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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker hur tillkännagivandet av ett byte av verkställande direktör påverkar 

bolagets aktiekurs samt vilka bakomliggande faktorer som har en påverkan på denna reaktion. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där den abnormala avkastningen till 

följd av 582 vd-byten som skett i aktiebolag  noterade på börsen Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 

2001 och 2015 undersöks. Studien finner att vd-bytet inte påverkar aktiekursen i en specifik riktning, 

samt att variationen mellan de enskilda observationerna är hög. Däremot påvisas signifikanta 

negativa förändringar i  bolagets aktiekurs vid vd-byten i de fall där vd blir avskedad, och positiva 

sådana där vd avgår frivilligt. Investerarna reagerar även positivt på bytet om det finns en ersättare 

till vd:n vid tillkännagivandet av bytet. Reaktionen för vd-bytet sker i de flesta fall på 

tillkännagivelsedagen, vilket stöder den effektiva marknadshypotesens medelstarka form. 

 

Nyckelord: 

Eventstudie 

Stockholmsbörsen 

Vd-byte 

Abnormal avkastning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett bolags verkställande direktör är vanligtvis den person som leder bolaget, fattar strategiska beslut 

och ser över bolagets dagliga verksamhet (Capstone 2003:79–80). Som ledare på ett bolag har vd:n en 

viktig och påverkande roll för bolagets värdeskapande. Personen är underställd bolagets styrelse och 

har formellt sett ansvaret att genomföra de av styrelsen fattade besluten (Boggs 2006:3). I praktiken 

är det vanligt att vd också lägger fram förslag som styrelsen sedan godkänner (ibid s.7). Vd:ns möjlighet 

att göra en påverkan i bolaget beror sedan på vilket inflytande och vilken valfrihet vd:n har i 

beslutsfattandet (Finkelstein & Boyd, 1998).  Baker et al (1988) visar ett positivt samband mellan ett 

bolags försäljning och vd:ns lön, vilket tyder på att vd:n bör kunna påverka bolagets omsättning. 

Förutom att ha en viktig strategisk funktion är vd:n också vanligtvis den i bolaget som får mest 

publicitet i medier, har en påverkande roll som bolagets ansikte utåt och kan genom en kombination 

av fyra aspekter kan stärka bolagets varumärke (Fetscherin, 2015). Dessa fyra aspekter är vd:ns 

prestige, personlighet, personliga egenskaper och prestationen, vilket delvis stöds av Ou et al (2014) 

som visar att det föreligger ett samband mellan vd:ns ödmjukhet och chefers engagemang. Vd:ns insats  

i bolaget är  således en vital del i bolagets prestation.  

 

I genomsnitt innehar en vd sin post i cirka sex år, efter vilket denne byts (Kaplan & Minton, 2006). 

Anledningarna bakom bytet kan vara många, men vanligt är att vd:n inte uppfyller styrelsens 

förväntningar och därför avskedas (Spear & Wang, 2004), att denne går i pension eller att denne fått 

ett nytt arbete. (CEO turnovers 2001-2015) Är bolaget som byter vd börsnoterat måste händelsen 

omedelbart offentliggöras (Nasdaq, 2015-11-01), vilket i Sverige ofta sker via ett pressmeddelande. 

Anledningen till att bolag måste offentligöra bytet är att Nasdaq, som tillhandahåller handel med 

värdepapper i Sverige, anser att ett byte av vd är börspåverkande information. Alla intressenter i 

bolaget får därigenom en samtida tillgång till den kurspåverkande händelsen (Nasdaq, 2015-11-01). 

 

Vid flertalet vd-byten har en förändring i bolagens aktiepris observerats. En förklaring går att utläsa i 

den av Fama (1970) författade effektiva marknadshypotesen. Teorin antar att alla säljare och köpare 

på en marknad är rationella och att ett bolags aktievärde således bör återspegla bolagets verkliga 

värde, som i sin tur påverkas av all information som kan tänkas ha med bolagets prestation att göra 

(Fama, 1970). I och med att vd har en betydande roll i bolagets verksamhet och påverkar externa 

parters uppfattning om bolaget, borde informationen om vd-byte förändra bolagets börsvärde. 

Värderingen blir lägre om vd-bytet anses vara negativt för bolaget och högre om det ses som positivt. 



4 
 

1.2 Problematisering 

Vid en överblick av tidigare forskning kring vd-bytens påverkan på aktiekursen är resultaten spridda. 

Dedman och Lin (2002) har undersökt den engelska aktiemarknaden och finner en svagt negativ 

börsreaktion i samband med ett vd-byte. Warner et al (1988) visar att marknaden reagerar positivt på 

vd-byten där efterträdaren har tillkännagivits i samband med att bytet offentliggjorts. Det förefaller 

sig även vara så att marknadens reaktion skiljer sig åt vid olika vd-byten (ibid). 

 

I tidigare studier har det konstaterats att aktiekursen påverkas av omständigheterna kring vd-bytet. 

Om ett bolags vd avskedas bör marknaden i enlighet med Friedman (1989) tolka händelsen som att 

bolaget i fråga är handlingskraftigt, vilket bör leda till en ökning i bolagets aktiepris. Vd-bytet kan  enligt 

Bonnier och Bruner (1986) även tyda på att bolaget presterar sämre förväntat, vilket resulterar i en 

negativ marknadsreaktion. Om vd:n frivilligt beslutar sig för att lämna bolaget förlorar bolaget en viktig 

resurs, vilket investerare reagerar negativt på (Dedman & Lin 2002). Om ett bolag har en noggrann 

övervakning från en långivare tenderar marknaden att reagera mer positivt vid ett avskedande av vd 

än vid ett tillfälle då övervakan inte är lika stark (Marshall, 2014). Marknaden tenderar även att 

överreagera på ny information, vilket resulterar i att aktiepriserna först påverkas starkt, men senare 

påverkas i motsatt riktning och därför korrigeras till en nivå närmare ursprungspriset (DeBondt et al 

1985). I och med att aktier inte kan handlas på helgdagar (Nasdaq, 2015) borde därför den omedelbara 

reaktionen försvagas om informationen offentliggörs när marknaden för värdepapper är stängd och 

därför inte omsätts förrän den öppnas. 

 

Tidigare studier kring vd-byten har framförallt utförts på den amerikanska marknaden, där 

undersökningar såsom Reinganum (1985), Furtado & Rozeff (1987) och Weisbach (1988) har gjorts. Ett 

undantag är Dedman och Lin (2002) som baserat sin undersökning på den brittiska marknaden. Det är 

möjligt att en studie på den svenska marknaden får ett resultat som skiljer sig från utländska studier. 

Det beror bland annat på att marknadsreaktionen på ett vd-byte tycks vara lägre i Storbritannien än 

vad den är i USA, vilket möjligtvis kan förklaras med en skillnad i storlek på land och marknadsstorlek 

(Dedman & Lin, 2002). I och med att det i mindre länder finns begränsad tillgång till kvalificerad 

arbetskraft kan det vara svårare att hitta en ersättare till en avgående vd (ibid). Således borde en 

starkare marknadsreaktion förväntas i Sverige med ett språkområde och en arbetsmarknad som är 

mindre än i både USA och Storbritannien.  Det händer dock att svenska bolag rekryterar utländska 

direktörer, vilket exempelvis Electrolux har gjort (Electrolux, 2015). Det går därför att ifrågasätta hur 

stor påverkan arbetsmarknadens storlek får i en allt mer globaliserad värld. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911990100027X#BIB20
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Det svenska företagsklimatet karakteriseras även av ett aktivt ägande med starka aktörer, vilket kan 

begränsa en vd:s roll på ett bolag (Svensk kod för bolagsstyrning, 2015). Dessa ägare utövar sin ägarroll 

genom att exempelvis vara medlemmar i bolagets styrelse. Ägarnas aktiva ledarskap kan minska vd:ns 

roll då viktiga beslut även fattas av styrelsen. En svensk vd bör därför ha en mindre påverkan i sitt bolag 

än vad verkställande direktörer i andra länder har då dessa antagligen har friare tyglar.  Detta talar i så 

fall för en svagare reaktion på ett vd-byte på den svenska marknaden kontra motsvarande resultat i de 

utländska studierna. Om det finns någon skillnad i resultaten för en Svensk studie kontra en utländsk, 

och hur stor den kan vara är tills vidare inte grundligt undersökt på den svenska marknaden, vilket gör 

att det föreligger en informationslucka som bör fyllas. 

 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur tillkännagivandet av ett byte av verkställande 

direktör påverkar ett svenskt börsnoterat bolags aktiepris samt att se vilka kringliggande faktorer som 

påverkar denna värdeförändring . En ökad förståelse för detta samband är relevant ur bland annat två 

aspekter. Investerare med större precision förutspå vilka effekter ett vd-byte kan åstadkomma och på 

så vis basera investeringsbeslut på detta. Bolag bör även ta hänsyn till aktieprisets påverkan vid beslut 

om vd-byten. Aktieprisets påverkan av ett vd-byte bör därför vara av stort intresse för bolagsstyrelser. 

2. Teoretisk referensram och 
hypotesformulering 

Här beskrivs först de teorier som kan tänkas förklara aktiemarknadens reaktion. Därefter beskrivs 

tidigare forskning kring vd-bytens påverkan på aktiekursen, vilket studiens hypoteser sedan baseras 

på. 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

I och med att vd:n är en påverkande faktor i bolagets prestation bör Eugene Famas (1970) effektiva 

marknadshypotes kunna förklara den rationella aspekten i en eventuell förändring av aktiepris vid ett 

vd-byte. Teorins ansats utgår från faktumet att det vid varje aktieaffär finns en frivillig köpare och 

säljare, och att dessa antas agera rationellt. En tillgångs värde bör således reflektera bolagets verkliga 

värde samt avspegla all tillgänglig fakta som har en möjlig påverkan på värdet. Ett vd-byte antas 

påverka aktiekursen därför att bytet innehåller ny information som därigenom bör påverka bolagets 

värde. Hur väl en marknad uppfyller marknadseffektivitet bestäms sedan utifrån en tregradig skala. 

De tre formerna är benämnda som svag form, halvstark form och stark form. (Fama, 1970) 
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I den svaga formen kan inte en tillgångs framtida värde förutspås enbart med hjälp av dess tidigare 

värde.  Aktiekursens utveckling kommer därefter att följa en s.k. “random walk” vilket innebär att 

avkastningen sker oberoende av tidigare avkastning och därför inte kan förutspås. Det går därför inte 

att göra vinster gentemot marknaden enbart genom att studera tidigare avkastning, givet att svag form 

av marknadseffektivitet råder. Det går däremot att överträffa marknaden genom att analysera annan 

börspåverkande information i bolaget. (Fama, 1970)  

 

I medelstark form av marknadseffektivitet antas att priser reflektera såväl historisk information som 

all publik relevant information. Aktiepriset justeras därefter ögonblickligen efter ny information och 

därför inte möjligt att göra övervinster vinster genom att analysera bolagsinformation. Däremot är det 

möjligt att göra vinster genom att ha tillgång till s.k. insiderinformation, det vill säga tillgång till 

börspåverkande information som inte är offentlig. (Fama, 1970) 

 

Den starka formen av marknadseffektivitet antas återspegla all information om bolaget som finns 

tillgänglig. Marknaden återspeglar även icke-offentlig information om bolaget och det är därför inte 

möjligt att göra insidervinster. (Fama, 1970) 

 

Som kritik mot den effektiva marknadshypotesen har studier visat att psykologiska effekter som 

förenkling av information, övertro på sin egen förmåga och humör har en påverkan på aktiemarknaden 

(Hirshleifer, 2001). Wright och Bower (1992) har visat att människor tenderar att bli mer optimistiska 

och uppskattar sannolikheten för ett positivt utfall högre när de är på gott humör än när de inte är det. 

I praktiken får detta bland annat konsekvensen att lågt värderade bolag tenderar att få större 

aktieprishöjningar än högt värderade, vilket tyder på att marknaden ursprungligen överreagerar och 

sedan tenderar att rätta sig efter en tidigare överreaktion (DeBondt et al. 1985). 

2.2 Signalhypotesen 

Ytterligare faktorer som kan påverka en akties värde vid ett vd-byte kan förklaras med signalhypotesen. 

Enligt signalhypotesen råder det en informationsasymmetri mellan köpare och säljare på en marknad. 

Eftersom att all information om bolaget inte är offentlig har bolagets  ursprungliga ägare, det vill säga 

de som emitterar aktier i bolaget, mer information om hur bolaget förväntas prestera än de som 

investerar i bolaget (Boulding & Kirmani, 1993). För att minska denna informationsassymetri bör 

emittenterna av bolagets aktier, se till att möjliga intressenter som ska investera i bolaget har så 

mycket information som möjligt om bolaget (ibid) ,vilket enligt Diamond (1985) bör leda till att bolagets 

värde ökar som en följd av den minskade risken  ökad information bör ge. Enligt Ross (1977) kan bland 
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annat bolagets kapitalstruktur och bonussystem till vd signalera bolagets ägare om bolagets 

förväntningar på framtida prestation och därigenom påverka bolagets aktiepris. 

 

Om kapitalstruktur och bonussystem som signaleffekter påverkar bolagets värde är det även tänkbart 

att marknadsreaktionen vid ett vd-byte, förutom att förklaras av den effektiva marknadshypotesen, 

även påverkas av den signal bytet sänder till bolagets intressenter. Blir till exempel en medarbetare på 

ett bolag, i enlighet med vad som planerats, befordrad till vd påverkas aktiekursen enligt Shen och 

Canella (2002) positivt, vilket tyder på att intressenter ser den planerade övergången som ett tecken 

på att styrelsen väl sköter sitt arbete. Detta samband styrks ytterligare av Beatty och Zajacs (1987) 

forskning som visar på att plötsliga och oplanerade VD-byten har en negativ effekt på bolagets 

aktieavkastning, vilket skulle kunna vara ett tecken på investerare tolkar händelsen som att bolaget 

inte har situationen under kontroll. 

2.3 Hypoteser 

Enligt Milton Friedman (1989) kan ett avskedande av vd tolkas som en signal om att bolagets styrelse 

är handlingskraftig och gör något åt eventuella förekommande problem. Warner et al (1988) har 

undersökt fall där vd avskedats och menar att avskedandet, förutom att sända en signal om att bolaget 

är handlingskraftigt, även ger investerare information om att något inte riktigt står rätt till i bolaget. 

Vd:n på ett bolag kan avskedas om denne inte uppfyller styrelsens förväntningar angående exempelvis 

ett svagt resultat. (Spear & Wang 2004, Friedman 1989)  Vid många fall har vd:n avskedats på grund 

av att det förekommit en konflikt mellan vd och styrelse, vilket inte heller aktieägare borde se som 

positivt (CEO turnovers 2001-2015). Det finns således två komponenter som påverkar aktiekursen vid 

ett avskedande av vd. Signalen om handlingskraftighet bör enligt Warner et al (1988) påverka 

aktiekursen positivt om förväntningarna är att förändringen i och med vd-bytet är positiv. 

Informationsdelen gällande att avskedandet är ett tecken på att det föreligger problem i bolaget är 

negativ ifall vd-bytet signalerar sämre prestation från bolaget än vad marknaden hade förväntat sig 

(ibid). Nettoeffekten av dessa två komponenter beror sedan enligt samma studie på vilken av 

komponenterna som investerarna reagerar starkast på. Dedman och Lin (2002) har undersökt vd-byten 

på brittiska bolag och finner att ett avskedande av verkställande direktör leder till en signifikant negativ 

reaktion på aktiemarknaden. Furtado och Rozeff (1987) undersökte 62 tillfällen där bolag avskedat 

dess vd i USA under åren 1975-1982 och fann att investerare reagerar positivt på att ett bolag under 

hård belastning avskedar sin vd. Hade avskedandet skett i bolag med lägre utsatthet fann 

undersökningen inte någon signifikant reaktion. Dedman och Lin (2002) finner även att bolag tenderar 
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att släppa positiv information i samband med ett vd-byte för att motverka en eventuell negativ 

marknadsreaktion. Sammantaget leder denna tidigare forskning till uppsatsens första hypotes. 

 

Hypotes 1: Ett avskedande av vd påverkar bolagets aktiekurs 

 

När ett bolags vd bestämmer sig för att lämna bolaget för en ny tjänst tenderar marknaden att reagera 

negativt (Dedman & Lin 2002). Enligt författarna kan det bero på att marknaden tolkar händelsen som 

att bolaget inte klarar av att hålla kvar en bra ledare. En ytterligare förklaring till reaktionen är att 

bolaget förlorar en värdefull resurs. Detta leder till uppsatsens andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Att vd avgår frivilligt har en negativ påverkan på bolagets aktiekurs 

 

Det föreligger även en skillnad i om vd-bytet har varit planerat eller om det är en plötslig händelse. 

Warner et al (1988) har undersökt hur byten av nyckelpersoner i bolagsledningar påverkar bolagen 

aktieavkastning under perioden 1963 till 1978 och finner att aktiekursen påverkas positivt av ett vd-

byte om dess efterträdare tillkännages i samband med bytet. Reinganum hittar däremot ingen 

signifikant positiv marknadsreaktion när en vd:s efterträdare tillkännages i samband med att bytet 

meddelas. Dedman och Lin (2002) har undersökt vd-byten på den brittiska marknaden och funnit att 

marknaden påverkas positivt om vd:ns efterträdare tillkännages vid vd-bytet. Uppsatsens tredje 

hypotes blir därför följande: 

 

Hypotes 3: Kännedom om den nya vd:n har en positiv inverkan på aktiekursen vid ett vd-byte 

 

Marshall et al (2014) finner att den positiva abnormala aktieavkastningen till följd av att ett bolags vd 

blir avskedad är högre på bolag med stora banklån än på bolag med mindre skuldsättningsgrad. Enligt 

artikelförfattarna beror detta på bankernas höga inflytande på bolag med hög belåning gör att de kan 

tvinga bolag att byta svaga verkställande direktörer mot mer kompetenta ersättare, vilket 

aktiemarknaden reagerar positivt på. Då svenska bolags ägare ofta utövar ett stort inflytande över sitt 

bolag är det möjligt att enskilda aktieägare reagerar kraftigare om en stark ägare har varit delaktig i 

beslutet av att avskeda vd:n, likt reaktionen när en bank har varit inblandad. Det är därför sannolikt 

att det finns ett samband mellan stark ägarkoncentration och stark marknadsreaktion på den svenska 

marknaden. Studiens fjärde hypotes blir således: 

 

Hypotes 4: Hög ägarkoncentration har en inverkan på aktiekursen vid ett vd-byte 
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Varje fredag kl 17:30 stänger handeln för aktier på svenska börsen OMX och öppnar inte förrän kl 9:00 

nästkommande måndag (Nasdaq, 2015). Information som släpps under helger kommer därför att få 

en försenad marknadsreaktion, eftersom aktiemarknaden då inte är öppen för handel. Damodaran 

(1989) visar att bolag tenderar att släppa negativ information efter stängning på fredagar, vilket 

föranleder en abnormal negativ avkastning på måndagar, s.k. Monday effect. En möjlig förklaring till 

det är att  bolagen, med förhoppningen om att den negativa börsreaktionen blir svagare, väljer att 

släppa information senare vilket ger marknaden tid bearbeta beskedet (Elayan och Pukthuanthong 

2009). Kimell och Tinnerholm (2015) visar på att negativ information i form av vinstvarningar ger en 

svagare börsreaktion om de tillkännages på fredagar än på andra dagar. Möjliga överreaktioner borde 

vara mindre om ett vd-byte tillkännages först på en fredag eftermiddag därför att informationen kan 

korrigeras och effekten mildras över helgen. Vilket leder till uppsatsens femte hypotes: 

 

Hypotes 5: Påverkan på aktiekursen vid vd-byten som publicerats på fredagar är svagare än 

marknadsreaktionen på vd-byten som publicerats på en annan veckodag. 

3. Metod 

3.1  Inledande metodstycke 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för metoden i vår uppsats. Föst kommer vi att genomföra en 

eventstudie där vi studerar vårt urval och våra hypoteser. Därefter genomför vi multipla regressioner 

för att undersöka ifall signifikant påverkan sker. 

3.2 Eventstudie 

3.2.1 Definition av event 

En eventstudie är en kvantitativ statistisk metod, med vilken en specifik händelse undersöks genom 

att mäta abnormal avkastning på historiska aktiedata (MacKinlay, 1997). I denna studie mäts ifall ett 

byte av verkställande direktör kan ha en signifikant påverkan på ett bolags aktiepris. En eventstudies 

användbarhet kommer sig av att ett events effekt på ett börsnoterat aktiebolag omedelbart reflekteras 

i dess marknadspriser, förutsatt att investerare är rationella (MacKinlay, 1997). 

3.2.2 Datainsamling och urval 

Denna undersökning baserar sig på data på aktie- och indexkurser samt information angående 

omständigheter kring vd-bytena. Som urval för dessa sekundärdata för vår undersökning har vi valt att 

begränsa oss till aktiebolag som mellan åren 2001-2015 har haft ett eller flera vd-byten och som är 
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noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Data om vd-bytena mellan år 2001 och 2013 hämtas från den 

databas tillhandahållen av professor Mattias Hamberg vid Uppsala universitet. Dessa data har sedan 

kompletterats med data för åren 2014 och 2015 som vi hämtat från Thomson och Reuters databas 

“Retriever”. Det sammanfogade datadokumentet är i uppsatsen referat till som ”CEO turnovers 2001-

2015”. Vårt urval består av sammanlagt 582 observationer, vilket vi anser vara tillräckligt eftersom det 

är fler än antalet observationer i tidigare publicerade studier, som till exempel (Dedman och Linn, 

2001). 

3.2.3 Estimeringsperiod 

Med ett eventfönster avses den tidsperiod som anses kunna påverkas av den händelse som undersöks 

(MacKinlay, 1997). Denna period bör begränsas till dagen för händelsen samt dagen efter händelsen 

(ibid). Eftersom insiderinformationen enligt Fama (1970) i vissa fall kan påverka aktiepriser innan 

eventet, samt för att se om det sker en överreaktion till händelsen som sedan korrigeras av marknaden 

i likhet med DeBondt et als (1985) studier, har vi denna undersökning valt att utöka eventfönstret till 

10 börsdagar innan annonserandet av vd-bytet och 10 börsdagar efter händelsen, och på så vis kunna 

observera tidig abnormal avkastning (MacKinlay, 1997). 

 

Vi kommer även att ha en estimeringsperiod innan eventfönstret på 120 dagar innan eventfönstret för 

att kunna observera systematisk och osystematisk risk. Eventet är definierat som tillkännagivandet av 

vd-bytet och eventfönstret innehåller aktieavkastningen för bolaget som byter direktör. Fördelen med 

att ha ett långt eventfönster är att kunna observera handel som en påföljd av eventuell 

insiderinformation. Nackdelen med att ha ett långt eventfönster blir dock enligt MacKinlay (1977), att 

även andra faktorer kan ha påverkat investerarna innan vd-bytet exempelvis orsaken till att vd-bytet 

sker från första början. 

3.2.4 Normal avkastning och abnormal avkastning 

För att sålla bort effekten av vd-bytet på aktiekursen från effekten av annan information beräknar vi 

abnormal och normal avkastning. Det finns två modeller för att beräkna normal avkastning. Den första 

metoden kallas för the constant mean return model. I denna modell anses den normala avkastningen 

vara konstant. Den andra modellen kallas för marknadsmodellen (market return model). Här anses den 

normala avkastningen vara marknadsavkastningen. (MacKinlay, 1997) Marknadsmodellen, som är en 

enfaktorsmodell, anses vara en något förbättrad version av constant mean return model eftersom den 

minskar variansen på den abnormala avkastningen genom att avlägsna den del av avkastningen som 

är relaterad till marknadsavkastningens varians. Denna metod kan därför anses vara noggrannare än 

den konstanta avkastningsmodellen och kommer därför att användas. (MacKinlay, 1997) Vid 

marknadsmodellen tillämpas följande formel: 
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Rit = αi + βiRmt + εit 

Rit = Normal avkastning för i dag t 

αi = Osystematisk risk för i 

βi = Systematisk risk för i 

Rmt = Marknadsportföljens avkastning 

εit = Felvariabel (som vi antar att är noll) 

Den abnormala avkastningen är det samma som den egentliga avkastningen för en specifik dag minus 

den normala avkastningen. Formeln ser ut enligt följande: 

 

ARit  = Abnormal avkastning för i dag t 

Rit  = Normal avkastning för i dag t 

αi = Osystematisk risk för i 

βi = Systematisk risk för i 

Rmt = Marknadsportföljens avkastning 

 

3.2.5 Genomsnittlig abnormal avkastning och kumulativ abnormal avkastning 

Efter att vi beräknat den abnormala avkastningen för varje dag för varje händelse ska vi beräkna den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för varje dag. Det görs enligt följande formel (MacKinlay, 

1997): 

𝐴𝐴𝑅𝑡  =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

 

AARt = Den genomsnittliga abnormala avkastningen för dag t 

ARit = Abnormal avkastning för i dag t 

N = Antal observationer 

 

Den genomsnittliga abnormala avkastningen behövs för att kunna beräkna den kumulativa abnormala 

avkastningen (CAR). Den räknas ut genom att kumulativt successivt summera den genomsnittliga 

abnormala avkastningen för varje dag (MacKinlay, 1997). 
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3.2.6 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, ACAR, beräknas för tre olika intervaller. 

Dessa är dag -10 till -1, dag 0 till 1 och dag 2 till 10. ACAR beräknas genom att summera de kumulativa 

abnormala avkastningarna för dagarna inom intervallet. 

                  

3.3 Hypotesprövning 

Orsaken till att vi beräknat ACAR-värdena är för att kunna testa våra hypoteser med ett dubbelsidigt 

hypotestest som ger oss statistisk signifikans. Det bör vara möjligt att göra då våra resultat antas vara 

normalfördelade. De data vi samlat från eventfönstret kommer vi att dela in i tre olika intervaller som 

beskrivits ovan, dvs. i ACAR för dag -10 till -1, ACAR för dag 0 till 1 och ACAR för dag 2 till 10. ACAR 

delas in i dessa tre intervall för att vi ska kunna se vilka tidpunkter för abnormal avkastning som 

påverkas och i hur stor grad de påverkas av vd-bytet. 

3.4 Multipel regressionsanalys 

För att se vilka faktorer som påverkar marknadsreaktionen vid ett vd-byte utförs också en multipel 

regressionsanalys. Vi använder den kumulativa abnormala avkastningen för samtliga observationer (Y) 

som beroende variabel. Som oberoende variabler används den kumulativa abnormala avkastningen 

för observationer baserade på veckodag (X1), ägarkoncentration (X2), avskedande av vd (X3) och 

frivillig avgång av vd (X4). Dessa fungerar som dummyvariabler, vilket betyder att data i textform 

omvandlas till numerisk data så att statistiska beräkningar kan utföras. Veckodagen för vd-bytet 

operationaliseras i en dummyvariabel, 0 och 1, där siffran 1 betyder att vd-bytet offentliggörs på en 

fredag och 0 betyder att så inte görs. Att endast två variabler kommer att väljas grundar sig på 

hypotesen, enligt vilken det endast föreligger skillnad i aktiernas värdering vid vd-byten på fredagarna. 

Ingen annan dag förväntas ge signifikant påverkan. Bolagets ägarkoncentration delas i två grupper: 

bolag där ägarkoncentrationen är stor (över medianstorleken för våra observationer) och bolag där 

ägarkoncentrationen är liten (under medianstorleken för våra observationer). Dessa operationaliseras 

sedan i en dummyvariabel, 0 och 1, där bolag med större ägarkoncentration får siffran 1. Resten, dvs. 

de bolagen med mindre ägarkoncentration, får siffran 0. Variabel X3 inkluderar endast de bolag där 

verkställande direktören blivit avskedad från sin post. Vår regressionsmodell med dummyvariabler är: 

 

ACAR= b0+b1 dummyDAG+b2 dummyÄGARE+b3 dummyFIRED+b4 dummyVOLUNTARY 
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3.5 Avskedande av vd 

Blir ett bolags vd avskedad är det vanligt att bolaget med hänsyn till den avgående vd:n offentliggör 

bytet som om vd har avgått frivilligt (Warner et al 1989).  Att bolag väljer att hemlighålla orsaken till 

bytet där vd blir avskedad försvårar identifieringen av avskedanden av vd. För att möjliggöra en 

identifiering av de fall när vd bytet inte är frivilligt fall har vi valt att följa Warner et als (1988) metod. 

 

Enligt denna metod rekommenderas det att hitta de fall där vd blivit avskedad och sedan titta på de 

vanligaste andra orsakerna till att vd lämnar. Den mest frekventa anledningen till ett vd-byte är att 

tjänsteinnehavaren går i pension (ibid). Om tjänsteinnehavaren inte är i pensionsåldern finns det skäl 

att söka andra orsaker till vd:ns avgång än pensioneringen.  Den näst vanligaste anledningen till att 

vd:n lämnar bolaget beror i sin tur på att denne får en annan position i bolaget, exempelvis en post i 

styrelsen. Eftersom personen får stanna i bolaget har den antagligen lämnat vd-posten frivilligt. 

Detsamma gäller i de fall där vd:n lämnar bolaget för en ny anställning  hos extern part, att denne avgår 

på grund av sjukdom, eller på grund av problem inom familjen. I de andra fallen där det inte finns 

någon förklaring till avgången går det att anta att personen blivit avskedad. Dessa fall kommer därför 

i undersökningen att falla under kategorin ”ofrivilligt vd-byte”. 

3.6 Tillkännagivande av vd-byte 

Vid strax över två tredjedelar av alla svenska vd-byten sker inte bytet av vd i praktiken på samma dag 

som det utannonseras (CEO turnovers 2001-2015). Det finns därför i många fall två datum där vd-bytet 

bör påverka bolaget. Det vill säga dagen när bytet utannonseras och dagen när bytet genomförs. Enligt 

den effektiva marknadshypotesen bör all tillgänglig relevant information återspeglas i ett bolags 

aktiepris. Är bytet av vd känt sedan tidigare tillkommer ingen ny information om händelsen på datumet 

för vd-bytet och ingen aktiereaktion finns då att vänta. Det är även osannolikt att den nya vd:n ska 

medföra signifikant inverkan på bolagets prestation på dagen denne tillträder. I denna studie kommer 

endast abnormal avkastning kring datumet för när vd-bytet blir offentliggjort att undersökas 

3.7 Reliabilitet och validitet 

MacKinlay (1997) beskriver tillvägagångssättet för en eventstudie och hans publicering har citerats i 

flertal tidigare eventstudier och studier om vd-byten (Dedman & Lin 2002, Fidrmuc et al 2006, Hallock 

1998). Metoden anses därför ge studien pålitlighet. Eftersom det i studien ska undersökas hur vd-

byten, det vill säga ett event, påverkar aktiepriset bör en eventstudie vara en metod med hög grad av 

validitet. 
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4. Resultat 

Här presenteras och analyseras resultaten av studien. Inledningsvis redogörs deskriptiv statistik som 

visar generella tendenser i resultaten. Därefter visas den abnormala avkastningen för samtliga vd-

byten.  Därpå redogörs för abnormal avkastning uppdelat på omständigheter kring vd-bytet och en 

prövning av hypoteserna genomförs. Slutligen visas resultatet av den regression som utförts. 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 1 går det att utläsa att medianaktieavkastningen vid ett vd-byte är mycket nära noll. Således 

finns det ingen generell riktning som aktiekursen påverkas mot. Dock är standardavvikelsen på denna 

reaktion 2,5 gånger större än den generella effekten, vilket i praktiken får konsekvensen att den 

individuella spridningen vid varje vd-byte är mer påtaglig än den generella effekten av vd bytet. Detta 

gör det mycket svårt att förutspå hur aktiekursen påverkas av ett vd-byte. Strax under hälften av alla 

vd-byten får en positiv marknadsreaktion och strax över hälften får en negativ sådan.   

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för aktiekursens abnormala avkastning vid ett vd-byte 

Variabler Standardavvikelse Minimum Median Maximum 

Totalt urval 0,0016 -0,0036 -0,0064 0,0026 

Vd-byten som skett på en fredag 0,0037 -0,0012 0,0038 0,0140 

Vd avskedad 0,0135 -0,4241 -0,0291 0,0019 

Vd frivillig avgång 0,0075 -0,0224 0,0148 0,0191 

Ny vd ej tillgänglig 0,0043 -0,0081 0,0014 0,0045 

Ny vd tillgänglig 0,0076 -0,1164 -0,0009 0,0129 

Ägarkoncentration under medianstorlek 0,0201 0,0003 0,0028 0,0072 

Ägarkoncentration över medianstorlek 0,0039 -0,0092 -0,0035 0,0047 

 

 

Den individuella variationen blir som störst vid de tillfällen där vd blivit avskedad.  I dessa fall har en 

standardavvikelse på 1,35 procent observerats, vilket betyder att abnormala avkastningen  generellt 

sett skiljer 1,35 procentenheter genomsnittlig påverkan. Samma fenomen återspeglar sig även då 

observationerna är uppdelade efter omständighet. Då är standardavvikelsen betydligt högre än 

standardavvikelsen för samtliga vd-byten. Vilket är förvånande, eftersom dessa antas förklara vad den 

ursprungliga spridningen beror på.  Det finns därför skäl att anta att det finns fler faktorer än de som 

undersöks som kan förklara vd-byten påverkar  bolags aktiekurs. Således är det viktigt att ha den stora 
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individuella variationen i åtanke när generella samband i nästföljande sidor undersöks. Den höga 

individuella reaktionen gör att resultaten vid flertalet observerade vd-byten i verkligheten skiljer sig 

stort från den generella påverkan som visas i uppsatsen. 

4.2 Vd-bytets påverkan på aktiekursen 

I figur 1 visas den genomsnittliga kumulativa avkastningen vd ett utannonserande av ett vd-byte, som 

i tabell 2 inte påvisar en signifikant påverkan på aktiekursen när samtliga vd-byten observeras. Dessa 

resultat går emot Dedman och Lins (2002) studie som visade på att ett vd-byte påverkade aktiekursen 

svagt negativt. Resultatet är dock inte förvånande med tanke på att ett bolag alltid måste ha en vd och 

ersättaren bör generellt sett rent intuitivt inte vara varken bättre eller sämre en sin föregångare om 

samtliga byten undersöks. En förändring i bolagets värde bör således inte ske i enlighet den effektiva 

marknadshypotesen, (Fama, 1970) så länge inte marknaden anser att den nya vd:ns påverkan på 

bolaget kommer att skilja sig från den gamla vd:ns.   

 

Figur 1. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) vid annonserandet av ett vd-

byte. 

 

Tabell 2. T-test på genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid samtliga vd-byten 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till -1 -0,0016 -1,0709 

Dag 0 till 1 0,0002 0,1547 

Dag 2 till 10 0,0003 0,2249 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån     

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
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Det är däremot är det möjligt att ett vd-byte skulle ha kunnat sända en signal till bolagets intressenter 

om bolagets prestation, i enlighet med hur kapitalstruktur enligt Ross (1977) kan signalera investerare 

om hur ledning ser på bolaget. En ytterligare förklaring till de icke-signifikanta resultaten är att många 

vd-byten beror på relativt naturliga orsaker som t.ex. att vd går i pension eller slutar som vd för att 

istället bli styrelseledamot (Warner et al 1988). I dessa fall är det tänkbart att bytena var väntade och 

därför i enlighet med den effektiva marknadshypotesen inte bör påverka aktiekursen särskilt stor 

utsträckning. Eftersom naturliga orsaker står för en relativt stor andel av de totala bytena i studiens 

resultat (CEO turnovers 2001-2015) bör de ha en mildrande effekt på det totala resultatet. 

4.3 Vd-bytets påverkan vid avskedande av vd 

I figur 2 ställs den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen vid ett avskedande av vd mot 

densamma när vd avgår frivilligt. Det framgår att om vd avskedas från bolaget sker en statistiskt 

signifikant sänkning i aktiepriset med i genomsnitt 2,9 procent på dagen för tillkännagivandet. 

Resultaten går delvis i linje med Dedman och Lins (2002) studier men går delvis emot forskningen gjord 

av Furtado och Rozeff (1987). Aktiepriset fortsätter att påverkas negativt med cirka 2,4 procent 

dagarna efter vd-bytet. Denna sänkning tyder på att investerarna i enlighet med de teorier framförda 

av Warner et al (1988) tolkar avskedandet som att händelsen beror på att det föreligger ett, för 

investerare tidigare okänt, problem i bolaget. Detta reagerar investerarna negativt på, snarare än på 

att vd-bytet i enlighet med signalteori är ett  positivt meddelande till aktieägare om att bolaget är 

handlingskraftigt.   
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Figur 2: Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning vid frivillig och ofrivillig vd-avgång 

 

 

 

Tabell 3. T-test på genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid avskedande av vd. 

 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till -1 -0,0073 0,5142 

Dag 0 till 1 -0,0289 -2,0304** 

Dag 2 till 10 -0,0345 -2.4261*** 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån     

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 

  

Friedman (1989) har visat på att det förekommer en ökad sannolikhet i att bolag som presterar svagt 

avskedar dess vd. En möjlig förklaring till att kursen fortsätter att påverkas negativt även dagarna efter 

att vd-bytet offentliggörs, skulle därför kunna vara att vd-bytet är det första ogynnsamma beskedet i 

en rad av negativ information om bolaget.  En tredje förklaring till den negativa reaktionen är att det i 

samband med flera av avskedandena föreligger en konflikt mellan styrelse och vd, vilket borde ses som 

negativt för bolaget (CEO turnovers 2001-2015).   

 

Ingen signifikant förändring i aktiekursen går att observera dagarna innan vd-bytena, vilket gör att det 

inte är möjligt att statistiskt säkerställa om rykten gällande avskedandet påverkar aktiekursen. En 

signifikant förändring just vid vd-bytet pekar därför mot att den effektiva marknadshypotesens 
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mellanstarka form föreligger på marknaden. Detta betyder att aktiekursen enligt denna teori endast 

påverkas av offentlig information. 

4.4. Aktiekursens påverkan av att vd avgår frivilligt. 

Vid fall där vd lämnat bolaget frivilligt sker en signifikant positiv marknadsreaktion såväl på 

händelsedagen som på dagarna efter händelsedagen. På själva händelsedagen är den genomsnittliga 

abnormala avkastningen cirka 1,6 procent och fortsätter att stiga med 1,7 procent de påföljande 

dagarna. Detta resultat går tvärtemot Dedman och Lins (2002) studier som fann en negativ 

marknadsreaktion när vd lämnade frivilligt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att marknaden tolkar 

vd-byten som något positivt så länge bytet inte beror på att vd:n blir avskedad. Det är även möjligt att 

investerare ser ett byte av vd som en signal på att positiv förändring kommer att ske. Exempelvis menar 

Wiersema (1992) att ett vd-byte leda till strategiska förändringar i bolagets verksamhet, vilket 

marknaden kan se som positivt 

 

Tabell 4. T-test på genomsnittlig kumulativ avkastning vid frivillig vd-avgång 

 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till -1 0,0020 0,2610 

Dag 0 till 1 0,0158 2,031** 

Dag 2 till 10 0,0168 2,1516*** 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån     

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 

 

En ytterligare möjlig förklaring till de observerade resultaten är  att fallen där vd har lämnat bolaget på 

egen begäran, skulle kunna vara en del av en planerad process, vilket möjliggör att bytet kan 

genomföras friktionsfritt. Medan fallen där vd blir avskedad oftare skulle kunna vara en hastig lösning 

på ett akut problem. Såväl Beatty och Zajac (1987) som Shen och Canella (2002) har visat på att 

aktiemarknaden reagerar mer positivt på planerade vd-byten än oplanerade. En eventuellt högre andel 

av planerade vd-byten i de fall där vd avgår frivilligt kan således vara en förklaring till den positiva 

effekten. 
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4.5 Kännedom om ersättare till avgående vd 

I figur 3 visas den kumulativa genomsnittliga avkastningen för vd-byten där en ersättare till den 

avgående vd finns. För dessa vd-byten påvisas en signifikant positiv skillnad på den ackumulerade 

abnormala aktieavkastningen i det fall där ny vd inte är tillgänglig. Dedman och Lin (2001) menar att 

bolag tenderar att släppa positiv information om bolaget i samband med ett vd-byte för att mildra en 

eventuell negativ kursreaktion. En möjlig förklaring till den inledande positiva reaktionen i de fall där 

ersättaren är okänd skulle därför kunna vara bolagets försök att inverka på aktieägare genom att 

släppa positiv information innan tillkännagivandet för att mildra en eventuell negativ kurspåverkan. 

 

Figur 3: Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning när kännedom om ny vd finns. 

 

 

Tabell 5. T-test på kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning mellan ny vd tillgänglig och 

inte tillgänglig 

Eventfönster T-statistik 

Dag -10 till-1 3,0210*** 

Dag 0 till 1 1,212 

Dag 2 till 10 2,2003** 

 

Dagarna efter att vd-bytet tillkännagivits påvisas en signifikant skillnad mellan de fall där den nya vd:n 

är offentliggjord och de fall där den inte är det.  I dessa fall är aktiekursen högre om den nya vd:n är 

känd. Detta går i linje med resultaten från Warner et al (1988) och Dedman och Lin (2002) som fann 

liknande resultat. Denna skillnad tyder på att trots vd:s roll troligtvis mindre betydande i svenska bolag 

än utländska, så anser aktieägare att det är viktigt att posten är tillsatt. Vilket borde vara extra viktigt 

i ett land som Sverige då en mindre arbetsmarknad kan göra det svårare för bolag hitta en lämplig 

ersättare (Dedman och Lin,2002). 
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4.6 Ägarkoncentrationens påverkan på aktiekursen vid ett vd-byte 

I nedanstående figur kan den kumulativa abnormala avkastningen observeras i de fall där 

ägarkoncentrationen överstiger respektive understiger medianstorleken för observationerna. Från 

tabell 7 kan utläsas att de vd-byten som sker på bolag där ägarkoncentrationen är låg (under 

medianstorleken av samtliga observationer) sker en svag positiv reaktion på händelsedagen. Denna 

reaktion är dock bara signifikant på 10-procentsnivån, men går emot Marshalls (2014) studie som 

visade på ett positivt samband mellan hög aktieägarkoncentration och aktieavkastning vid ett vd-byte. 

Signifikanta resultat går även att se dagarna efter bytet. 

 

Figur 4. Kumulativ abnormal avkastning när ägarkoncentrationen är under respektive över 

medianstorlek. 

 

 

 

Tabell 6. T-test på genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid låg ägarkoncentration. 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till-1 0,0010 0,4795 

Dag 0 till 1 0,0033 1,6037* 

Dag 2 till 10 0,0042 2,0515** 

*** Indikerar statistisk signifikans på [RT30] 1 % – nivån                        

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 

 

I tabell 7 går det utläsa att det vid hög aktieägarkoncentration går att se svagt signifikant påverkan 

under dagarna innan bytet sker, vilket exempelvis skulle kunna bero på att uppgifter om vd-bytet kan 

ha läckt innan det skett, vilket i sin tur kan ha påverkat investerarna. Detta tyder på att 
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insiderinformation i viss mån på påverkar marknaden, vilket i så fall talar för att Famas (1970) starka 

grad av marknadseffektivitet råder på marknaden. En annan möjlig förklaring kan vara att risken för 

att vd blir avskedad är större när bolagets prestation är låg (Friedman, 1989). Den negativa reaktionen 

innan bytet tillkännages, skulle således kunna bero på negativ information om bolaget som släpps 

innan vd-bytet som vd-bytet  är en följd av.  Studien skulle därför kunna misstolkat effekten av 

ogynnsamma nyheter som värdepåverkan till följd av ett vd-byte. 

 

Tabell 7. T-test på genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid hög ägarkoncentration 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till-1 -0,0055 -1,5392* 

Dag 0 till 1 -0,0027 -0,7652 

Dag 2 till 10 -0,0013 -0,3575 

 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån     

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 

 

Att resultaten skiljer sig beroende på hur hög ägarkoncentrationen är, kan förklaras av att styrelsen 

vid bolag som har hög ägarkoncentration har större makt än styrelser i de bolag som inte har det. 

Större ägarkoncentration gör att makten bli mer centrerad och Sverige har enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning (2015) ett företagsklimat som kännetecknas av starka och aktiva ägare. Är styrelsen 

aktiv och stark bör vd:n ha en svagare ställning och ett byte av denne bör således inte påverka bolaget 

i lika stor utsträckning som det skulle påverka ett bolag där styrelsen mindre inflytande i förhållande 

till vd.  

4.7 Veckodagens inverkan på abnormal avkastning 

I nedanstående figur kan vi observera hur fördelningen av vd-byten på alla veckodagar ser ut. Av 582 

observerade vd-byten är endast 99 offentliggjorda på en fredag, vilket endast utgör 16 procent av 

den totala mängden vd-byten vid ett exkluderande av den försumbara andel vd-byten som sker 

under helgen. 
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Figur 5.  Frekvensen av veckodagar som vd-bytet utannonserats på. 

 

 

Om vd-bytena utannonserades slumpmässigt, borde den förväntade andelen byten som 

utannonserats på vardera dag, vara 20 procent under antagandet att byten inte utannonseras på 

helger. Eftersom antalet offentliggjorda vd-byten är lägre på fredagar går det att anta att bolag är 

motvilliga till att offentliggöra vd-byten på fredagar, vilket går tvärtemot vad Damodarans (1989) 

undersökning som kommer fram till att bolag tenderar att oftare lansera känslig information på 

fredagar. Det är dock möjligt att valet av dag inte är ett strategiskt beslut. Bolagen måste enligt 

Nasdaqs regler  offentliggöra börspåverkande information så snart som möjligt. De observerade 

resultaten kan således bero att det av en okänd anledning fattas färre viktiga beslut i bolag på fredagar. 

Att vd-byten enligt studien inte generellt sett leder till en negativ reaktion talar också för att valet av 

dag inte är ett strategiskt beslut då det inte verkar finnas något negativt i tillkännagivandet som bolag 

vill undvika. 

 

I figur 6 och tabell 8 visas den abnormala avkastningen för vd-byten på fredagar.  Att det går att 

observera en signifikant positiv reaktion på dagen för tillkännagivandet samt dagen efter, står 

tvärtemot hypotesen om att fredagar skulle ha en mildrande effekt på vd-bytet .  
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Figur 6. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för fredagar 

 

 

Tabell 8 T-test på genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning vid utannonserande på 

fredagar 

 

Eventfönster ACAR T-statistik 

Dag -10 till-1 -0,0052 1,1925 

Dag 0 till 1 -0,0074 1,6984** 

Dag 2 till 10 -0,0046 1,1193 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån     

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån    

* Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 

 

4.8 Bakomliggande förklaringar till marknadens reaktion. 

Som framgår av tabell 9 gick det inte vid en regressionsanalys, i likhet med vad som visades i det 

tidigare t-testet, att se en signifikant påverkan när vd-byten undersöks. Detta stärker studiens ansats 

kring att vd-byten generellt sett inte har en påverkan på ett bolags aktiepris. Bland de signifikanta 

påverkande variablerna finns hög och låg ägarkoncentration och om vd är tillgänglig eller inte. Dessa 

resultat har dock ett mycket högt VIF-värde vilket betyder att variablerna i hög grad är korrelerade 

med varandra och bör således tolkas med stor försiktighet. 
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Tabell 9. Regression utifrån formeln Abnormal avkastning dag 0= A+X1(Avskedad) + X2(frivilligt)+ 

X3(Fredag)+ X4(Ägarkoncentration)  

 

 

5. Slutsats och avslutande kommentarer 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika faktorer vid ett vd-byte påverkar 

aktieavkastningen på svenska börsnoterade aktiebolag. Som underlag till studien har data från 

svenska vd-byten mellan åren 2001-2015 använts. En eventstudie har genomförts för att med 

statistik signifikans undersöka om abnormal avkastning förekommer i samband med vd-byten. 

 

Studien finner ingen signifikant riktad reaktion vid ett vd-byte. Däremot går det i majoriteten av 

fallen att se att aktiepriset påverkas till följd av tillkännagivandet. Således har ett vd-byte generellt 

sett en påverkan på bolagets värde, men effekten skiljer sig i hög grad mellan de individuella 

observerade fallen. Hur aktiepriset på ett givet bolag som tillkännager ett vd-byte påverkas är svårt 

att förutspå, om kringliggande omständigheter kring bytet är okända. Börsreaktionen beror i linje 

med studiens ansats på en rad andra faktorer. Lämnar vd bolaget frivilligt leder det, tvärtemot till vad 

Dedman och Lin (2002) kommit fram till i sin forskning, till en positiv marknadsreaktion. Blir vd 

avskedad påverkas aktiekursen negativt.  Detta står i motsatts till Furtado och Rozeffs 

Variabler Koefficient Standardfel t-kvot p-värde VIF 

Totalt urval -0,0004 0,0001 -0,6793 0,5096  

Vd-byten som skett på en fredag 0,0012 0,0026 0,4647 0,6505 1,8837 

Vd avskedad 0,0009 0,0035 0,2598 0,7994 35,0842 

Vd frivillig avgång 0,0036 0,0063 0,5709 0,5786 32,2758 

Ny vd ej tillgänglig 0,7317 0,0239 30,642 9,1E-13 141,86 

Ny vd tillgänglig 0,3193 0,0111 28,5964 2,1E-12 99,3607 

Ägarkoncentration under medianstorlek -0,0386 0,0160 -2,4063 0,0331 13,7293 

Ägarkoncentration över medianstorlek -0,0200 0,0103 -1,9374 0,07659 21,2028 
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(1987)  resultat, men går i linje med vad Dedman och Lin 2002 fann. Investerare även är positiva till 

ett vd-byte om det finns en ersättare. Studien finner inga signifikanta förändringar beroende på 

veckodag. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att det framförallt är information gällande bolagets 

prestation som tenderar till att påverka aktiekursen i största utsträckning. Friktionsfria frivilliga vd-

byten gav en positiv avkastning och uppsägningar som är  förknippade med osäkerhet i bolaget 

påverkade kursen negativt. Veckodagens uteblivna påverkan tyder på att psykologiska effekter inte 

påverkar aktiekursen.  

 

Gällande vilket form av marknadseffektivitet som råder  på marknaden pekar resultaten i olika 

riktning. Vid flertalet av de undersökta fallen har endast signifikant påverkan gått att se efter att vd-

bytet har offentliggjorts. I och med att marknaden då påverkas av offentlig information, antyder det 

att den effektiva marknadshypotesens medelstarka form föreligger på den svenska aktiemarknaden. 

Dock har abnormal avkastning  innan vd-bytet blir offentligt i vissa fall observerats, vilket antyder att 

insiderinformation och rykten påverkar aktiekursen, vilket i så fall talar för att den starka formen av 

effektiv marknadshypotes råder på den svenska marknaden.  

5.2 Kritik mot studien 

Studiens resultat bör tolkas med stor försiktighet eftersom det finns ett flertal faktorer som kan ha haft 

snedvridande påverkan. Trots de ansträngningar som gjorts kring problemet, finns det exempelvis 

fortfarande en risk att vissa av de vd-byten som uppges vara frivilliga i själva verket är resultatet av att 

vd blivit avskedad, men att bolaget av hänsyn till vd som person inte valt att berätta den informationen. 

 

Listan över faktorer som kan påverka ett bolags aktiekurs är också lång. Exempelvis tenderar bolag 

som presterar svagt att oftare avskeda dess vd (Friedman, 1989). Samtidigt tenderar bolag inför ett vd-

byte att släppa positiv information för att mildra en eventuell nedgång i aktiepriset (Dedman och Lin 

2002). Risken är således stor att denna studie har fångat resultat som beror på andra händelser än de 

verkliga faktorer som undersöks och det är därför svårt att säkerställa kausala samband. 

 

Resultaten av de observerade vd-bytena har även haft en stor spridning, även då hänsyn har tagits till 

kringliggande omständigheter vid vd-bytet, vilket gör att flera kombinationer av omständigheter 

troligtvis bör undersökas vid vd-byten för att kunna få mer pålitliga resultat. Exempelvis borde rent 

intuitivt ett avskedande av vd, som beror på att bolaget presterar svagt och att styrelsen tillsätter ny 
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ledning som en lösning på problemet, skilja sig markant från de fall där vd avskedas i samband med en 

plötsligt upptäckt bolagsskandal. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

I en värld under oavbruten förändring tillkommer ständigt nya omställningar som kan ha en påverkan 

på hur marknaden ser på vd:s betydelse för bolaget. Exempelvis är idag antalet bolag som har en 

kvinnlig vd betydligt färre än de med manlig vd (Veckans affärer, 2013-06-27). Antagligen kommer 

andelen kvinnor på vd-posten att öka i framtiden och det ska bli intressant att se hur marknaden 

förhåller sig till den förändringen. Liknande undersökningar kunde även göras för att se hur 

aktiemarknaden förhåller sig till en vd med utländsk bakgrund. Under studiens gång har 

förhållandevis få vd:ar observerats med utländskt namn, vilket är förvånande med tanke på den stora 

mängd nationaliteter som bor i Sverige. Även detta fenomen bör förändras i framtiden, vilket 

möjliggör intressanta studier. 
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