gällande ägardatans ursprungliga 2346 företagsår faller 28 bort då unikt ID 

saknas, vilket krävs för att kunna matcha datan med VD-byten och 

kontrollvariabler. Ytterligare två företagsår bortfaller vid analys av VD-byten 

då informationen om orsaken är otillräcklig och ett företagsår bortfaller då det 

är oklart om den tidigare VD:n är temporär. Slutligen saknas kontrollvariabler 

för 355 företagsår, främst på grund av att det skulle behövts värden för år 

2000. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt

INST. ÄGANDE

Antal företagsår 287 279 274 259 253 250 252 252 240 2346

Bortfall, inget unikt ID 27 1 0 0 0 0 0 0 0 28

Bortfall, ofullständig info., 

VD-bytet 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Bortfall,ofullständig info., 

VD är temporär 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Företagsår utan 

kontrollvariabler efter 

bortfall 260 277 274 258 252 250 252 252 240 2315

Bortfall, saknade 

kontrollvariabler 260 32 20 18 12 5 2 4 2 355

Företagsår med 

kontrollvariabler efter 

bortfall 0 245 254 240 240 245 250 248 238 1960

VD-BYTE

Totalt antal VD-byten före 

bortfall 53 63 53 56 46 52 55 39 27 457

Bortfall, omstrukturering 

eller nyintro. 0 0 1 2 0 3 1 1 0 21

Bortfall, avgående VD 

temporär 2 1 7 6 5 8 5 5 4 43

Bortfall, saknad ägardata 8 4 2 1 5 1 7 5 2 35

Totalt antal VD-byten efter 

bortfall

43 58 43 47 36 40 42 28 21 358

TABELL 3 - INSAMLAD DATA OCH BORTFALL

Tabell 3: Insamlad data och bortfall. Ägardata är insamlad från SIS Ägardata. Information om 

VD-byte är insamlad från årsredovisningar och pressmeddelanden. 

  

 

3.5 STATISTISK METOD 

 

3.5.1 INLEDNING 

I detta delkapitel kommer först begreppet korrelationsanalys att förklaras i ett 

första avsnitt. Korrelationsanalys är ett sätt att studera samband mellan 
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variablerna. Därefter förklaras begreppet regressionsanalys i det andra 

avsnittet. Flera modeller ställs upp för att undersöka eventuellt samband 

mellan beroende-, oberoende- och kontrollvariablerna. 

 

3.5.2 KORRELATIONSANALYS 

Vid analysen av datan har först en korrelationsanalys med Pearsons rho 

genomförts för att undersöka om samband föreligger mellan valda variabler. 

Genom en korrelationsanalys mäts styrkan i sambandet mellan variabler. 

Korrelationskoefficienten kan gå från -1,00 till 1,00, där en korrelation på 0 

indikerar att det inte finns något samband, en korrelation på 1,0 indikerar ett 

perfekt positivt samband och en korrelation på -1,0 indikerar ett perfekt 

negativt samband (Körner & Wahlgren, 2006). Styrkan i sambandet kan 

uppskattas till: inget för värden mellan ±0,00 och 0,09, svagt för värden mellan 

±0,10 och 0,29, medel för värden mellan ±0,30 och 0,49, starkt för värden 

mellan ±0,50 och 1,00 (Pallant, 2011; Cohen, 1988). Som statistiskt signifikant 

används p<0,05. Om ett samband visar på en signifikans på 0,05 innebär detta 

att det med 95 procents säkerhet föreligger ett statistiskt signifikant samband 

(Asteriou & Hall, 2011, s- 47). 

 

3.5.3 REGRESSIONSANALYS 

I likhet med Helwege et al. (2010) har vi valt att använda oss av en binär 

logistisk regressionsanalys. Eftersom denna analysmodell kan användas när 

flera oberoende kontrollvariablers påverkan på den beroende variabeln ska 

undersökas. Det vill säga om det finns ett samband mellan den oberoende och 

beroende variabeln (Pallant, 2011 s. 168-170). För att utföra analysen använde 

vi oss av SPSS (Andersson et al., 2007, s. 18).  

Ett viktigt värde i regressionsanalyser är R2, som är ett mått på den 

oberoende variabelns förklaringsgrad. Det vill säga graden av variation i den 

beroende variabeln, som kan förklaras av variationen i den oberoende 

variabeln. I en logistisk regressionsanalys används en variant på R2 kallad 

pseudo- R2 och måtten fås ut genom Cox och Snell R2 samt Nagelkerke R2 

(Pallant, 2011, s. 176). Likaså bör Waldtestet uppmärksammas, vari 

information ges om vilka faktorer som har statistisk signifikans mot vald 

beroende variabel. Även om ett samband föreligger, är det av vikt att avgöra 

om detta samband är statistiskt signifikant, det vill säga om det med viss 

säkerhet föreligger ett samband. Alla värden lägre än 0,05 anses vara 

signifikanta.  
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Vid regressionsanalysen av alla VD-byten används följande modeller4: 

Modell 1a-b:  

VD-byte allai=β0+β1Inst.måtti  

Modell 2a-b:  

VD-byte allai=β0+ β1Inst.måtti+β2Rei+β3Avkasti+β4Grundarei+β5Utli 

Vid regressionsanalysen av framtvingade VD-byten används följande 

modeller: 

Modell 3a-b: 

VD-bytei=β0+β1Inst.måtti  

Modell 4a-b:  

VD-bytei=β0+β1Inst.måtti+β2Rei+β3Avkasti+β4Grundarei+β5Utli   

Modell 5: 

VD-temporäri=β0+β1(Inst>10%)i+β2Rei+β3Avkasti+β4Grundarei+β5Utli  

Vid korrelationsanalysen av varifrån den nya VD:n rekryteras används 

istället följande modeller: 

Modell 6a-b: 

VD externi=β0+ β1Inst.måtti  

Modell 7a-b: 

VD externi=β0+β1Inst.måtti+β2Rei+β3Avkasti+β4Grundarei+β5Utli   

 

 

3.6 METODDISKUSSION 

 

Kritik kan riktas mot vissa av de metodval som görs i uppsatsen. I det följande 

kommer vi diskutera aktieägarnas kompetens, utländskt ägande, tolkning av 

anledning till VD-byte samt tidpunkt för koppling mellan ägardata och VD-

byte. 

Styrelsen har tilldelats en exklusiv kompetens att utse VD:n, vilket innebär 

att detta faller utanför bolagsstämmans och därmed aktieägarnas kompetens. 

Initialt kan detta tyckas orsaka problem för denna uppsats. Det vill säga om 

VD-byten faller utanför aktieägarnas kompetens, innebär detta således att det 

faller utanför de institutionella ägarnas påverkansmöjlighet. Detta torde dock 

endast vara en teoretisk chimär, eftersom det finns andra sätt att påverka VD-

byten än genom bolagsstämmobeslut.  

Vi får inte en komplett bild över det institutionella ägandet utan att ta med 

utländska institutioner, men det utländska ägandet är svårare att kategorisera. 

                                                           
 

4 Se tabell 2 för en förklaring av variablerna. 
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Eftersom utländska ägare i regel inte är aktiva, torde detta dock inte påverka 

resultatet. 

En viktig punkt vad avser VD-byten är anledningen till att den tidigare 

VD:n byts ut. I denna del finns det ett stort mått av osäkerhet, eftersom det i 

flera fall inte anges en uttrycklig anledning. I vissa av dessa fall kan det finnas 

anledning att göra en kvalificerad gissning som Helwege et al. (2012), genom 

att presumera att bytet är framtvingat om annonseringen sker inom en viss 

tidsram före tillträdet. Detta skapar en risk för ett felaktigt antagande. Vidare 

kan särskilt vissa av de frivilliga fallen vara bortförklaringar för framtvingade 

VD-byten, till exempel hälsa och familjeskäl. Detta kan påverka uppsatsens 

reliabilitet, vilket föranlett att vi har valt att undersöka två olika variabler för 

framtvingat VD-byte för att minska risken för felantaganden. 

Ytterligare en felkälla är att vi ser till det institutionella ägandet vid 

ingången av året som VD-byte sker. Det är dock inte givet när den ideala 

tidpunkten är att mäta ägandet. Någon form av uppskattning av ägandet 

behöver ske, eftersom det torde vara svårt att fastställa exakt när ägandet 

påverkar ett eventuellt VD-byte. En alternativ mättidpunkt är när VD-bytet 

utannonseras, vilket är vad Helwege et al. (2012) gör, medan en annan är när 

rösterna för bolagsstämman fastslås. Eftersom det institutionella ägandet 

under den undersökta tidsperioden inte förändras markant, torde valet av de 

tre alternativa mättidpunkterna inte påverka resultatet nämnvärt. 
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4 Empiri  
 

 

4.1 INLEDNING  

 

För svenska börsnoterade företag mellan 2001 och 2009 går det att utläsa ur 

tabell 4 att institutionella ägare, sett till ett ovägt medelvärde, under hela denna 

tidsperiod innehar 8,3 % av rösterna i de undersökta företagen. I de företag 

där VD-byte inte sker innehar institutionella ägare 8,4 % av rösterna. Medan i 

de företag där VD-byten sker innehar institutionella ägare 7,9 % av rösterna 

vid ett frivilligt VD-byte respektive 8,1 % vid ett framtvingat VD-byte. 

I detta kapitel ges först en sammanfattning av den insamlad data, 4.2. 

Därefter studeras institutionella ägares påverkan på VD-byten utifrån ett antal 

korrelationsanalyser, 4.3, och logistiska regressionsanalyser, 4.4. I båda 

delkapitlen undersöks för det första, VD-byten jämfört med normalfallet där 

något VD-byte inte har skett. För det andra, undersöks huruvida institutionella 

ägare påverkar om den nya VD:n rekryteras internt eller externt.  

 

 

4.2 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD DATA 

 

I tabell 4 visas en sammanfattning av insamlad data bestående av 2315 

företagsår och 358 VD-byten. Avseende det institutionella ägandet kan det 

noteras att ägandet inte är konstant, utan ökar något under tidsperioden, 

medan antalet VD-byten minskar de två sista åren. En intressant iakttagelse är 

att medelvärdet för det institutionella ägandet vid framtvingade VD-byten ökar 

från 4,5% år 2001 till 16,0% år 2009. Dock rör det sig om få och varierat antal 

fall per år, med stora svängningar mellan åren. 

Av VD-bytena tolkas sammanlagt 23% som framtvingade. Det är däremot 

viktigt att ha i åtanke att det sammanlagt endast rör sig om 83 framtvingade 

VD-byten, vilka varierar från fem till tolv fall per år. Dessa 83 fall utgör 3,6% 

av företagsåren. Övriga byten tolkas som frivilliga. Vid den alternativa 

tolkningen, att ett VD-byte är framtvingat om den nya VD:n är temporär, är 

57 fall framtvingade VD-byten vilket motsvarar 16% av de totala VD-bytena. 

I 73 fall av de totala VD-bytena är det institutionella ägandet under 1%, 

vilket utgör 20,4% av de totala VD-bytena. Motsvarande värden för 

institutionellt ägande över 10% är 120 fall, vilket utgör 33,5% av de totala VD-

bytena.  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt

INST. ÄGANDE

Företagsår 260 277 274 258 252 250 252 252 240 2315

Medelvärde Inst 7,3% 7,7% 8,2% 8,0% 7,8% 8,5% 8,9% 8,9% 9,6% 8,3%

Medelvärde Inst, ej VD-

byte 7,4% 8,0% 8,3% 8,4% 7,7% 8,4% 9,2% 8,9% 9,3% 8,4%

Medelvärde Inst, frivilligt 

VD-byte 7,4% 7,1% 6,9% 5,2% 9,0% 9,9% 8,1% 8,9% 11,6% 7,9%

Medelvärde Inst, 

framtvingat VD-byte 4,5% 5,7% 9,0% 9,4% 9,8% 7,3% 7,0% 10,8% 16,0% 8,1%

Median Inst 6,3%

Minvärde Inst 0,0%

Maxvärde Inst 50,6%

Standardavvikelse Inst 8,1%

VD-BYTEN

Antal VD-byten efter 

bortfall 43 58 43 47 36 40 42 28 21 358

Varav tolkas som 

frivilligt 31 46 34 36 30 29 30 21 16 273

Varav tolkas som 

framtvingat 12 11 9 11 5 11 12 7 5 83

Andel framtvingade 28% 19% 21% 23% 14% 28% 29% 25% 24% 23%

Varav efterträds av 

temporär VD 5 6 7 9 8 9 7 5 1 57

Andel som efterträds av 

temporär VD 12% 10% 16% 19% 22% 23% 17% 18% 5% 16%

INST. ÄGANDE VID 

VD-BYTEN

Varav Inst < 1% 7 12 6 17 6 7 8 5 5 73

Varav Inst >10% 13 15 11 13 14 18 14 11 11 120

TABELL 4 - BESKRIVANDE STATISTIK

Tabell 4: Beskrivande statistik. Företagsår avser antal företagsår utan kontrollvariabler efter 

bortfall. Inst avser institutionella ägares röster. Medelvärdena för institutionellt ägande är 

ovägda. 

 

 

4.3 KORRELATIONSANALYS 

 

4.3.1 INLEDNING 

I detta delkapitel kommer institutionella ägares påverkan på VD-byten att 

behandlas utifrån olika korrelationsanalyser. Först behandlas framtvingade 

VD-byten. Därefter internt eller externt rekryterad ny VD. 
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4.3.2 VD-BYTEN 

Det går att utläsa ur korrelationsmatrisen, tabell 5, att inget av de valda måtten 

på institutionellt ägande har någon nämnvärd korrelation med huruvida ett 

framtvingat VD-byte sker (VD-byte).5 Vad gäller den oberoende variabelns 

korrelation med kontrollvariablerna har Inst en svag men statistisk signifikant 

korrelation (p<0,05) med Grundare, Utl och Re<0%. 

Kontrollvariabeln Re valdes eftersom en kontinuerlig variabel för årets 

räntabilitet har använts i tidigare studier. Detta val styrks genom 

korrelationsanalysen i bilaga 2, eftersom Re har starkare korrelation till VD-

byte, än de alternativa måtten räntabilitet för förförra året (Re förförra året) och 

dummyn negativ räntabilitet (Re<0%). På liknande grund valdes Avkast 

framför dummyn negativ utdelningsjusterad aktieavkastning (Avkast<0%), se 

bilaga 2.6  

Grundare har en antydan till korrelation med VD-byte, dock är detta inte 

signifikant. Bland kontrollvariablerna Grundare och År som VD, finns det ett 

halvstarkt samband. Detta gör att den tilltänkta kontrollvariabeln År som VD 

inte kommer tas med i regressionsanalyserna. Bland de kvarvarande 

kontrollvariablerna finns det en svag korrelation mellan Grundare och Utl. 

Den beroende variabeln kan ändras till VD temporär. Vilket innebär att 

framtvingade VD-byten istället definieras av att den nytillträdde VD:n är 

temporär, samt att det bortses från frivilliga VD-byten definierade som att den 

nytillträdde VD:n inte är temporär. Därmed erhålls en korrelationsmatris med 

liknande värden som tabell 5. I korrelationsmatrisen är följande förhållanden 

värda att kommentera. Av de olika måtten på institutionellt ägande har Inst 

starkast korrelation med framtvingade VD-byten (VD temporär), men 

korrelationen är fortfarande i det närmaste obefintlig samt inte statistiskt 

signifikant. Värt att notera är även att korrelationsvärdet bytt tecken, det vill 

säga att Inst har en negativ påverkan på VD temporär. Vidare saknas antydan till 

korrelation mellan Avkast och VD temporär, medan det fortfarande finns en 

korrelation mellan Räntabilitet på EK föregående år och VD temporär. 

Om den beroende variabeln istället ändras till att VD-byte avser både 

framtvingade och frivilliga VD-byten, erhålls en liknande korrelationsmatris 

som i tabell 5, men med överlag svagare korrelationer mellan den beroende 

och de oberoende variablerna inklusive kontrollvariablerna.  

                                                           
 

5 Vi har även undersökt korrelationen för institutionellt ägande över 20%, vilket gav ett något starkare 
korrelationsvärde men detta värde är dock inte signifikant, se bilaga 2. 
6 Eftersom både räntabilitet och aktieavkastning kan variera betydligt har även två alternativ testats i 
form av dummyvariablerna negativ räntabilitet på eget kapital (Re<0%) och negativ utdelningsjusterad 
aktieavkastning (Avkast<0%). För räntabilitet har dessutom räntabilitet på eget kapital förförra året i procent 
(Re förförra året) testats.  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VD-byte (1) 1 0,01 0,01 -0,13* -0,06* -0,04 -0,08* 0,02

Inst (2) 0,01 1 0,82* 0,07* -0,03 -0,13* -0,07* 0,10*

Inst >10% (3) 0,01 0,82* 1 0,07* -0,01 -0,15* -0,09* 0,12*

Re (4) -0,13* 0,07* 0,07* 1 0,09* 0,01 0,05* -0,01

Avkast (5) -0,06* -0,03 -0,01 0,09* 1 0,02 0,06* 0

Grundare (6) -0,04 -0,13* -0,15* 0,01 0,02 1 0,53* -0,11*

År som VD  (7) -0,08* -0,07* -0,09* 0,05* 0,06* 0,53* 1 -0,12*

Utl (8) 0,02 0,10* 0,12* -0,01 -0,00 -0,11* -0,12* 1

TABELL 5 - KORRELATIONSMATRIS FRAMTVINGAT VD-BYTE

 
Tabell 5: Korrelationsmatris över den beroende variabeln VD-byte (framtvingat mot ej byte), 

de olika måtten på den oberoende variabeln institutionellt ägande och kontrollvariablerna. 

Pearsons rho, N =1739, * p<0,05 (signifikant korrelationsvärde). 

 

4.3.3 NY VD EXTERNT REKRYTERAD 

Ur korrelationsmatrisen i tabell 6 går det att utläsa att inget av måtten på 

institutionellt ägande har någon nämnvärd korrelation med huruvida en ny VD 

rekryteras internt eller externt (VD extern). Högst korrelation erhålls med det 

alternativa måttet Inst>10%, men korrelationen är inte statistiskt signifikant. 

De olika måtten på institutionellt ägande har inte signifikant korrelation med 

någon av kontrollvariablerna. 

Kontrollvariablerna har inte någon nämnvärd korrelation med om den nya 

VD.n tillsätts internt eller externt. Det finns en svag korrelation mellan 

Grundare och Avkast, samt en halvstark korrelation mellan Grundare och År som 

VD. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VD extern (1) 1 -0,06 -0,09 -0,07 0,03 0,02 0,04 0,02

Inst (2) -0,06 1 0,82
* 0,10 -0,02 -0,05 0,11 0,05

Inst>10% (3) -0,09 0,82* 1 0,08 0,01 -0,08 0,07 0,08

Re (4) -0,07 0,10 0,08 1 0,04 0,00 0,05 0,01

Avkast (5) 0,03 -0,02 0,01 0,04 1 -0,16* 0,01 0,05

Grundare (6) 0,02 -0,05 -0,08 0,00 -0,16
* 1 0,39

* -0,08

År som VD  (7) 0,04 0,11 0,07 0,05 0,01 0,39
* 1 -0,03

Utl (8) 0,02 0,05 0,08 0,01 0,05 -0,08 -0,03 1

TABELL 6 - KORRELATIONSMATRIS, NY VD EXTERN

 
Tabell 6: Korrelationsmatris över den beroende variabeln VD extern (ny VD rekryterad externt 

mot internt), de olika måtten på den oberoende variabeln institutionellt ägande och 

kontrollvariablerna. Pearsons rho, N =283, * p<0,05 (signifikant korrelationsvärde).  
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4.4 REGRESSIONSANALYS  

 

4.4.1 INLEDNING 

I detta delkapitel kommer vi att testa uppsatsens tre hypoteser gällande 

institutionella ägares påverkan på VD-byten utifrån olika regressionsanalyser. 

Först behandlas de fall när ett VD-byte har skett respektive inte har skett. 

Därefter behandlas de fall när ett framtvingat VD-byte har skett respektive 

inte har skett. Slutligen behandlas de fall när den nya VD:n rekryterats externt 

respektive internt. 

 

4.4.2 ALLA VD-BYTEN  

Vid en logistisk regressionsanalys utan kontrollvariabler enligt modell 1a är 

den beroende variabeln VD-byte alla och den oberoende variabeln Inst. Modell 

1a visar inte på statistisk signifikans enligt Omnibustestet av koefficienterna 

med χ2 (1, N=2043) = 0,687, p<0,407. Däremot är den det enligt Hosmer- 

och Lemeshowtestet med χ2 (8, N=2043) = 12,907,p<0,115. Modellen ger 

dock ingen förklaring av framtvingade VD-byten enligt varken Cox och Snell 

R2 eller Nagelkerke R2.  I Waldtestet är inte β-koefficienten för Inst signifikant. 

Om den oberoende variabeln istället mäts med dummyvariablerna Inst>10% 

enligt modell 1b fås liknande resultat.7 Se tabell 7 kolumn 1a-b för en 

sammanfattning av utfallen för de olika modellerna. 

Vid en logistisk regressionsanalys med kontrollvariabler enligt modell 2a är 

den beroende variabeln VD-byte alla och den oberoende variabeln Inst. De 

oberoende kontrollvariablerna är Re, Avkast, Grundare och Utl. I detta fall 

erhålls en statistiskt signifikant modell enligt både Omnibustestet, χ2 (5, 

N=1960) = 20,226, p<0,05, och Hosmer- och Lemeshowtestet, χ2 (8, 

N=1960) = 7,892, p<0,444. Hela modellen förklarar mellan 1,0% (Cox och 

Snell R2) och 1,8% (Nagelkerke R2) av VD-bytena samt förklarar 85,4% av 

fallen korrekt. I 85,3% av fallen sker inte något VD-byte, vilket gör att 

modellen förklarar något fler fall korrekt än en slumpmässig förklaring. Dock 

är β-koefficienten för Inst inte signifikant. Den enda oberoende variabeln som 

har statistiskt signifikant β-koefficient är kontrollvariabeln Avkast med negativt 

tecken på sambandet. Om den oberoende variabeln Inst enligt modell 2b byts 

ut mot Inst>10% fås liknande resultat.8  

                                                           
 

7 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde eller om den oberoende variabeln definieras som 
institutionellt ägande över 20%. 
8 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde. Om den oberoende variabeln definieras som 
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1a 1b  2a 2b

OBEROENDE VARIABLER

Inst -0,006 -0,003

(0,411) (0,688)

Inst >10% 0,055 -0,026

(0,742) (0,847)

KONTROLLVARIABLER

Re -0,002 -0,004

(0,097) (0,091)

Avkast -0,003 -0,006

(0,013) (0,014)

Grundare -0,232 -0,299

(0,229) (0,236)

Utl 0,005 0,005

(0,136) (0,140)

Konstant -1,669 -3,220 -1,810 -3,356

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

Antal observationer 2315 2315 1960 1960

Cox och Snell pseudo R² 0,000 0,000 0,010 0,010

Nagelkerke pseudo R² 0,001 0,000 0,018 0,018

TABELL 7 - REGRESSION ALLA VD-BYTEN

 
Tabell 7: Logistiska regressioner för att undersöka samband mellan institutionellt ägande och 

VD-byten. Regressionerna avser modell 1a-b och 2a-b. Angivna värden är de oberoende 

variablernas och kontrollvariablernas (β-) koefficienter enligt Waldtestet, medan värden inom 

parentes anger signifikansen. För förklaring av variabler se tabell 2. 

 

4.4.3 FRAMTVINGAT VD-BYTE  

Vid en logistisk regressionsanalys utan kontrollvariabler enligt modell 3a är 

den beroende variabeln VD-byte och den oberoende variabeln Inst. Modell 3a 

visar inte på statistisk signifikans enligt Omnibustestet av koefficienterna med 

χ2 (1, N=2043) = 0,000, p<0,999. Däremot är den det enligt Hosmer- och 

Lemeshowtestet med χ2 (8, N=2043) = 8,291 p<0,406. Modellen ger dock 

ingen förklaring av framtvingade VD-byten då både Cox och Snell R2 samt 

Nagelkerke R2 är närmast noll. I Waldtestet är inte β-koefficienten för Inst 

signifikant. Om den oberoende variabeln istället mäts med dummyvariablerna 

Inst>10% enligt modell 3b fås liknande resultat.9 Se tabell 8 för en 

sammanfattning av utfallen för de olika modellerna. 

                                                                                                                                                               
 

institutionellt ägande över 20% blir modellens R2 något högre, dock är β-koefficienten för Inst över 
20% inte signifikant. 
9 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde eller om den oberoende variabeln definieras som 
institutionellt ägande över 20%. 



27 

 

3a 3b  4a 4b 5

OBEROENDE VARIABLER

Inst 0,000 0,011 -0,021

(0,999) (0,457) (0,311)

Inst >10% 0,055 0,196

(0,818) (0,461)

KONTROLLVARIABLER

Re -0,004 -0,004 -0,002

(0,005) (0,005) (0,174)

Avkast -0,006 -0,006 0,001

(0,045) (0,044) (0,771)

Grundare -0,725 -0,719 -0,685

(0,127) (0,130) (0,178)

Utl 0,003 0,003 -0,001

(0,648 (0,662) (0,930)

Konstant -3,200 -3,220 -3,383 -3,356 -3,582

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

Antal observationer 2043 2043 1739 1739 1960

Cox och Snell pseudo R² 0,000 0,000 0,015 0,015 0,006

Nagelkerke pseudo R² 0,000 0,000 0,055 0,055 0,027

TABELL 8 - REGRESSION FRAMTVINGADE VD-BYTEN

 
Tabell 8: Logistiska regressioner för att undersöka samband mellan institutionellt ägande och 

VD-byten. Regressionerna avser modell 3a-b, 4a-b och 5. Angivna värden är de oberoende 

variablernas och kontrollvariablernas (β-) koefficienter enligt Waldtestet, medan värden inom 

parentes anger signifikansen. För förklaring av variabler se tabell 2. 

 

Vid en logistisk regressionsanalys med kontrollvariabler enligt modell 4a är 

den beroende variabeln VD-byte och den oberoende variabeln Inst. De 

oberoende kontrollvariablerna är Re, Avkast, Grundare och Utl. I detta fall 

erhålls en statistiskt signifikant modell enligt både Omnibustestet, χ2 (5, 

N=1739) = 26,883, p<0,05, och Hosmer- och Lemeshowtestet, χ2 (8, 

N=1739) = 12,840, p<0,117. Hela modellen förklarar mellan 1,5% (Cox och 

Snell R2) och 5,5% (Nagelkerke R2) av VD-bytena samt förklarar 96,3% av 

fallen korrekt. I 96,1% av fallen sker inte något framtvingat VD-byte, vilket 

gör att modellen förklarar något fler fall korrekt än en slumpmässig förklaring. 

Det kan vara värt att notera att modellerna med framtvingat VD-byte som 

beroende variabel har en högre förklaringsgrad än modellerna där VD-byte 

avser både frivilliga och framtvingade byten. Dock är β-koefficienten för Inst 

inte signifikant. Av kontrollvariablerna har Re och Avkast statistiskt 
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signifikanta β-koefficienter med negativt tecken. Om den oberoende variabeln 

Inst enligt modell 4b byts ut mot Inst>10% fås liknande resultat.10  

Om den beroende variabeln ändras till VD temporär, enligt modell 5, är 

modellen inte längre signifikant enligt Omnibustestet av modellens 

koefficienter med till exempel χ2 (5, N=1960) = 11,044, p<0,051 för Inst med 

kontrollvariabler. Vidare är inte heller någon av kontrollvariablerna statistiskt 

signifikanta. Se tabell 8. 

 

4.4.4 NY VD EXTERNT REKRYTERAD 

Vid en logistisk regressionsanalys utan kontrollvariabler enligt modell 6a, är 

den beroende variabeln VD extern och den oberoende variabeln Inst. Modell 6a 

visar inte på statistisk signifikans enligt Omnibustestet, χ2 (1, N=345) = 0,618, 

p<0,432, medan modellen är det enligt Hosmer- och Lemeshowtestet, χ2 (7, 

N=345) = 3,428, p<0,843. Dock ger modellen en obefintlig förklaring av 

intern respektive extern tillsättning av en ny VD med både Cox och Snell R2 

samt Nagelkerke R2. I Waldtestet är β-koefficienten för Inst inte signifikant. 

Om Inst>10% istället används som oberoende variabel enligt modell 6b är 

varken modellen eller β-koefficienten för Inst signifikant, se tabell 9.11  

Vid en logistisk regressionsanalys med kontrollvariabler enligt modell 7a, är 

den beroende variabeln VD extern och den oberoende variabeln är Inst. De 

oberoende kontrollvariablerna är Re, Avkast, Grundare och Utl. Modellen är 

inte statistiskt signifikant enligt Omnibustestet, χ2 (5, N=283) = 3,380, 

p<0,642, medan den är det enligt Hosmer- och Lemeshowtestet, χ2 (8, N = 

345) = 7,358, p <0,499. Hela modellen förklarar mellan 1,2% (Cox och Snell 

R2) och 1,6% (Nagelkerke R2) av VD-bytena samt förklarar 56,9% av fallen 

korrekt. Detta är något bättre än utan en modell då 56,5% blir korrekt. Dock 

är β-koefficienten för Inst är inte signifikant.12 

Om den oberoende variabeln Inst byts ut mot Inst>10% erhålls en något 

bättre modell (7b) som förklarar mellan 1,6% (Cox och Snell R2) och 2,1% 

(Nagelkerke R2) av de VD-bytena och 57,6% av fallen korrekt. I Waldtestet är 

dock β-koefficienten inte signifikant. Se tabell 9 för en sammanfattning. 

                                                           
 

10 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde. Om den oberoende variabeln definieras som 
institutionellt ägande över 20% blir modellens R2 något högre, dock är β-koefficienten för Inst över 
20% inte signifikant. 
11 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde eller om den oberoende variabeln definieras som 
institutionellt ägande över 20%. 
12 Kvalitativt sett uppnås samma resultat om den oberoende variabeln istället definieras som 
institutionellt ägande över ett genomsnittligt värde eller om den oberoende variabeln definieras som 
institutionellt ägande över 20%. 
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6a 6b 7a 7b

OBEROENDE VARIABLER

Inst -0,011 -0,013

(0,989) (0,376)

Inst >10% -0,284 -0,348

(0,220) (0,175)

KONTROLLVARIABLER

Re -0,001 -0,001

(0,376) (0,380)

Avkast 0,001 0,001

(0,538) (0,525)

Grundare 0,131 0,112

(0,724) (0,762)

Utl 0,003 0,003

(0,651) (0,612)

Konstant -0,224 -0,213 -0,246 -0,238

(0,146) (0,111) (0,276) (0,255)

Antal observationer 345 345 283 283

Cox och Snell pseudo R² 0,002 0,004 0,012 0,016

Nagelkerke pseudo R² 0,002 0,006 0,016 0,021

TABELL 9 - REGRESSIONER NY VD EXTERN

 
Tabell 9: Logistiska regressioner för att undersöka samband mellan institutionellt ägande och 

om en ny VD rekryteras internt eller externt. Regressionerna avser modell 6a-b och 7a-b. 

Angivna värden är de oberoende variablernas och kontrollvariablernas (β-) koefficienter enligt 

Waldtestet, medan värden inom parentes anger signifikansen. För förklaring av variabler se 

tabell 2. 
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5 Analys och diskussion 
 

 

5.1 INLEDNING 

 

Inledningsvis uppges det att syftet med denna uppsats är att undersöka 

huruvida institutionella ägare i svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 

2001 till 2009 påverkar VD-byten. Det kan konstateras att de institutionella 

ägarna har ökat sitt innehav under den uppmätta tidsperioden samt att antalet 

VD-byten legat på en relativt jämn nivå, men att en minskning av VD-byten 

skett under de två sista åren. Sett till det genomsnittliga institutionella ägandet 

över den studerade tidsperioden föreligger inte några större skillnader i företag 

med VD-byten jämfört med företag där VD-byten inte sker. Resultatet i 

uppsatsen, att det institutionella ägandet inte påverkar VD-byten, går stick i 

stäv med flera tidigare studier (Kaplan & Minton, 1994: Dedman, 2003; 

Strivens et al., 2007; Borokhovich et al., 1996; Parrino, 1997; Parrino et al., 

2003; Weisbach, 1988). Dessutom synes resultatet vara svårförenligt med de 

teorier som förklarar hur de institutionella ägarna borde agera (Shleifer & 

Vishny, 1989).  

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera det empiriska 

resultatet, kapitel 4, och jämföra detta med den teori som behandlas i kapitel 2. 

Det första delkapitlet delas upp efter uppsatsens tre hypoteser, 5.2. Därefter 

följer en sammanvägd analys och diskussion, 5.3. 

 

 

5.2 VD-BYTEN 

 

5.2.1 INLEDNING 

I kapitel 2 ställdes tre hypoteser upp för att undersöka sambandet mellan 

institutionella ägare och VD-byten: att institutionella ägare leder till fler VD-

byten, att institutionella ägare leder till fler framtvingade VD-byten, samt att 

institutionella ägare ökar sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD. 

I detta delkapitel ska dessa hypoteser behandlas var och en för sig och i 

turordning. 

 

5.2.2 INSTITUTIONELLA ÄGARE OCH VD-BYTEN 

Den första hypotesen som undersöks i uppsatsen är om institutionella ägare 

leder till fler VD-byten. Av datan i kapitel 4 kan det för den undersökta 

perioden ses en stagnering och till och med en viss tillbakagång i antalet fall av 
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VD-byten, trots att trenden internationellt och för svenskt vidkommande varit 

att VD-byten ökar (Khurana, 2003; Murphy och Zabonjik, 2004; Kaplan och 

Minton, 2008; Fristedt & Sundqvist, 2005-2009). I vår data kan det även ses en 

ökning av det institutionella ägandet, vilket tillsammans med stagneringen av 

antalet VD-byten kan ge en antydan om att det sökta sambandet saknas. Detta 

bekräftas av de logistiska regressionsanalyserna, vilka inte kan påvisa 

signifikant samband mellan institutionellt ägande och VD-byte. Vilket således 

leder till att hypotes 1, att institutionella ägare leder till fler VD-byten, inte 

stöds av den empiriska datan.13 Detta utfall, att det inte går att påvisa att 

institutionella ägare påverkar VD-byten, stöds av vissa tidigare studier (Huson 

et al., 2001), även om de flesta vi studerat visar på ett samband (Kaplan & 

Minton, 1994; Dedman, 2003; Strivens et al., 2007) 

 

5.2.3 INSTITUTIONELLA ÄGARE OCH FRAMTVINGADE VD-BYTEN 

Den andra hypotesen som undersöks i uppsatsen är om institutionella ägare 

leder till fler framtvingade VD-byten. Av kapitel 4 framgår det att i de företag 

där VD-byten sker innehar de institutionella ägarna 7,9 % av rösterna vid ett 

frivilligt VD-byte och 8,1 % vid ett framtvingat VD-byte. Av 

korrelationsanalyserna i uppsatsen går det att utläsa att institutionellt ägande 

har en närmast obefintlig positiv korrelation med framtvingade VD-byten, 

men korrelationen är inte statistiskt signifikant.  

Vad gäller regressionsanalysernas resultat är inte modell 3a-b utan 

kontrollvariabler signifikanta. Detta resultat får sägas vara väntat, eftersom det 

är högst troligt att det finns fler faktorer än institutionellt ägande som skulle 

kunna påverka VD-byten. När kontrollvariablerna läggs till, modell 4-5, blir 

modellen signifikant och hela modellens förklaringsgrad ökar något. Av 

modellens variabler är det dock endast räntabilitet och avkastning som har 

signifikanta β-koefficienter, som visar sig svagt negativa. Detta stöds av 

tidigare forskning, som tyder på att framtvingat VD-byte sker om ett företag 

presterar dåligt (Coughlan & Schmidt, 1985; Warner et al., 1988; Weisbach, 

1988; Gilson, 1989; Denis & Denis, 1995; Kang & Shivdasani, 1995; Huson et 

al., 2001; Conyon & Florou, 2002; Huson et al., 2004; Fee & Hadlock, 2004; 

Jenter & Kanaan, 2008; Kaplan & Minton, 2012). Däremot har institutionellt 

ägande inte i någon av regressionerna en signifikant β-koefficient.  

Att enbart se till de företag där det institutionella ägandet är över 10%, 

skulle kunna ge andra resultat, eftersom det kan antas att i och med att 

                                                           
 

13 Modellerna som testar hypotes 1 har lägre förklaringsgrad än modellerna som testar hypotes 2, 
således kommer en utförligare analys att genomföras i nästa avsnitt, 5.2.3. 
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institutionerna har en så pass stor andel röster i dessa företag torde de vara 

aktiva. Därmed borde resultatet bli att institutionella ägare påverkar VD-byten 

vid större äganden. Att ändra den oberoende variabeln på detta sätt föranleder 

dock inte några märkbara skillnader i resultat. Resultatet blir således ännu en 

gång detsamma, det vill säga att det inte går att påvisa att institutionellt ägande 

har ett samband med VD-byten ens vid stora innehav. 

Om framtvingade VD-byten omdefinieras till att den nya VD:n är 

temporär fås liknande resultat, men med negativ korrelation. Detta är 

svårförklarligt, men det kan kanske bero på att det rör sig om ännu färre fall.  

Även den andra hypotesen att institutionella ägare leder till framtvingade 

VD-byten kan således inte påvisas för den svenska marknaden under den 

uppmätta tidsperioden.  

Resultaten överensstämmer således inte med tidigare studier där det 

påvisats att institutionell aktieförsäljning ökar sannolikheten för framtvingade 

VD-byten (Parrino et al., 2003; Helwege et al., 2012; Admati & Fleiderer, 

2009; Edmans, 2009; Edmans & Manso, 2011). Det finns dock kritik mot 

detta i och med att allt eftersom det institutionella ägandet växer och har allt 

större aktieinnehav, kan exit bli ett dyrare alternativ än att aktivt lösa problem i 

ledningen. Studien av Helwege et al. (2012) stödjer att exit blivit mindre vanligt 

vid en jämförelse i USA mellan perioderna 1982-1994 och 1995-2006. Under 

den senare perioden leder exit åtminstone inte ensamt till VD-byten.  

En viktig faktor att ta i beaktan är att det absoluta antalet fall av 

framtvingade VD-byten är få, därmed är det svårt att få fram statistiskt 

signifikanta värden. Detta trots att det i uppsatsen har undersökts ett stort 

antal företagsår. Denna faktor kan förklara skillnader i resultat mellan denna 

uppsats och tidigare, främst amerikanska, studier.  

Skulle tidsperioden utsträckas ännu längre och därmed fler fall kunna 

uppmätas torde signifikanta värden kunna erhållas. Att däremot se ytterligare 

tio eller femton år bakåt kommer dock möjligen inte ge de bästa resultaten. 

Dels på grund av att bolagsstyrningen utvecklats mycket på senare år, dels på 

grund av att även det institutionella ägandet ökat betydligt över senare år. 

Snarare torde det vara mer ändamålsenligt att i framtiden genomföra avseende 

2010-talet.  

 

5.2.4 INSTITUTIONELLA ÄGARE OCH EXTERN REKRYTERING AV 

NY VD 

Den tredje och sista hypotesen som testas i uppsatsen är om institutionella 

ägare ökar sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD. I 

korrelationsanalyserna som genomförts i uppsatsen framkommer det att 

institutionellt ägande inte har ett signifikant samband med att den nya VD:n 
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rekryteras externt. Inte heller någon av kontrollvariablerna har signifikant 

korrelation med en extern rekrytering av ny VD. I logistiska 

regressionsanalyser, om den nya VD:n rekryteras externt, erhålls inga 

signifikanta β-koefficienter vare sig i modellerna med eller utan 

kontrollvariabler. Sammanfattningsvis kan inte hypotes 3, att institutionella 

ägare ökar sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD, påvisas. 

Resultatet är i sig inte förvånande. Tidigare studier bygger på att de 

institutionella ägarna i ett första steg påverkat framtvingade VD-byten och att 

detta påverkat sannolikheten för att styrelsen därefter skulle välja en extern 

VD (Borokhovich et al., 1996; Parrino, 1997; Parrino et al., 2003; Weisbach, 

1988). I vårt fall har inte de institutionella ägarna påverkat ett framtvingat VD-

byte, därmed finns det inte någon press på styrelsen att välja en extern ny VD 

sett till de krav de institutionella ägarna kan tänkas ställa (Huson et al., 2001). 

Det skulle i det närmaste te sig mer slumpmässigt om institutionerna enbart 

påverkade varifån den ny VD:n ska rekryteras, men inte VD-bytet per se.  

Dessutom bör det påpekas att de analyser som genomförts i uppsatsen, 

avseende att den nya VD:n rekryterats externt, är baserade på betydligt färre 

fall än uppsatsens övriga analyser. Detta då det bortses från alla företagsår utan 

VD-byte. På grund av detta blir det svårare att påvisa signifikanta samband. 

 

 

5.3  SAMMANVÄGD ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Vi har inte kunnat påvisa något samband mellan institutionella ägare och VD-

byten i denna uppsats, följaktligen faller samtliga hypoteser. Därmed blir det 

av intresse varför resultaten avseende den svenska marknaden skiljer sig från 

tidigare studier i andra länder och till följd därav vad som kan tänkas vara 

anledningen bakom institutionernas agerande. I det föregående delkapitlet, 5.2, 

angavs såsom anledning att vi till viss del har för få fall för att få fram 

statistiskt signifikanta värden, att det finns fler faktorer som påverkar VD-

byten samt att för att påvisa den tredje hypotesen krävs det att de två övriga 

kan påvisas. I denna del kommer vi att ta ett helhetsgrepp på frågan för att ge 

en förklaring till svårigheten att påvisa samband mellan institutionella ägare 

och VD-byten. 

Tidigare forskningsresultat visar på att huruvida de institutionella ägarna är 

aktiva i sin roll som aktieägare eller inte, inte kan ges ett enhälligt svar. En 

förklaring är att olika institutioner inte har samma syfte med sitt innehav. Vissa 

institutioner fokuserar på välskötta företag, medan andra investerar i 

underpresterande företag (Parrino et al., 2003). De olika anledningarna till 
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innehav kan därför ge en splittrad bild av institutionella ägares påverkan på de 

företag de har innehav i, och därmed även deras påverkan på VD-byten.  

Institutionernas agerande kan utifrån uppsatsen förklaras på två sätt. För 

det första genom att det inte kan påvisas ett samband mellan institutionella 

ägare och VD-byten. För det andra genom att det finns en antydan till positiv 

korrelation till räntabilitet på eget kapital, ovan 4.3.2, samtidigt som de 

logistiska regressionsanalyserna av VD-byten påvisar svagt negativa β-

koefficienter för räntabilitet och avkastning.  Dessa två resultat ger 

sammantaget en indikation på att institutioner väljer företag med högre 

räntabilitet och på grund av högre räntabilitet sker färre VD-byten i dessa 

företag. 

Utfallet kan tyda på att de undersökta institutionerna valt en mer passiv 

investeringsstrategi genom att välja att investera i företag som är välskötta. Det 

vill säga att de inte väljer underpresterande företag, vilket stöds av Parrino et 

al. (2003). Val av investeringsstrategi påverkar naturligtvis utövandet av 

äganderollen. En aktieägare som väljer att investera i ett företag som presterar 

dåligt gör detta eftersom denne tror att genom bolagsstyrning kan företaget 

prestera bättre. Genom att styra företaget och kontrollera företagsledningen, 

förväntar sig aktieägaren att få avkastning på sin investering (Shiefer & Vishny, 

1997; OECD; Cadbury-rapporten; Svensk kod för bolagsstyrning; SOU 

2004:46; SOU 2004:47). Väljer en aktieägare ett företag med goda resultat, kan 

det antas att en mer passiv roll är att vänta och att innehavet säljs av när 

resultaten inte når upp till förväntningarna (Hirschman, 1970). Utifrån 

resultaten i korrelationsmatrisen och de logistiska regressionerna finns det 

därmed antydningar att institutionerna i uppsatsen valt att inta en passiv roll.  

Institutionernas brist på aktivitet gentemot ledningen kan förklaras genom 

agent-teorin. Enligt agent-teorin antas det att både principal och agent är 

nyttomaximerare. Därmed borde aktieägarna agera aktivt och övervaka 

ledningen, för att se till att ledningen sköter sig, och i slutändan maximera sin 

avkastning. En VD som inte uppnår förväntat resultat bör således bytas ut 

(Shleifer & Vishny, 1989; Jensen & Ruback, 1983). I uppsatsen kan det inte 

visas på att institutionerna påverkar VD-byten. Det vill säga institutionerna 

agerar inte på det sätt som förväntas av dem.  

Intressekonflikter föreligger inte enbart mellan agent och principal(er), utan 

även mellan principalerna (La Porta et al., 1999; Young et al., 2008). I och med 

att det föreligger kostnader för principalerna för att övervaka att agenten 

agerar i enlighet med principalens vilja, finns det anledning att försöka minska 

dessa övervakningskostnader. Övervakningskostnaderna varierar från företag 

till företag och beror även på ägandets storlek (Sheifer & Vishny, 1997; 

Demsetz & Lehn, 1985). Eftersom institutionerna har ett relativt spritt ägande 
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med till viss del mindre innehav, föreligger ett minskat incitament att aktivt 

övervaka agenten. Små individuella investerare ställs ofta inför 

fripassagerarproblemet, som gör det ointressant för dem att lära sig tillräckligt 

mycket om företaget de finansierar för att kunna utöva sina kontrollrättigheter 

(Sheifer & Vishny, 1997). Detta bygger på att storägarna i företagen istället 

aktivt utövar kontroll över ledningen, således kan övriga dra nytta av dessas 

övervakningsinsatser. De små aktieägarna kan därmed, såsom 

nyttomaximerare, låta storägarna stå för övervakningskostnaderna. 

Fripassagerarproblemet skulle kunna vara en förklaring till uppsatsens resultat. 

Det vill säga att i och med att det inte går att finna ett samband mellan 

institutionella ägare och VD-byten, kan detta tänkas bero på att institutionerna 

investerar i välmående företag och därmed inte är aktiva i 

bolagsstyrningsfrågor. Detta stöds av det faktum att vi har kunnat visa på en 

antydan till en positiv korrelation mellan räntabilitet på eget kapital och 

institutionellt ägande. 
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6 Slutsats och förslag till fortsatta studier 
 

 

6.1 INLEDNING 

 

I detta kapitel kommer först de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsen att 

presenteras. Därefter ges ett antal förslag på fortsatta studier som kan vara 

intressanta att genomföra, men som till viss del ligger utanför ramen för denna 

uppsats. 

 

 

6.2 SLUTSATS 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida institutionella ägare i 

svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 2001 till 2009 påverkar VD-

byten. För att besvara syftet ställs tre hypoteser upp: att institutionella ägare 

leder till fler VD-byten, att institutionella ägare leder till fler framtvingade VD-

byten, samt att institutionella ägare ökar sannolikheten för en extern 

rekrytering av en ny VD.  

Den första hypotesen som undersöks i uppsatsen är om institutionella 

ägare leder till fler VD-byten. Detta samband kan inte påvisas i de logistiska 

regressionsanalyserna av vår data. För den undersökta perioden kan det även 

ses en stagnering och viss tillbakagång i antalet fall av VD-byten, samtidigt 

som det kan ses en ökning av det institutionella ägandet. Sammantaget 

indikerar detta att sambandet saknas. Utfallet, att det inte går att påvisa att 

institutionellt ägande leder till fler VD-byten, är inte väntat, men inte helt 

oväntat, då tidigare studier har kommit fram till olika resultat. 

 Den andra hypotesen som undersöks i uppsatsen är om institutionella 

ägare leder till fler framtvingade VD-byten. Detta samband kan inte heller 

påvisas i de logistiska regressionsanalyserna av vår data. I de företag där VD-

byten sker innehar de institutionella ägarna 0,2%-enheter fler röster vid 

framtvingat VD-byte än vid frivilligt VD-byte. Regressionsmodellerna är inte 

signifikanta utan kontrollvariabler, vilket får sägas vara väntat eftersom det är 

högst troligt att det finns fler faktorer än institutionellt ägande som skulle 

kunna påverka VD-byten. När kontrollvariablerna läggs till blir modellerna 

signifikanta och hela modellernas förklaringsgrad ökar något. Dock har inte 

institutionellt ägande en signifikant β-koefficient. Det är det endast 

kontrollvariablerna räntabilitet och avkastning som har. Om framtvingade 

VD-byten omdefinieras till att den nya VD:n är temporär fås liknande resultat. 
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Att ett framtvingat VD-byte sker om ett företag presterar dåligt, stöds av 

tidigare forskning. En viktig faktor att ta i beaktan är att det absoluta antalet 

fall av framtvingade VD-byten är få, därmed är det svårt att få fram statistiskt 

signifikanta värden.  

Den tredje och sista hypotesen som testas i uppsatsen är om institutionella 

ägare ökar sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD. Hypotes 3 

kan inte påvisas. Resultatet är i sig inte förvånande. Tidigare studier bygger på 

att de institutionella ägarna i ett första steg påverkade framtvingade VD-byten 

och att detta påverkade sannolikheten för att styrelsen därefter skulle välja en 

extern VD. Eftersom de institutionella ägarna inte påverkat ett framtvingat 

VD-byte, finns det inte någon press på styrelsen att välja en extern ny VD. 

Dessutom bör det påpekas att de analyser som genomförts i uppsatsen, 

gällande att den nya VD:n rekryterats externt, är baserade på betydligt färre fall 

än uppsatsens övriga analyser. På grund av detta blir det svårare att påvisa 

signifikanta samband. 

Sammanfattningsvis har vi inte kunnat påvisa något samband mellan 

institutionella ägare och VD-byten i denna uppsats, följaktligen faller samtliga 

hypoteser. Tidigare forskningsresultat visar på att huruvida de institutionella 

ägarna är aktiva i sin roll som aktieägare, inte kan ges ett enhälligt svar. En 

förklaring är att olika institutioner inte har samma syfte med sitt innehav. 

Utifrån resultaten i korrelationsmatrisen och den logistiska regressionen antyds 

det att institutionerna i uppsatsen valt att inta en passiv roll, genom att välja att 

investera i företag som är välskötta. Institutionernas brist på aktivitet kan 

förklaras genom agent-teorin. Intressekonflikter föreligger mellan 

principalerna. Eftersom institutionerna har relativt spritt ägande med till viss 

del mindre innehav, föreligger ett minskat incitament att aktivt övervaka 

agenten eftersom detta är förenat med kostnader. Därmed skulle det så kallade 

fripassagerarproblemet kunna vara en förklaring till uppsatsens resultat. Det 

vill säga att i och med det inte går att finna ett samband mellan institutionella 

ägare och VD-byten kan detta tänkas bero på att institutionerna investerar i 

välmående företag och därmed inte är aktiva i bolagsstyrningsfrågor. Detta 

stöds av det faktum att vi kunnat påvisa att det finns en positiv korrelation till 

räntabilitet på eget kapital. 

 

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

 

Det finns många möjligheter till fortsatta studier inom ämnet sambandet 

mellan VD-byten och institutionella ägare. I det följande kommer ett antal 

förslag att ges på fortsatta studier. 
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I uppsatsen undersöks ett stort antal företagsår, men trots detta sker 

relativt få VD-byten. Samtidigt är det inte givet att ett urval över en längre 

tidsperiod skulle ge signifikanta resultat, eftersom ägarnas roll har ändrats över 

tiden. Det skulle därför vara intressant att framöver göra en liknande studie då 

mer data skulle vara tillgänglig. Det skulle dessutom vara intressant att studera 

ett annat land som liknar Sverige avseende bolagsstyrning, ägarstruktur samt 

reglering, men som har fler börsnoterade företag och på så vis få ett större 

urval.  

Uppsatsens definition av institutionellt ägande är relativt snäv vilket 

resulterar i att deras röstandelar på börsen som helhet är relativt lågt. Detta 

med anledning av att vissa institutionella ägare i det närmaste torde vara att 

klassificera som storägare. I framtida studier skulle en vidare definition av 

institutionellt ägande kunna användas. Om en vidare definition används kan 

det vidare vara intressant att jämföra olika typer av institutionella ägare med 

varandra avseende deras påverkan på VD-byten. 

Det finns en tydlig trend att det institutionella ägandet ökar. Om detta 

fortsätter torde det föranleda att institutionerna på sikt kommer att inneha 

betydande värden på börsen. Detta kan i sin tur påverka synen på 

institutionernas roll såsom aktieägare. I ett flertal andra länder där utvecklingen 

ligger före den i Sverige avseende de institutionella ägarnas ökande ägande ses 

konsekvenser av de institutionella ägarnas brist på aktiv bolagsstyrning i form 

av ökade krav på reglering. Det skulle därför vara intressant att i framtiden se 

om det institutionella ägandet ändrats samt konsekvenserna av detta genom en 

studie över institutionellt ägande och VD-byten under första halvan av 2010-

talet.  
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BILAGA 1 – Institutionella ägare 
 

 

AFA Försäkring

Alecta

AMF Pension

AMF Pension fonder

Folksam Försäkring AB

Folksam fonder

Folksam LO-fonder

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar fonder

Nordea fonder

SEB fonder

SEB-Trygg försäkring  (I Ägarna och makten kallad SEB-SPP Trygg försäkring år 2003)

SHB/SPP-fonder

SPP Livförsäkring

Skandia Liv (I Ägarna och makten kallad Skandia år 2001-2004)

Skandia fonder

Swedbank Robur fonder (I Ägarna och makten kallad Robur fonder år 2002-2006)

Banco fonder (Uppköpt och integrerad i Swedbank Robur fonder 2009)

KP Pension&Försäkring

HQ fonder

Catella fonder

Xact fonder  

Baserad på den institutionella sfären enligt SIS Ägardata. 
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BILAGA 2 – Korrelationsmatris framtvingat VD-byte 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

VD-byte (1) 1 0,01 0,01 -0,01 0,03 -0,13* 0,09* -0,03 -0,06* 0,03 0 -0,04 -0,08* 0,02

Inst (2) 0,01 1 0,82* 0,81* 0,70* 0,07* -0,15* 0,09* -0,03 -0,02 -0,01 -0,13* -0,07* 0,10*

Inst >10% (3) 0,01 0,82* 1 0,88* 0,445* 0,07* -0,10* 0,08* -0,01 -0,03 -0,02 -0,15* -0,09* 0,12*

Inst >medelvärde -0,01 0,81* 0,88* 1 0,38* 0,07* -0,11* 0,08* 0,00 -0,05* -0,02 -0,14* -0,09* 0,12*

Inst >20% (5) 0,03 0,70* 0,44* 0,38* 1 0,03 -0,09* 0,03 -0,01 -0,03 -0,01 -0,06* -0,02 0,03

Re (6) -0,13* 0,07* 0,07* 0,07* 0,03 1 -0,26* 0,08* 0,09* -0,08* 0 0,01 0,05* -0,01

Re <0% (7) 0,09* -0,15* -0,10* -0,11* -0,09* -0,26* 1 -0,14* -0,27* 0,29* -0,02 0,04 -0,14* 0,02

Re förförra året (8) -0,03 0,09* 0,08* 0,08* 0,03 0,08* -0,14* 1 0,00 -0,02 0,01 0,06* -0,01

Avkast (9) -0,06* -0,03 -0,01 0,00 -0,01 0,09* -0,27* 0,00 1 -0,72* 0,02 0,02 0,06* 0

Avkast <0% (10) 0,03 -0,02 -0,03 -0,05* -0,03 -0,08* 0,29* -0,02 -0,72* 1 -0,02 0,02 -0,07* 0,02

Familj >50% (11) 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 0,02 -0,02 1 -0,01 -0,02 0,08*

Grundare (12) -0,04 -0,13* -0,15* -0,14* -0,06* 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02 -0,01 1 0,53* -0,11*

År som VD  (13) -0,08* -0,07* -0,09* -0,09* -0,02 0,05* -0,14* 0,06* 0,06* -0,07* -0,02 0,53* 1 -0,12*

Utl (14) 0,02 0,10* 0,12* 0,12* 0,03 -0,01 0,02 -0,01 -0,00 0,02 0,08* -0,11* -0,12* 1

TABELL BILAGA 2 - KORRELATIONSMATRIS FRAMTVINGAT VD-BYTE

 
Korrelationsmatris över den beroende variabeln VD-byte (framtvingat mot ej byte), de olika måtten på den oberoende variabeln institutionellt ägande och 

kontrollvariablerna. Pearsons rho, N =1739, * p<0,05 (signifikant korrelationsvärde). 
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BILAGA 3 – Korrelationsmatris ny VD rekryterad externt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

VD extern (1) 1 -0,06 -0,09 -0,08 -0,06 -0,07 0,03 0,06 0,03 -0,04 0,02 0,04 0,02

Inst (2) -0,06 1 0,82* 0,80* 0,68* 0,10 -0,19* 0,23* -0,02 -0,07 -0,05 0,11 0,05

Inst>10% (3) -0,09 0,82* 1 0,88* 0,41* 0,10 -0,17* 0,21* 0,01 -0,08 -0,08 0,07 0,08

Inst >medelvärde -0,08 0,80* 0,88* 1 0,36* 0,09 -0,16* 0,19* 0,03 -0,11 -0,08 0,08 0,07

Inst >20% (5) -0,06 0,68* 0,41* 0,36* 1 0,04 -0,10 0,15* -0,05 -0,01 -0,08 0,05 -0,04

Re (6) -0,07 0,10 0,08 0,09 0,04 1 -0,21* 0,20* 0,04 -0,00 0,00 0,05 0,01

Re <0% (7) 0,03 -0,19* -0,17* -0,16* -0,10 -0,21* 1 -0,32* -0,26* 0,30* 0,16* -0,04 -0,04

Re förförra året (8) 0,06 0,23* 0,21* 0,19* 0,15* 0,20* -0,32* 1 0,10 -0,19* 0,02 0,14* 0,06

Avkast (9) 0,03 -0,02 0,01 0,03 -0,05 0,04 -0,26* 0,10 1 -0,66* -0,16* 0,01 0,05

Avkast <0% (10) -0,04 -0,07 -0,08 -0,11 -0,01 -0,00 0,30* -0,19* -0,66* 1 0,12* -0,05 -0,04

Grundare (11) 0,02 -0,05 -0,08 -0,08 -0,08 0,00 0,16* 0,02 -0,16* 0,12* 1 0,39* -0,08

År som VD  (12) 0,04 0,11 0,07 0,08 0,05 0,05 -0,04 0,14* 0,01 -0,05 0,39* 1 -0,03

Utl (13) 0,02 0,05 0,08 0,07 -0,04 0,01 -0,04 0,06 0,05 -0,04 -0,08 -0,03 1

TABELL BILAGA 3 - KORRELATIONSMATRIS NY VD REKRYTERAD EXTERNT 

 
Korrelationsmatris över den beroende variabeln VD extern (ny VD rekryterad externt mot internt), de olika måtten på den oberoende variabeln institutionellt ägande och 

kontrollvariablerna. Pearsons rho, N =283, * p<0,05 (signifikant korrelationsvärde). 

 


