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Sammanfattning 

Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En 

kvantitativ studie. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah 

Handledare: Peter Lindberg. 

Datum: Mars 2020 

Syfte: Undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar vid tillkännagivandet av ett 

VD-byte samt om faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna 

marknadsreaktion. 

Metod: Studien bygger på en positivistisk forskningsfilosofi med ett deduktiv ansats. 

En eventstudie om aktiemarknadseffektivitet tillämpas i undersökningen vilket oftast 

förknippas med en kvantitativ undersökning. 

Empiri och slutsats: Studiens resultat tyder på att den svenska aktiemarknaden 

reagerar signifikant negativt vid tillkännagivandet av ett VD-byte samt att faktorn 

intern-och externrekrytering signifikant påverkar denna marknadsreaktion. Därmed dras 

slutsatsen att den svenska aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte som ogynnsamt samt 

att externrekrytering föredras framför internrekrytering. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till kunskap kring huruvida den svenska 

aktiemarknaden reagerar vid ett VD-byte samt huruvida faktorn intern-och 

externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. 

Förslag för vidare forskning: Då studien endast fokuserar på faktorn intern-och 

externrekrytering är det av intresse att undersöka om flertal andra faktorer såsom: 

orsaken bakom VD-bytet samt confounding eventer, påverkar aktiemarknadsreaktionen 

vid ett VD-byte. 

Nyckelord: VD-byte, eventstudie, insider-och outsider VD, EMH 

  



 

 

Abstract 

Title: The Swedish stock market’s reaction to the announcement of CEO turnover: A 

quantitative study. 

Level: Student thesis, final assignment of Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: March 2020 

Aim: The research aims to examine how the Swedish stock market reacts to the 

announcement of CEO turnover and to examine whether the factor internal-and external 

successions affects the market reaction. 

Method: The study adopts a positivistic research philosophy with a deductive approach. 

An event study of stock market efficiency is used in this study, which is usually 

associated with a quantitative research. 

Result and conclusions: The result of our study indicate that the Swedish stock market 

reacts significantly negative to the announcement of CEO turnover, and that the factor 

internal-and external successions significantly affects this market reaction. Thus, it is 

concluded that the Swedish stock market perceives CEO turnover as unfavourable and 

that external successions is preferred over internal.  

Contributions of the thesis: The study contributes to knowledge about how the 

Swedish stock market reacts to CEO turnover and whether the factor internal-and 

external successions affect this market reaction. 

Suggestions for future research: As the study focused only on the factor of internal-

and external successions, it is interesting to examine if several other factors such as: the 

reason behind the CEO turnover and confounding events, affect the Swedish stock 

market reaction to CEO turnover. 
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Begreppsförklaring och förkortningar 

 

AAR:  Genomsnittlig onormal avkastning 

Aktiekursvolatilitet: Prisrörligheten hos aktier d.v.s. variation av aktievärdet. 

AR: onormal avkastning vilket är den oförväntade avkastningen d.v.s. skillnaden 

mellan faktiska avkastning och normala avkastning. I studien används AR som ett mått 

för aktiemarknadsreaktionen. 

Confounding eventer: Det är andra kurspåverkande händelser som tillgängliggörs 

under samma tidsperiod som studieeventet offentliggörs. 

Effektiv marknad: En marknad där aktiepriset omedelbart anpassar sig till ny 

information. 

EMH: Effektiva marknadshypotesen 

Event: Händelse 

Eventdag = Dag 0, det är då ett event offentliggörs 

Externrekryterade VD/Outsider-VD: VD som rekryteras utanför företaget d.v.s. 

externt rekryterats 

Informationsasymmetri: Informationen mellan två parter är inte jämt fördelat 

Informationsövertag: En som har tillgång till information som aktiemarknaden inte 

har kännedom om 

Internrekryterade VD/Insider-VD: VD som rekryteras inifrån företag dvs intern 

rekryterats 

Large cap: Stora bolag med ett börsvärde över 1 miljard euro. 

Mid cap: Medelstora bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och  miljard euro. 

Normal avkastning/förväntade avkastning: Det är den avkastning aktiemarknaden 

förväntas erhålla om eventet VD-byte inte skulle uppstått. 

OH: Hypotesen om överreaktion 

Onormal avkastning: Se förkortningen AR 

Small cap: Små bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. 

UIH: Hypotesen om osäkerhet 

VD: Verkställande Direktör
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till studiens ämne. Därefter förs en diskussion 

kring tidigare forskning och dess resultat i avsnittet problemdiskussion. Avslutningsvis 

formuleras studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Efter drygt sju år, den 22:a januari 2014, lämnade Mia Brunell Livfors sitt uppdrag som 

VD (Verkställande direktör) för Kinnevik. Mia Brunell Livfors ansågs vara en viktig 

resurs för företaget och därav steg den historiska aktievärdeutvecklingen med 240% 

mellan 2006 till 2014 under hennes styre (SvD Näringsliv, 2014  22 januari). Den 

historiska aktievärdeutvecklingen rasade dock efter tillkännagivandet av VD-bytet, där 

aktiekursen föll med 20 % (HD, 2014). Den 7:e april 2014 ersattes Mia Brunell Livfors 

av internt rekryterade Lorenzo Grabau som avskedades efter två och ett halvt år. Den 

underliggande orsaken bakom avskedandet var att Kinnevik eftersträvade en förändring 

i företagsstrategin för att öka aktievärdet (Breakit, 2016). Detta på grund av att Lorenzo 

Grabau inte kunde öka aktievärdet då det föll med 2,5% (exklusive utdelning) sedan han 

tillträdde som VD (Mölne, 2016). Under samma dag tillkännagav Kinnevik att de skulle 

utse Joakim Andersson till en tillförordnad VD framtill dess att de funnit en efterträdare 

för Lorenzo Grabau (Kinnevik, 2016). Den 26:e juni 2017 tillkännagavs det att Lorenzo 

Grabau efterträdare skulle bli den externt rekryterade Georgi Ganev (Di, 2017). Under 

samma dag upptäcktes det även att aktiekursen ökade med 1% vid tillkännagivandet 

(Avanza, 2017). 

Efter att Kinnevik haft samma VD i drygt 7 år, med en aktievärdeutveckling på 240 %, 

så avsattes VD:n och det tillsattes en tillförordnad VD och två personer som VD under 

fem år. Under dessa knappa fem år föll aktievärdet med totalt 17,5% (Avanza, 2017). 

Aktievärdet behöver inte endast falla när den VD byts ut, utan det kan även öka eller 

vara oföränderligt (Dedman och Lin, 2002). Ett exempel på hur aktievärdet ökade var 

när Volvo offentliggjorde sitt VD-byte under 2015 där Volvos styrelse utsåg Martin 

Lundstedt som sin nya VD. Tillkännagivandet av bytet ledde då till en ökning av 

bolagsvärdet med 30 miljarder kronor (VA, 2015, 22 April). 

Att en enskild VD påverkar företagsvärdet med flera miljarder trots ett stabilt företag 

väcker många frågeställningar om hur viktig VD:n egentligen uppfattas för företagets 
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utveckling. Särskilt när aktiemarknaden antas reagera mer när en VD ersätts till skillnad 

från personer med andra positioner (Kesner och Sebora,1994). 

En verkställande direktör har stor inverkan när det kommer till företagets framgång och 

är dessutom ansvarig för företagets utveckling. Kritiken riktas därför i de flesta fall mot 

VD:n när företaget misslyckas (Wibowo och Kleiner, 2005). Aylin (2018) påstår att den 

verkställande direktören är en värdefull resurs för företaget och dess strategier. Detta då 

företag vid VD-byten genomgår mycket kritiska och strategiska förändringar under sin 

livscykel (ibid1). 

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med ett VD-byte är att företaget strävar efter en förändring i sina strategier. 

Anledningen är de snabba samhälleliga förändringarna som sker i takt med 

globaliseringen. När den befintliga VD:n inte kan anpassa sig efter det så fallerar 

företagets utveckling (Liang, 2011, Lorsch och Khurana, 1999). I sådana situationer 

föreslår Lorsch och Khurana (1999) att VD:n ersätts mot en VD med ett 

helhetsperspektiv och nytänkande. Styrelsen måste dock vara noga med vem de ersätter 

som VD då investerarnas osäkerhet vid felval ökar. Detta leder till att investerarna 

nedvärderar företaget i form av lägre aktieavkastning (Zhang, 2006). Investerare2 

behöver detaljerad information i pressmeddelanden om varför en sådan värdefull person 

ersätts. Detta då de på aktiemarknaden kan ha möjlighet att göra en egen bedömning om 

bytet är gynnsamt eller ej (Clayton, Hartzell och Rosenberg, 2005). Clayton et al (2005) 

påstår även att företag gynnas av att investerare får tillgång till mer detaljerad 

information då det i genomsnitt leder till mindre aktiekursvolatilitet, vilket innebär 

mindre variation av aktievärdet. 

Tidigare studier (Dedman och Lin, 2002 och Suchard, Singh och Barr, 2001) 

undersöker aktiemarknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett VD-byte. Resultaten 

tyder på ett negativt samband mellan onormal avkastning3 och VD-byten. Detta innebär 

att aktiemarknaden inte uppfattar ersättandet till sin fördel. Ytterligare forskning (Dahya 

och McConnell, 2005; Setiawan och Phua, 2013; Pessarossi och Weill, 2013) visar dock 

 

1 I uppsatsen används ibid för att referera tillbaka till författarna som nämndes sist 

2 I denna studie används investerare och marknaden som synonymt med varandra 

3 Onormal avkastning är skillnaden mellan den faktiska och förväntade avkastningen. Den används som ett mått för 

marknadsreaktionen se 4.2.4.  
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på ett positivt samband mellan VD-byten och onormal avkastning. Det innebär att 

aktiemarknaden reagerar positivt på ersättandet av den verkställande direktören. Det 

finns likaså forskning (Warner, Watts och Wruck, 1988; Reinganum, 1985) som inte 

upptäcker något signifikant samband mellan ett VD-byte och onormal avkastning. 

Därtill innebär det att eventet inte har någon effekt på aktievärdet. 

Vid bedömningen av huruvida aktiemarknaden reagerar vid ett VD-byte bör hänsyn tas 

till följande faktorer: orsaken bakom VD-bytet, confounding eventer, nya VDn:s 

egenskaper och om den är intern-eller externrekryterad (Dedman och Lin, 2002; Zhangi 

och Wiersena, 2009; Reinganum, 1985; Setiawan och Phua, 2013). 

En del studier (Warner et al, 1988; Nguyen och Nielsen, 2010; Dedman och Lin, 2002 

och Denis och Denis, 1995) belyser att aktiemarknadsreaktionen skiljer sig åt beroende 

på varför VD:n ersätts. Exempel på orsaker är när: VD:n avlider, avskedas eller frivilligt 

avgår. MacKinlay (1997) och Zhangi och Wiersena (2009) menar att 

aktiemarknadsreaktionen förklaras även av confounding eventer d.v.s. andra 

kurspåverkande händelser som uppstår under samma tidsperiod som VD-bytet sker. 

Ytterligare forskning finner bevis på huruvida verkställande direktörers egenskaper 

såsom kön och ålder påverkar aktiemarknadens uppfattning om ett byte (Lee och James, 

2007; Serfling ,2014). Dessutom studeras om aktiemarknadens uppfattning om ett VD-

byte påverkas om den nya verkställande direktören är intern-eller externrekryterad 

(Furtado och Rozeff, 1986; Setiawan och Phua, 2013). Om nämnda faktorer har en 

negativ inverkan på aktiemarknadsreaktionen vid ett VD-byte så minskar aktiekursen. 

Om de däremot har en positiv inverkan på aktiemarknadsreaktionen så ökar den 

aktiekursen. Aktievärdet är dock oföränderligt om samtliga faktorer inte har någon 

inverkan på hur aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte (MacKinlay, 1997). 

Ett flertal studier (Furtado och Rozeff, 1986; Kang och Shivdasani, 1996; Dahya och 

McConnell, 2005; Setiawan och Phua, 2013; Borokhovich, Parrino och Trapani,1996) 

undersöker hur aktiemarknadsreaktionen vid ett VD-byte påverkas av faktorn huruvida 

den tillträdande VD:n är intern-eller externrekryterad, vilket denna studie kommer att 

utgå ifrån vid undersökningen. Resultaten och slutsatserna från ovannämnda studier är 

inte entydiga då de skiljer sig från varandra. Detta eftersom studien Furtado och Rozeff 

(1986) drar slutsatsen att aktiemarknaden reagerar mer positivt vid internrekrytering 

medan andra studier (Kang och Shivdasani, 1996; Dahya och McConnell, 2005) finner 

att aktiemarknadsreaktionen är större vid externrekrytering. Därmed finns även en 
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studie (Borokhovich et al., 1996) som belyser att aktiemarknadsreaktionen inte påverkas 

av faktorn intern-och externrekrytering. 

Förklaringen till de mångtydiga resultaten av huruvida aktiemarknaden reagerar vid 

VD-byten samt om marknadsreaktionen påverkas av faktorn intern-och 

externrekrytering, beror på att studierna genomförs inom olika geografiska områden 

(Ajayi och Mehdian, 1994). Med andra ord varierar aktiemarknadsreaktionen beroende 

på i vilket land undersökningen genomförs. Detta orsakas av institutionella skillnader 

som t.ex. regleringsregler (Ajayi och Mehdian, 1994; Defond, och Hung, 2004). Då 

flertalet av dessa ovannämnda studier genomförs på den amerikanska (Warner et al, 

1988; Denis och Denis, 1995; Nguyen och Nielsen, 2010; Lee och James, 2007; Furtado 

och Rozeff, 1986; Kang och Shivdasani, 1996) respektive den brittiska aktiemarknaden 

(Dedman och Lin, 2002; Dahya och McConnell, 2005) kommer denna studie att 

genomföras på den svenska aktiemarknaden. 

Crossland och Hambrick (2011) förklarar att det som gör Sverige unikt är att landet 

bygger på ett civil-law regelsystem medan USA och Storbritannien bygger på ett 

Common-law regelsystem. Sverige som följer civil law regelsystemet tenderar att 

begränsa VDn:s inflytande i företaget genom lagar (till exempel ABL) som gör det svårt 

för den att maximera aktiernas värde. Detta eftersom en VD i Sverige inte har tillgång 

till friheten att endast tänka på aktieägarnas intressen som en VD i USA och 

Storbritannien kan. Den svenska verkställande direktören måste istället vid olika 

beslutsfattanden ta hänsyn till andra intressenter samt till samhället i sin helhet. 

Konsekvensen blir att en VD i Sverige inte anses vara lika viktig för företagsvärdet och 

kan därav även anses vara mindre kurspåverkande när denne ersätts än i USA och 

Storbritannien (ibid). Av denna anledning vill vi genomföra en undersökning i Sverige 

då den svenska aktiemarknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett VD-byte troligtvis 

kommer särskilja sig från den amerikanska och brittiska. 

Motiveringen för valet av faktorn intern-och externrekrytering är att Lazears och Oyers 

studieresultat från år 2004 visar att Sverige signifikant föredrar internrekryteringar vid 

efterfrågan av arbetskraft (Devaro, Kauhanen och Valmari, 2019). Därav blir denna 

faktor intressant att studera i Sverige för att undersöka om aktiemarknadens reaktion vid 

ett VD-byte skiljer sig åt beroende på faktorn intern-och externrekrytering. 

En undersökning om huruvida den svenska aktiemarknaden reagerar vid ett VD-byte 

samt om faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion, är 
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relevant då informationen anses vara värdefull. Detta då VD:n är den som har störst 

inflytande över företagets drift samt hålls ansvarig för dess utveckling (Wibiwo och 

Kleiner, 2005; Fee and Hadlock,2004). Därav kommer slutsatser kring hur den svenska 

aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte samt faktorn intern-och externrekrytering, att 

hjälpa dess investerare att fatta olika investeringsbeslut (Fee and Hadlock,2004). 

Sammanfattningsvis finns det ett ökad behov för forskning i Sverige gällande hur den 

svenska aktiemarknaden reagerar vid ett tillkännagivande av ett VD-byte samt huruvida 

faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. Detta eftersom 

det saknas studier som genomförts i Sverige. Därmed anses inte heller andra länders 

dragna slutsatser vara tillämpliga för Sverige då det, som ovan redogörs, förekommer 

institutionella skillnader mellan länder som till exempel olika nationella 

regleringsregler. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar vid 

tillkännagivandet av ett VD-byte samt undersöka om faktorn intern-och 

externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion.  
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Teorigenomgång 
Detta kapitel inleds med en teoretisk referensram där relevanta teorier redogörs för vår 

studie. Därefter presenteras tidigare forskning som referensram för att tydliggöra deras 

bidrag inom vårt undersökningsområde. 

2.1 Teoretisk referensram 

Denna referensram inleds med den effektiva marknadshypotesen (EMH) där vi förklarar 

hur den påverkar vår undersökning. I den andra delen inom denna referensram redogörs 

teorier om anomalier på aktiemarknaden för att förklara marknadsreaktioner som inte 

stödjs av EMH. I den tredje- och fjärde delen presenteras teorier som förklarar 

aktiemarknadsreaktionen ytterligare. 

2.1.1 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Metoden eventstudie som genomförs för att uppfylla syftet bygger på den effektiva 

marknadshypotesen. Med andra ord bygger studien på antagandet om EMH då det antas 

att den svenska aktiemarknaden är effektiv, därmed är det viktigt att förstå vad som 

menas med en effektiv marknad4 och vad EMH går ut på. 

Enligt Fama (1970) är en effektiv marknad: en marknad där priserna alltid fullständigt 

speglar all tillgänglig information, en marknad där all aktuell information är fullständigt 

tillgänglig för alla investerare samtidigt samt där det förekommer många rationella 

investerare som aktivt använder senaste tillgängliga information vid investeringsbeslut i 

syfte för vinstmaximering (Fama, 1995). Shleifer (2000) redogör för tre antagande om 

den effektiva marknaden där ett antagande är att rationalitet leder till en effektiv 

kapitalmarknad p.g.a. konkurrensen mellan de rationella investerarna. Detta innebär att 

så fort ny information tillgängliggörs så agerar investerarna rationellt för att uppskatta 

företagets aktiepris där de både utgår ifrån sina gamla kunskaper om företaget och den 

nya tillgängliga informationen för att bestämma det korrekta företagsvärdet (ibid). 

Ajayi och Mehdian (1994) menar att i en effektiv marknad finns inget utrymme för 

arbitrage5, detta då konkurrensen mellan investerarna leder till att aktuella aktiepriser i 

genomsnitt inte är högre eller lägre än de förväntade framtida aktieavkastningarna 

(ibid). Då alla investerare har tillgång till samma information samtidigt kan ingen 

 

4 Vidare med marknad syftas aktiemarknad 
5 Arbitrage är något som genererar vinster utifrån samtidiga köp och försäljningar av substitutaktier. M.a.o. köps en aktie billigt på 

en marknad men säljs dyrare på en annan marknad. 
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investerare få arbitrage utifrån informationsövertag6. Den kan inte ske eftersom innan en 

investerare hinner agera utifrån ny information kommer marknaden redan ha kännedom 

om den och därmed hinner aktiepriset reflektera informationen (Yalcin,2010). 

Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Fama år 1970. Den innebär att 

marknaden är rationell och att alla företag är rätt värderade då aktiepriserna speglas av 

all tillgänglig information (Yalcin ,2010). 

Fama (1970) delar relevant information som aktiepriset reflekterar i 3 delar; historiska 

priser, offentlig information och all information där det ingår insiderinformation. Fama 

delar även den effektiva marknadshypotesen i olika nivåer där marknaden antas ha olika 

grad av effektivitet beroende på tiden det tar innan aktiepriset reflekterar all tillgänglig 

information (se figur 1). Nivåerna av effektivitet är: svag form, semi-stark form och 

stark form. 

1. Den svaga formen reflekterar information som baseras på historisk data i form 

av det historiska aktiepriset (Yalcin 2010). Denna form är minst effektiv och är 

nära kopplad till random-walk hypotesen där investerarna inte kan generera vinst 

genom att endast utgå från tidigare aktieprisers mönster. Detta för att i sådana 

fall skulle alla investerare utgå från samma data och till slut skulle vinsten 

försvinna p.g.a. konkurrensen mellan investerarna. Investerare i denna form kan 

få överavkastningar genom grundläggande analyser eller genom insiderhandel 

menar Yalcin (2010). 

2. Semi-starka formen reflekterar all historisk data och offentlig information som 

t.ex. information om utdelning, aktiesplit, pressmeddelanden och 

årsredovisningar (Yalcin, 2010; Barber, Lehavy, McNichols och Trueman, 

2001). Investerarna i denna form kan endast få högre avkastning än marknaden 

genom insiderhandel. 

3. Starka formen hävdar Fama (1970) speglar all information där det ingår historisk 

data, offentlig information men även privat information. Det innebär att 

investerare varken får högre eller lägre avkastning än marknaden då hela 

marknaden har tillgång till samma information och aktierna är korrekt prissatta.  

 

6 Informationsövertag innebär att en investerare har tillgång till information innan den offentliggörs på marknaden och det kan 

investeraren använda till sin fördel för att förvärva en större vinst än marknadsvärdet. För djupare beskrivning se delen av 

informationsasymmetri. 



 

8 

Figur 1: Olika nivåer av marknadseffektvitet och informationen kopplad till varje 

enskild nivå 

 

 

 

 

 

 

Enligt Jensen (2002) är det i dagsläget den semi-starka formen som är mer representativ 

av EMH. Jensen hävdar även att de flesta marknader beskrivs som semi-starkt effektiva. 

Därmed baseras vår studie med utgångspunkten på att Sverige är semi-starkt effektiv 

marknad. Antaganden om EMH är relevant i vår studie för om den svenska 

aktiemarknaden nu är effektiv kommer den uppfånga en värdemässig effekt i form av 

aktiekursförändring om tillkännagivandet av ett VD-byte uppfattas som en 

värderelevant händelse. Det betyder att aktiekursen speglar information om 

offentliggörandet av VD-byten i företag, givet att aktiemarknaden är effektiv. Därefter 

beroende på hur aktiemarknaden reagerar vid dessa offentliggöranden kan vi dra 

slutsatsen om denna händelse har en positiv eller negativ eller ingen effekt på 

aktiekursen. 

2.1.2 Anomalier på aktiemarknaden 

Även om EMH fortfarande är en dominant paradigm i hur marknaden organiseras och 

styrs så möter denna hypotes flera anomalier d.v.s. avvikelser som inte förklaras av 

EMH. Det är vanligt att anomalier upptäcks oförenliga med EMH men det behöver inte 

betyda att anomalier uppstår p.g.a. marknadens ineffektivitet. Yalcin (2010) påpekar att 

det finns svårigheter med att förklara Anomaliers uppkomst då orsakerna är okända. 

Enligt Ajayi och Mehdian (1994) ifrågasätts EMH:s antagande om marknadens 

rationalitet och effektivitet när några studier finner bevis på investerares irrationalitet 

och två hypoteser formuleras; hypotesen om överreaktion (OH) och 

osäkerhetshypotesen (UIH). Om studiens resultat avviker från den effektiva 

marknadshypotesen ökar relevansen av anomalierna vid förklaring av 

aktiemarknadsreaktionen vid VD-byten.  

Semi stark form  

Svag 

form 

Stark form 

Historiska priser 

Offentlig information 

All information både privat och offentlig 
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Hypotesen om överreaktion 

Ajayi och Mehdian (1994) hävdar att hypotesen om överreaktion innebär att 

investerarna överreagerar på kort sikt när stora finansiella event offentliggörs. 

Investerarna överdriver då vid värdering av dessa event där de antingen övervärderar 

eventet om det uppfattas som positivt, eller undervärderar eventet om det uppfattas som 

negativt. 

När oförväntad information offentliggörs finner Howe (1986) bevis på att marknaden 

överreagerar både på dåliga och goda tillkännagivanden av eventer. Detta eftersom vid 

ett oförväntat gott tillkännagivande tenderar aktiepriset att först stiga över den 

genomsnittliga avkastningen men därefter sjunka under den genomsnittliga 

avkastningen. När det gäller oförväntade dåliga tillkännagivanden tenderar aktiepriset 

först sjunka på kort sikt men därefter stiga över den genomsnittliga avkastningen. 

Ajayi och Mehdian (1994) redogör för Brown och Harlows undersökning om 

marknadens reaktion vid gynnsamma och ogynnsamma tillkännagivanden. Brown och 

Harlows finner att marknadens reaktion vid gynnsamma tillkännagivanden stödjer EMH 

och marknadens reaktion för ogynnsamma tillkännagivanden stödjer OH. 

Osäkerhetshypotesen 

Denna hypotes är en modifierad version av EMH enligt Ajayi och Mehdian (1994) och 

innebär att när osäkerheten bland investerarna ökar efter ett oförväntat event så leder det 

till aktieprisvolatilitet. Vidare hävdar författarna att enligt UIH är investerare inte 

rationella men att de korrigerar aktiepriset i genomsnitt under den förväntade 

avkastningen. Detta är beroende på om eventet som offentliggörs uppfattas som 

gynnsamt eller ogynnsamt. Därefter när företaget tydliggör investerarnas osäkerhet 

påverkas aktiepriset positivt eller så är det oföränderligt beroende på om det initiala 

eventet uppfattas som negativt eller positivt. 

Investerare överreagerar enligt osäkerhetshypotesen vid ogynnsamma event men till 

skillnad från hypotesen om överreaktion (OH) underreagerar marknaden vid 

gynnsamma event. Detta eftersom investerarna är mer riskaverta, m.a.o. att de föredrar 

att undvika risker. Riskaverta investerare är försiktiga med att ta risker speciellt när det 

förekommer osäkerhet kring vilket värde det nya eventet kommer medföra företaget 

(Ajayi och Mehdian, 1994). 
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2.1.3 Signaleringsteorin 

Enligt Mavlanova, Benbunan och Koufaris (2012) ger signaliseringsteorin en förklaring 

för två parters beteende vid informationsasymmetri, d.v.s. när parterna inte har tillgång 

till samma mängd information. Vidare menar författarna att företag och investerare kan 

liknas som säljare och köpare där företag vidtar strategiska signaleringar för att påverka 

investerarnas uppfattningar om ett företag. 

Signalteorin är relevant för vår studie då Zhangi och Wiersena (2009) förklarar att en ny 

VD:s egenskaper som inkluderas i pressmeddelanden skickar ut viktiga signaler till 

aktiemarknaden, speciellt när företag försöker klargöra en VD:s certifiering och 

företagets ekonomiska situation. Därefter beroende på hur signalerna uppfattas av 

investerare påverkas därmed marknadsreaktionen vid ett VD-byte. 

2.1.4 Informationsasymmetri 

Enligt Gordon, Morris och Steinfeld (2018) innebär informationsasymmetri att 

informationen inte är jämnt fördelad mellan olika aktörer. Det finns exempelvis 

asymmetrisk information mellan investerare och ägare. Asymmetrisk information 

innebär att en part har informationsövertag i form av insiderinformation som marknaden 

inte har. Om marknaden får kunskap om att cheferna i företag erhåller 

insiderinformation kommer de enligt Dedman och Lin (2002) tolka att informationen 

som offentliggörs som negativ. Chefernas besittning av insiderinformation som ännu 

inte offentliggjorts orsakar överreaktioner på marknaden där investerare undervärderar 

företaget med antydanden att företaget är övervärderat. 

Teorin om informationsasymmetri är relevant i vår studie om det förekommer 

insiderinformation på den svenska marknaden. Då tyder det på en insiderhandel på 

marknaden där en del investerare har tillgång till insiderinformation som andra inte har. 

Detta informationsövertag kan investerarna sedan utnyttja till sin fördel vid en 

investering. 

2.2 Tidigare forskning som referensram 

I denna del av avsnitt redogörs tidigare forskning kring studiens undersökningsområdet: 

Marknadsreaktionen vid ett VD-byte samt faktorn intern-och externrekryterings 

påverkan på denna marknadsreaktion. Detta görs för att presentera den tidigare 

forskningens tillvägagångssätt och slutsatser. Vidare tydliggörs de olika resultaten och 

slutsatser som tidigare forskning har funnit gällande marknadsreaktionen vid ett VD-

byte samt huruvida faktorn intern-och externrekrytering påverkar marknadsreaktionen. 
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2.2.1 VD-byten 

En VD är en värdefull resurs för företaget då denne är ansvarig för företagets utveckling 

(Wibowo och Kleiner, 2005). Tidigare studier (Brick, Palmon och Wal, 2006; Ozkan 

2011) visar att det finns ett samband mellan VD:ns ersättning och företagets resultat 

vilket är ytterligare bevis på att verkställande direktören är en viktig aktör för företaget. 

Påståendet stärks av Aylin (2018) som hävdar att den verkställande direktören är en 

värdefull resurs för företaget och dess strategier. 

Enligt Kaplan och Minton (2012) får VD:n sitta på sin position allt kortare tid då antalet 

VD-byten bland åren har ökat till skillnad från tidigare studier som genomfördes under 

1980-talet. Liang (2016) hävdar att företag som har ett VD-byte ofta indikerar på att de 

vill ändra deras företagsstrategier för att uppnå bättre företagsresultat. Om detta 

stämmer, hur reagerar då marknaden vid tillkännagivandet av ett VD-byte? Enligt Aylin 

(2018) uppstår en marknadsreaktion vid en sådan händelse när VD:n antingen anses 

vara en viktig resurs eller en kostnad för företaget. 

Det finns ett flertal studier (Dedman och Lin 2002; Pessarossi och Weill, 2013; Warner 

et al., 1988) som undersöker hur aktievärdet förändras när känslig information som ett 

VD-byte tillkännages. Slutsatserna av dessa studier är inte entydiga. En del studier 

(Dedman och Lin, 2002; Suchard et al., 2001) hävdar att tillkännagivandet av ett VD-

byte har en negativ effekt på marknadsreaktionen vilket leder till att aktievärdet 

minskar. Andra studier (Denis och Denis, 1995; Pessarossi och Weill, 2013) finner 

istället bevis på att händelsen har en positiv inverkan på marknadsreaktionen och bidrar 

till en aktievärdeökning. Det finns även studier (Warner et al., 1988; Reinganum, 1985) 

som drar slutsatsen att marknaden inte alls reagerar när en VD ersätts och därav är 

aktievärdet oföränderligt. Vidare i arbetet kommer det förklaras mer djupgående vilka 

effekter ett VD-byte har på aktievärdet m.a.o. sambandet mellan onormal avkastning 

och ett VD-byte. 

Negativt samband 

Tidigare studier som exempelvis Dedman och Lin (2002) samt Suchard et al., (2001) 

visar exempel på när marknaden inte uppfattar ett VD-byte som en god nyhet. Detta 

eftersom marknaden vid dessa tillkännagivanden reagerar negativt och därmed leder till 

att aktiekursen sjunker. 

Dedman och Lin (2002) undersöker marknadsreaktionen för 251 tillkännagivanden av 

VD-byten i företag som är noterade på Londons aktiehandel sk. All share index mellan 
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år 1990–1995. För att möjliggöra undersökningen genomför de en eventstudie med en 

tre dagars eventperiod (-1,1)7. Med hjälp av eventstudien visar författarna på att 

företagens aktievärden i genomsnitt minskar med 1,04% (testas på 1% signifikansnivå) 

under eventperioden, m.a.o. upptäcker de en signifikant negativ genomsnittlig onormal 

avkastning (AAR). Resultatet i Dedmans och Lins (2002) studie visar på en signifikant 

negativ marknadsreaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte. Resultatet tyder på att 

investerarna är oroliga om den nya verkställande direktören kommer att tillföra en 

värdeökning i företaget samt om denne kommer vara lika kompetent som den avgående 

VD:n. P.g.a. oroligheterna upplevs händelsen som ogynnsam av marknaden (ibid). 

En ytterligare anledning till att marknaden reagerar negativt vid tillkännagivandet av ett 

VD-byte kan bero på att vissa företag inte tillkännager några confounding eventer under 

samma tidsperiod (Dedman och Lin, 2002; Borstadt,1985). Detta eftersom den negativa 

effekten av ett VD-byte till synes inte påverkar aktievärdet då andra positiva händelser 

såsom tillkännagivande av företagsvinster motverkar värdeminskningen. Dedman och 

Lin (2002) påpekar även att ett VD-byte som uppstår p.g.a. frivillig eller ofrivillig 

avgång får större negativ effekt på marknadsreaktionen. De drar därmed slutsatsen att 

marknadsreaktionen vid ett VD-ersättande påverkas av orsakerna bakom bytet. 

Även Suchard et al., (2001) undersöker marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett 

VD-byte, dock 59st och i Australien mellan perioden 1989 – 1995. De genomför en 

eventstudie med en två-dagars eventperiod (0,1) för att fånga upp onormal avkastning. 

Författarna finner en icke signifikant positiv onormal avkastning på 0,16% på 

aktiepriset under eventdagen. De finner även en signifikant negativ onormal avkastning 

på -0,49% dagen efter eventdagen. Resultatet i Suchards et al. (2001) studie visar att 

den australienska marknaden reagerar negativt och uppfattar tillkännagivandet av ett 

VD-byte som ogynnsamt. Vidare förklarar Suchard et al. (2001) att resultatet kan bero 

på en försenad marknadsreaktion där den nya informationen offentliggjordes sent under 

dagen. Detta får konsekvensen att en aktiehandel inte är möjlig utifrån den nya 

informationen.  

 

7 Det som anges i parentesen är dagarna i eventperioden, exempelvis betyder (-1,1) dagen innan (-1) och 

efter (1) eventdagen. Dessa siffror är beteckning för specifika dagar i eventperioden, se figur 3 
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Resultatet kan även förklaras av att styrelsen inte agerar i aktieägarnas bästa intresse då 

aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte som ogynnsamt. En konsekvens av detta är att 

aktievärdet nedvärderas. Suchard et al. (2001) menar även vidare på att en försenad 

negativ onormal avkastning kan bero på att den kortsiktiga effekten av ett VD-byte 

överväger den långsiktiga. Den kortsiktiga effekten uppstår när problemet som orsakade 

VD-bytet ännu inte lösts och detta påverkar företagets resultat. I kontrast till den 

kortsiktiga effekten uppstår den långsiktiga effekten när ett VD-byte har en positiv 

effekt på företagets resultat, givet är att företaget anställer en kvalificerad VD. Därav 

förekommer en försenad negativ effekt som innebär att marknaden bedömer den 

kortsiktiga effekten som större än den långsiktiga effekten (ibid). 

Setiawan och Phua (2013) påstår att marknadsreaktionen vid ofrivilliga VD- avgångar 

är mer negativ när marknaden får kännedom om att företaget presterat sämre än 

förväntat. Till skillnad från Setiawan och Phua (2013) förklarar Nguyen och Nielsen 

(2010) att den negativa marknadsreaktionen vid ett VD-byte kan förklaras av att den 

avgående VD:n anses vara en viktig resurs för företaget. 

Positivt samband 

Denis och Denis (1995) undersöker marknadsreaktionen för 581 tillkännagivanden av 

VD-byten på den amerikanska marknaden mellan år 1985–1988. De genomför en 

eventstudie för att möjliggöra undersökningen. Setiawan och Phua (2013) genomför en 

eventstudie där de undersöker 213 tillkännagivanden av VD-byten på den indonesiska 

aktiemarknaden mellan år 2000–2010. Både Denis och Denis (1995) samt Setiawan och 

Phua (2013) finner ett positiv samband mellan marknadsreaktionen och VD-byten d.v.s. 

att de finner positiva onormala avkastningar. Denis och Denis (1995)  menar vidare på 

att en anledning bakom den positiva effekten av ett VD-byte kan vara att, den 

amerikanska marknaden har förtroende för att den tillsättande VD:n kan förbättra 

företagets resultat. Detta påstående stärks av Setiawan och Phua (2013) som drar 

slutsatsen att den indonesiska aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte som gynnsamt och 

därav uppstår positiva onormala avkastningar. 

Även Dahyaa och McConnel (2005) undersöker marknadens reaktion vid 523 VD-byten 

i Storbritannien under perioden 1988–1999. De gör en eventstudie för att möjliggöra 

undersökningen. Resultatet från deras studie visar på ett positivt samband mellan 

marknadens reaktion och ett VD-byte. Detta betyder att den brittiska marknaden 

uppfattar ett VD-byte som positivt och gynnsamt men också att marknaden håller med 
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styrelsens beslut om att ersätta den befintliga VD:n (ibid). Detta påstående stödjs även 

av Salas (2010) som finner en positiv marknadsreaktion vid oförväntade VD-byten, 

d.v.s. att VD:n avlider. Salas hävdar dessutom att den positiva effekten på företagets 

aktievärde uppstår av att företaget blir av med en aktör som var en kostnad för dem 

(ibid). 

Slutligen undersöker Pessarossi och Weill (2013) effekten av 1094 tillkännagivanden av 

VD-byten på företagets resultat noterade på kinesiska börsen CCGRD mellan 2002–

2010. Resultatet ifrån deras studie visar upp en positiv effekt på företagens resultat där 

de upptäcker positiva onormala avkastningar vid tillkännagivandet av ett VD-byte. 

Detta innebär att marknaden uppfattar tillkännagivandet som en god nyhet då bytet 

förväntas vara gynnsamt och därmed reagerar marknaden positivt. 

Inget samband 

Warner, Watts och Wruck (1988) studerar marknadsreaktion vid 567 tillkännagivanden 

av VD-byten i företag noterade på den amerikanska aktiemarknaden NYSE mellan 

perioden 1962–1978. Reinganum (1985) undersöker hur aktievärdet påverkas vid 842 

tillkännagivanden av VD-byten och nyrekryteringar på den amerikanska 

aktiemarknaden mellan perioden 1978–1979. Både Warner et al. (1988) och Reinganum 

(1985) finner att marknaden inte reagerar vid tillkännagivanden av VD-byten, d.v.s. att 

de inte har upptäckt några onormala avkastningar under eventperioden. 

Enligt Warner et al. (1988) kan studiens resultat bero på att en del företag i 

undersökningen visar att ett VD-byte har en positiv effekt medan andra företag visar att 

den har en negativ effekt på aktievärdet. Detta leder till att nettoeffekten av ett VD-byte 

blir nära noll och därmed upptäcks nästan ingen signifikant onormal avkastning (ibid). 

Påståendet stärks även av Suchard et al. (2001) samt av Cools and van Praag (2007). 

En annan förklaring till att aktiekursen inte påverkas av ett VD-byte kan bero på att 

eventet var förväntat, d.v.s. marknaden hade redan kännedom om bytet vid 

tillkännagivandet av eventet (Elton, Gruber, Brown och Goetzmann ,2009). Vidare 

förklarar Elton et al. (2009) att det är endast oförväntade event och inte förväntade event 

som påverkar aktiekursen (ibid). 

Då flera studier finner bevis på att marknaden reagerar positivt vid tillkännagivandet av 

ett VD-byte formulerar vi följande hypotes: 
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Hypotesprövning 1: 

𝐻1: Den svenska marknaden kommer reagera positivt när en VD byte. 

Sammanställning av tidigare forskning kring: VD-byte 

Här nedanför (se tabell 1) i arbetet redogörs tidigare forskningsresultat kring 

marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett VD-byte. 

Tabell 1: Sammanställning av tidigare forskning: VD-byte 

 Författare År Land Undersökningsår Antal VD-

byte 

Samband 

Dedman 

och Lin 

2002 Storbritannien 1990–1995 259 Negativt 

samband 

Suchard et 

al. 

2001 Australien 1989–1995 51 Negativt 

samband 

Denis och 

Denis 

1995 Amerika 1985–1988 581 Positivt samband 

Setiawan 

och Phua 

2013 Indonesien 2000–2010 213 Positivt samband 

Dahyaa och 

McConnel 

2005 Storbritannien 1988–1999 523 Positivt samband 

Pessarossi 

och Weill 

2013 Kina 2002–2010 1094 Positivt samband 

Warner et 

al. 

1988 Amerika 1962–1978 567 Inget samband 

Reinganum 1985 Amerika 1978–1979 842 Inget samband 
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2.2.2 Faktorn intern-och externrekrytering 

Oavsett orsakerna för ett VD-byte så måste styrelsen fatta ett beslut angående om den 

tillsättande VD:n ska rekryteras internt eller externt. Enligt Lorsch och Khurana (1999) 

är det vanligare att en VD rekryteras inifrån företaget än utanför. Detta eftersom 

rekrytering av en outsider-VD signalerar risk och misslyckande om det redan går bra för 

företaget på aktiemarknaden. När företaget redan är framgångsrikt samt har väl 

fungerande strategier vill det inte rekrytera en utomstående som kommer att byta 

företagsstrategier. Därav föredras en insider-VD som kommer att styra vidare företaget i 

samma riktning (Lorsch och Khurana, 1999; Zhang och Rajagopalan, 2010). En annan 

förklaring till att en internrekrytering föredras är att det uppstår konkurrens mellan 

interna aktörer i företaget. Denna konkurrens leder till att interna aktörer i företaget 

arbetar hårdare för att visa upp sin kapacitet för att nå upp till en högre position (Lorsch 

och Khurana, 1999). 

Även om internrekrytering föredras så ökar externrekryteringen år efter år (Losrch och 

Khurana, 1999). Detta eftersom en outsider-VD anses tillföra ny energi i företaget i 

form av nya idéer och strategier för att styra företaget. Därav föredras en outsider-VD i 

företag som eftersträvar förändring och utveckling (Liang, 2016; Setiawan och Phua, 

2013). 

Enligt Reinganum (1985) är faktorn huruvida den tillsättande VD:n är intern-eller 

externrekryterad viktig att ta hänsyn till. Detta är av extra stor vikt när effekten på 

aktievärdet vid ett VD-byte undersöks för att få en närmare förklaring av marknadens 

reaktion vid tillkännagivandet av händelsen. Det finns tidigare studier (Furtado och 

Rozeff, 1986; Kang och Shivdasani, 1996; Dahya och McConnell, 2005; Setiawan och 

Phua, 2013) som drar slutsatsen att marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett 

VD-byte påverkas olika av faktorn intern-och externrekrytering. Ytterligare forskning 

(Borokhovich et al.,1996) drar slutsatsen att denna faktor inte alls påverkar 

marknadsreaktionen vid ersättandet av en verkställande direktör. Framöver i arbetet 

redogörs det mer djupgående om faktorn intern-och externrekrytering påverkar 

marknadsreaktionen vid ett VD-byte. 

Faktorn påverkar marknadsreaktionen 

Furtado och Rozeff (1986) genomför en undersökning av hur den amerikanska 

marknaden reagerar vid faktorn intern-och externrekrytering. Författarna finner att både 

intern-och externrekrytering påverkar marknadsreaktionen positivt men att 
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internrekrytering ger en större effekt. Detta innebär att marknaden föredrar en 

internrekryterad VD som har mer kunskap om företaget än en outsider-VD (ibid). 

Kang och Shivdasani (1996) samt Dahya och McConnell (2005) undersöker hur  den 

amerikanska respektive den brittiska marknadsreaktionen vid ett VD-byte påverkas av 

faktorn intern-och externrekrytering. Till skillnad från Kang och Shivdasani (1996) 

samt Dahya och McConnell (2005) undersöker Setiawan och Phua (2013) hur 

marknaden reagerar när VD:n är externt eller internt rekryterad i Indonesien. Resultatet 

i författarnas (Kang och Shivdasani, 1996; Dahya och McConnell, 2005; Setiawan och 

Phua, 2013) studie visar på att faktorn intern-och externrekrytering påverkar 

marknadsreaktionen vid ett VD-byte, där en externrekrytering har en signifikant positiv 

effekt medan en internrekrytering inte har någon signifikant effekt på 

marknadsreaktionen. Resultatet tyder på att marknaden reagerar positivt när en VD 

externrekryteras, speciellt när det går dåligt för företaget. Detta p.g.a. att en outsider-VD 

är mer benägen att leda företaget i en annan riktning när företag går i förlust 

(Borokhovich et al.,1996; Lubatkin, Chung, Rogers och Owers, 1989; Setiawan och 

Phua, 2013). 

Utifrån sin studie finner Borokhovich et al. (1996) att den amerikanska marknadens 

reaktion vid ofrivillig VD-avgång är signifikant positiv vid externrekrytering men 

signifikant negativ vid internrekrytering.  Detta innebär att när VD:n avskedas så 

föredrar marknaden att den nya VD:n skall rekryteras externt, då en ofrivillig VD-

avgång oftast sammanbinds med att det går dåligt för företaget (Dedman och Lin, 2002; 

Warner et al., 1988; Borokhovich et al., 1996). 

Faktorn påverkar inte marknadsreaktionen 

I sin undersökning finner Borokhovich et al. (1996) att marknadsreaktionen vid 

frivilliga VD-avgångar inte påverkas av faktorn intern-och externrekrytering. Därmed 

kommer en VD som frivilligt lämnar sin position att inte påverka marknadens reaktion 

oavsett om VD:n rekryteras internt eller externt.  
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Då flera studier finner bevis på att marknadens reaktion påverkas av faktorn intern-och 

externrekrytering formulerar vi följande hypotes: 

Hypotesprövning 2: 

𝐻1: Den svenska marknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte kommer att 

påverkas av faktorn intern-och externrekrytering. 

Sammanställning av tidigare forskning kring: Faktorn intern-och externrekrytering 

Här nedanför (se tabell 2) i arbetet redogör tidigare forskningsresultat om faktorn 

intern-oh externrekrytering påverkar marknadsreaktionen vid ett VD-byte. 

Tabell 2: Sammanställning av tidigare forskning: Faktorn intern-och externrekrytering  

Författare År Land Faktorn påverkar/inte påverkar 

marknadsreaktionen 

Furtado och 

Rozeff 

1986 Amerika Påverkar  

Kang och 

Shivdasani  

1996 Amerika Påverkar 

Dahya och 

McConnell  

2005 Storbritannien Påverkar 

Setiawan och Phua 2013 Indonesien Påverkar 

Borokhovich et al.  1996 Amerika Påverkar vid ofrivilliga VD-avgång 

Borokhovich et al. 1996 Amerika Påverkar inte vid frivilliga VD-

avgång 
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3. Metod 
I följande kapitel redogörs hur vi går tillväga för att uppfylla studiens syfte. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av studiens vetenskapliga förhållningsätt följt av metoden 

som används för att besvara studiens syfte. Ytterligare aspekter som kapitlet tar upp är 

nollhypotesprövning, teori-och datainsamling, extremvärden och slutlig population 

samt relevanta kvalitetskriterier. Avslutningsvis följer en diskussion om metod-och 

källkritik. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) så tillhör studier där det undersöks ett samband 

mellan ett fenomen och sakförhållande en positivistisk paradigm samt att de innehar en 

objektiv ontologi. Vår studie bygger på en positivistisk ansats. Detta då vi undersöker 

ett fenomen och ett sakförhållande där vi studerar vilken effekt ett VD- byte har på den 

svenska aktiemarknaden (ibid). Den effekten uppfångas i form av aktiekursförändring, 

därmed behöver vi aktiedata. Enligt den positivistiska ansatsen är det även viktigt att en 

undersökning efterföljer naturvetenskapen samt att den är fri från egna värderingar 

(Bryman och Bell, 2013). Med detta i åtanke utförs vår studie på ett vetenskapligt sätt 

utan några egna värderingar för att undvika personlig påverkan på studieutfallet. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att objektivismen är en ståndpunkt som går ut på att 

vi möter sociala företeelser. Sociala företeelser och dess innebörd möter vi oberoende 

av sociala aktörer d.v.s. de sociala aktörerna har inte någon påverkan på de sociala 

företeelserna. Att vår studie innehar en objektiv ontologi innebär därmed att vår 

undersökningsutgångspunkt är att de finansiella beteenden som exempelvis 

avkastningar existerar oberoende av sociala aktörer. 

Vår studie bygger på en kvantitativ undersökning med ett deduktivt synsätt på 

relationen mellan teori och forskning. Att ha en deduktiv ansats i studien innebär att 

hypoteser härleds utifrån redan befintliga teorier för att sedan testas mot verkligheten 

där de antingen verifieras eller falsifieras (Hartwig, 2018). 

3.2 Event studie 

För att uppfylla studiens syfte så har en eventstudie tillämpats. En eventstudie-

metodologi är den mest centrala metoden för hur liknande undersökningar som vår 

genomförs, där målet är att undersöka marknadsreaktionen vid en specifik händelse 

(Elton et al., 2009; Campbell, Lo och MacKinlay, 1997). Därav läggs större vikt vid att 
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förklara olika aspekter i en eventstudie, vilket förklaras nedanför, där bland annat den 

normala och onormala avkastningen utgör viktiga byggstenar för en sådan metod. 

Val av eventstudie 

Det finns olika typer av eventstudier, det vi dock fokuserar på är eventstudien om 

marknadseffektivitet. Denna typ av eventstudie är relevant för vår studie då vi 

undersöker hur snabbt och korrekt marknaden reagerar vid en specifik händelse 

(Henderson, 1990). Detta eftersom även vi undersöker en specifik event, där vi ämnar 

undersöka den svenska marknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte. 

Därmed vill vi även undersöka om faktorn intern-och externrekrytering påverkar 

marknadsreaktionen vid ett VD-byte. Vi anser en eventstudie vara mest lämplig för vår 

undersökning. Detta eftersom vi med hjälp av den på ett tydligt sätt kan genomföra en 

undersökning som beskriver eventuella effekter som eventet VD-byte kan ha på 

marknadens reaktion (Elton et al.,2009; Campbell, Lo och MacKinlay, 1997). 

 

Enligt MacKinlay (1997) så finns det ingen specifik struktur för hur en eventstudie 

utförs men tillvägagångssättet i vår eventstudie illustreras genom figur 2 nedan. 

Figur 2: Stegen i vår Eventstudie 

 

Vidare i arbetet förklaras varje steg mer djupgående. För den som inte stött på en 

eventstudie tidigare så föreslår vi den att läsa Campbell et al. (1997) bok för att få en 

bättre förståelse för huruvida en eventstudie genomförs. Detta då vi i denna studie 

beskriver eventstudien mer abstrakt. 

3.2.1 Definiera eventet och bestäm eventperioden 

Första steget i en eventstudie är att definiera eventet som undersöks samt bestämma 

eventperioden. Under eventperioden förväntas marknadens reaktion i form av 

Steg 1
• Definiera eventet och bestäm eventperioden. 

Steg 2
• Val av population

Steg 3
• Defienera estimeringsperioden för att 

uppskatta den normala avkastningen

Steg 4
• Beräkna normal samt onormal avkastning

Steg 5
• Bestäm den genomsnittliga onormala 

avkastning  (AAR)
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aktievärdeutveckling (onormala avkastning) uppfångas (Weston, Mitchell, och 

Mulhering, 2014). 

Definition av studieevent 

Definitionen av vårt studieevent är att det i ett och samma pressmeddelande ska finnas 

information om både den avgående samt den tillträdande VD:n. Enligt vår definition 

sker därmed VD-bytet vid det första tillfället där företaget själv tillkännager bytet, detta 

samtidigt som de offentliggör om den nya VD:n är intern-eller externrekryterad. Vi 

definierar verkställande direktörer som insider-VD om de redan är anställda i företaget 

och internt rekryterats samt som outsider-VD om de rekryterats externt. Om en VD är 

insider så står dennes namn i den föregående årsredovisningen istället för året som den 

blev anställd i företaget. Om namnet inte finns med så utgår vi ifrån att den 

verkställande direktören är externt rekryterad. 

Definition av eventperioden 

Dagen när eventet offentliggörs, i vårt fall dagen när tillkännagivandet av VD-bytet äger 

rum, benämns som eventdagen och betecknas som (t). När eventperioden bestäms måste 

den minst sträcka sig över två handelsdagar där eventdagen och den påföljande dagen 

studeras (MacKonlay, 1997, Campbell  et al., 1997). Vidare förklarar författarna att 

detta görs för att fånga upp resterande effekter av ett event som uppstår dagen efter 

eventdagen. 

Enligt Weston et al. (2014) förekommer onormal avkastning (AR) i en semi-stark 

effektiv marknad några dagar innan eventdagen. Författarna förklarar att detta beror på 

att AR speglar läckt information där en del investerare har tillgång till 

insiderinformation innan annonseringen av VD-bytet. Dessa investerare kan då 

omvärdera företaget med hjälp av den insiderinformationen vilket senare återspeglas av 

aktiepriset. 

Med allt detta i åtanke väljer vi en eventperiod med fem handelsdagar (se figur 3) varav 

två handelsdagar före (t= -2) och två handelsdagar efter (t= + 2) eventdagen samt själva 

eventdagen (t= 0). Detta gör vi för att fånga upp effekter som uppstår tidigare eller 

senare än eventdagen vilket ger en mer tillförlitlig uppskattning av den onormala 

avkastningen.  
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Figur 3: Figuren visar val av intervall mellan eventperiod och estimeringsperiod 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.2 Val av population 

Efter det att studieeventet och eventperioden fastställs är det dags för val av population. 

I den här studien undersöker vi en population som består av börsföretag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm i antingen Large-, Mid- eller Small cap8 mellan perioden 

2012–2018. Varför det väljs en sjuårig tidperiod är för att fånga upp så många event 

som möjligt då vissa VD:n sitter kvar på sin position i mer än åtta år medan andra byts 

ut efter ett år. Det sista året, 2018, väljs för att det är det senaste redovisade året ifrån 

företagen. 

Därmed måste samtliga företag uppfylla definitionen av vår studieevent för att 

inkluderas i studiens undersökningspopulation. Detta för att tydliggöra vilka företag 

som uppfyller kraven för undersökningens population (McKinlay, 1997). 

Därmed har vi även ett antal övriga kriterier för att dessa företag ska klassificeras som 

undersökningspopulation. Samtliga börsföretag måste uppfylla kraven i tabell 3 (se 

även bilaga 1). Exempelvis väljer vi endast företag som är noterade på den svenska 

börsen och ingår på den svenska marknaden samt som redovisar sina finansiella 

rapporter i svenska kronor. Detta för att våra valda börsföretag som population bättre 

anses representera den svenska marknaden. 

 

8 Kravet för att företag ska ingå antingen i Large, Mid-eller Small cap återfinns på begreppsförklaringar.  

Event dagen 

Estimeringsperioden Eventperioden 
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Då vi studerar huruvida den svenska aktiemarknaden reagerar vid ett VD-byte samt 

huruvida faktorn intern-och externrekrytering påverkar marknadsreaktionen, väljer vi 

företag som har aktier tillgängliga på aktiemarknaden. Om det i vissa företag 

förekommer två olika typer av aktier väljs den aktietyp som är populärast. Detta för att 

ett företag inte ska upprepas i vår population. Därmed väljer vi företag som har sitt 

huvudsäte i Sverige. Slutligen väljer vi endast företag som har ett VD-byte 200 dagar 

före det gick med i börsen. Detta för att bestämma den normala avkastningen vid 

estimeringsperioden. 

Tabell 3: Populationskriterier 

Sökkriterier i Thompson Reuters Stream Sökträffar 

1. Equities 283 186 

2. Exchange-Sweden 3 458 

3. Market-Sweden 3 125 

4. Currency-Swedish Krona 3 115 

5. Type-Equity 2 973 

6. Security-Major 1 919 

7. Activity-Active 938 

8. Quote-Primary 664 

9. Noterade i Nasdaq OMX Stockholm 308 

10. Minst 1 VD-byte 185 

11. Tillkännagivande av avgående och tillsättande VD i 

samma pressmeddelanden 140 

12. Noterade i börsen 200 dagar före en VD byts ut 131 

Totalt 131 

 

3.2.3 Definiera estimeringsperioden för att uppskatta den normala avkastningen 

Enligt Weston et al. (2014) bestäms en ”clean period” vid estimering av 

företagsavkastning och marknadsindexavkastning under estimeringsperioden. Det 

innebär att dagliga avkastningar beräknas för enskilda företag och en vald 

marknadsindex. Detta upprepas för samtliga företag i undersökningen för att genomföra 

en regression (genomförs i Minitab) mellan de två avkastningarna. Regressionen hjälper 

sedan till att uppskatta parametrarna 𝛽𝑖 och 𝛼𝑖 vilka används vid beräkning av den 

normala avkastningen (förväntade avkastningen). Att välja en ”clean period” innebär att 

välja en period där andra stora händelser samt studieeventet inte har ägt rum. 

Enligt Weston et al. (2014) kan estimeringsperioden vara antingen före eller efter 

eventperioden men aldrig under eventperioden. Därmed bestämmer vi 

estimeringsperioden mellan 6- och 200 dagar före eventdagen (se figur 3) d.v.s. totalt 

195 dagar. Detta som förklarats för att undvika några eventeffekter på 
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estimeringsperioden eftersom den normala avkastningen beräknas utifrån vad som 

förväntas om eventet inte hade uppstått (Elton et al ,2009). 

Vi använder marknadsindexet OMXSPI som är ett mått för aktiekursens utveckling på 

Nasdaq OMX Stockholm. 

3.2.4 Beräkna normal samt onormal avkastning 

Att beräkna onormala avkastningar är huvudsyftet med vår eventstudie då den är ett 

mått för marknadsreaktionen vid tillkännagivande av vår studieevent. Därmed avläses 

detta mått i form av aktievärdeutveckling. Då vi vill undersöka vilken effekt vår 

studieevent har på aktievärdet är det nödvändigt att ta reda på dess utveckling innan och 

efter eventet ägt rum. Detta görs genom att ta skillnaden mellan den faktiska 

avkastningen och den normala avkastningen som är den onormala avkastningen. 

Den normala avkastningen (förväntade avkastning) är en central del i eventstudien. 

Detta eftersom då vi genomför en eventstudie där vårt syfte är att undersöka 

marknadsreaktionen av en viss händelse, behöver vi definiera hur aktiekursen skulle 

utvecklats om händelsen inte hade uppstått. Det är det som är en normal avkastning. Vi 

använder marknadsmodellen för att uppskatta den normala avkastningen då modellen 

tar hänsyn till företagets risk i förhållande till marknadens (MacKinlay, 1997). 

Den normala (förväntade) avkastningen beräknas på följande sätt: 

(Formel 1)   𝑹𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕 + є𝒊𝒕 

𝑅𝑖𝑡 står för den normala avkastningen för företag (i) under dag (t) i estimeringsperioden 

𝑅𝑚𝑡 står för marknadsavkastning under dag (t) i estimeringsperioden 

𝛽𝑖 mäter företag i:s risk i förhållande till marknadens 

𝛼𝑖 står för den företags i:s avkastning som inte förklaras av marknaden, interceptet 

є𝑖𝑡 är den statistiska error termen vilket antas vara noll (MacKinlay, 1997; Weston, 

Mitchell och Mulherin; 2014) 

Parametrarna 𝛽𝑖 och 𝛼𝑖 för samtliga företag i studien fastställs utifrån en regression 

mellan dess 𝑅𝑖𝑡 och 𝑅𝑚𝑡 under estimeringsperioden. När dessa parametrar fastställts och 

vi känner till marknadsavkastningen under eventperioden, kan den normala 

avkastningen uppskattas. Därefter beräknas den onormala avkastningen som skillnaden 

mellan den faktiska- och normala avkastningen. 
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Den onormala (oförväntade) avkastningen beräknas på följande sätt: 

 (Formel 2)  𝑨𝑹𝒕 =  𝑹𝒊𝒕 – ( 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕) 

AR står för den onormala avkastningen för dag (t) i eventperioden 

𝑅𝑖𝑡 står för den faktiska avkastningen för företag (i) under dag (t) i eventperioden 

( 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡) är den normala avkastningen för företag (i) under dag (t). 

3.2.5 Bestäm den genomsnittliga onormala avkastningen (AAR) 

Formel 2 tillämpas vid beräkning av all företagsavkastning under eventperioden för 

samtliga VD-byten som sedan aggregeras för att få fram den genomsnittliga onormala 

avkastningen (AAR). 

Den genomsnittliga onormala avkastningen beräknas på följande sätt: 

(Formel 3)  𝑨𝑨𝑹𝒕 = 
∑ 𝑨𝑹𝒊𝒕𝒊

𝑵
 

AAR är den genomsnittliga onormala avkastningen 

𝐴𝑅𝑖𝑡 är den onormala avkastningen för företag (i) vid dag (t) i eventperioden. 

N står för antal observationer som studeras 

3.3 Nollhypotesprövning  

Under det här avsnittet redogör vi för nollhypoteserna som formulerades utifrån 

hypotesprövningarna i teoriavsnittet. Vi tillför ett z-test för nollhypotesprövningarna, då 

vi känner till den verkliga populationens medelvärde och standardavvikelse till skillnad 

från ett t-test som tillämpas vid urvalsundersökning och som inte har en uppfattning om 

de verkliga parametrarna µ och σ. 

Formeln för ett Z-test är följande: 

(Formel 4)  Z=  
�̅�−µ𝟎

𝝈𝒏
 = 

𝑨𝑨𝑹𝒕

√𝐕𝐚𝐫 (𝑨𝑨𝑹𝒕)
 

Där �̅� står för det genomsnittliga AR under dag t och µ0 är medelvärdet för 

populationen som antas vara 0 vid hypotesprövningarna. 𝜎𝑛 är standardavvikelsen för 

den genomsnittliga AR under dag t. 

Variansen för den genomsnittliga onormala avkastningen är följande: 

(Formel 5)  Var (𝑨𝑨𝑹𝒕) = 
𝟏

𝑵𝟐
∑ 𝒗𝒂𝒓 (𝑨𝑹𝒕) 𝑵

𝒊=𝟏  
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Där Var (𝐴𝐴𝑅𝑡) är variansen för den genomsnittliga onormala avkastningen under dag t, 

N står för antal observationer och slutligen 𝑣𝑎𝑟 (𝐴𝑅𝑡) är variansen för den onormala 

avkastningen. 

Variansen för onormala avkastningen beräknas enligt: 

(Formel 6)  𝑽𝒂𝒓 (𝑨𝑹𝒕) = 
𝟏

𝑳
∑ (𝑹𝒊𝒕 − (𝜶𝒊  +  𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕))𝟐 𝑻

𝒊=𝟏  

Där L står för antal dagar i estimeringsperioden vilket i vårt fall är 195 dagar. 

∑ (𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖  +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡))2 𝑇
𝑡=1 står för summan av de onormala avkastningarna upphöjt 

till 2 för varje dag i estimeringsperioden. 

MacKinlay (1997) föreslår att minska L med två dagar då dessa dagar försvinner från 

studien vid beräkningen av den normala avkastningen, men det har vi inte tillämpat då 

vi från början utgick från en extra dag vid beräkning av företag i:s avkastningar och en 

extra dag vid beräkning av marknadens avkastningar. 

3.3.1 Hypotesprövning 1 

𝐻1: Den svenska marknaden kommer reagera positivt när en VD byts ut. 

Utifrån det formulerar vi följande nollhypotes och alternativhypotes som antingen 

verifieras eller falsifieras beroende på signifikansnivån som väljs. 

𝐻0: AAR = 0 

𝐻𝐴: AAR ≠ 0 

3.3.2 Hypotesprövning 2 

𝐻2: Den svenska marknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte kommer att 

påverkas av faktorn intern-och externrekrytering. 

𝐻0: AAR = 0 

𝐻𝐴: AAR ≠ 0 

Enligt Bryman och Bell (2017) är signifikansgraden 95% den högsta procenten forskare 

i naturvetenskap tycker är acceptabel vid genomföringen av en undersökning. Om 

signifikansnivån är större än 5% ökar risken att nollhypotesen falsifieras även om den 

bör verifieras. Därmed väljer vi signifikansnivå på 5%, 2% och 1% där dess 



 

27 

gränsvärden avläses från ett dubbelsidigt z-test tabell (se tabell 4) då vi inte är säkra på 

om z-värdet är positivt eller negativt. 

Tabell 4: Signifikansnivå och gränsvärden för ett z-test 

Signifikansnivå Gränsvärden för Z-test 

5% ± 1,960 där -1,96 <z>1,96 

2% ± 2,326 där -2,326<z>2,326 

1% ± 2,576 där -2,576 <z>2,576 

 

3.4 Teoriinsamling 

Studien baseras på vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den teoretiska 

ansatsen i det valda forskningsområdet. Vi använder oss utav databaserna: Google 

Scholar, Academic Search Elite, Business source premier, Dicovery och Scopus. Några 

av de nyckelord vi använder vid sökningar är ”CEO turnover ”, ”stock price ”, ”insider 

and outsider CEO” ”Effecient market hypothesis”, ”EMH”, och ”eventstudy”. 

Vetenskapliga artiklar som vi använder bidrar till fördjupad kunskap inom det 

ämnesområdet som undersöks. Vidare får vi av referenslistan förslag på ytterligare 

studier som genomförs inom forskningsområdet. 

Studien bygger på både gamla och nya digitala vetenskapliga artiklar för att finna en 

balans mellan vad tidigare och ny forskning hävdar. Detta visar hur dragna slutsatser 

förändrats över tid. Ett exempel är att majoriteten av företag tidigare rekryterade internt 

men Lorsch och Khurana (1999) menar att externrekrytering ökar år efter år. Detta för 

att anpassa sig till de samhälleliga förändringarna (ibid). 

Utöver tidigare digitala vetenskapliga artiklar används även ett flertal böcker för att 

stödja olika påståenden. 

3.5 Datainsamling för studien 

Studiens datainsamling bygger på sekundärdata dels i form av pressmeddelanden som 

finns tillgängliga på hemsidan nasdaqomxnordic.com och dels som aktiedata som finns 

på databasen Thomson Reuters Eikon. 
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3.5.1 Pressmeddelanden 

Det är på Nasdaqomxnordics webbsida vi söker efter tillkännagivandet av ett VD-byte. 

När studieeventet offentliggörs av företaget noteras eventdatumet och om den 

tillträdande VD:n är intern-eller externrekryterad. Definition av vårt studieevent finns 

under avsnitt 4.3.1. När informationen om ett event eller eventdatumet inte finns 

tillgänglig på Nasdaqomxnordics webbsida studeras istället företagets årsredovisningar 

för att komplettera informationen som saknas. När företag har två eller flera VD-byten 

under ett år väljs det första bytet och resterande byten exkluderas från 

undersökningslistan. Detta för att undvika att den normala avkastningen uppfångar 

effekter av andra VD-byte än det som studeras. 

Om eventdatumet tillfaller under helgdagar eller efter klockan 17:00 antar vi att 

eventdatumet vara den första vardagen efter tillkännagivandet av ett VD-byte. Detta 

eftersom handel på Nasdaq OMX Stockholm endast är tillgänglig under vardagar 

mellan klockan 09:00-17:30. 

3.5.2 Aktiedata 

Dagliga aktievärden för samtliga företag och marknadsindexet (OMXSPI) under 

eventperioden och estimeringsperioden hämtas från ”Thomson Reuters Eikon”. All data 

om aktiekurserna överförs sedan till en excel-fil där dessa bearbetas. Detta för att få 

fram AR och AAR för samtliga företag i vår populationslista under eventperioden. 

Om första eller sista dagen i estimeringsperioden hamnar under helgdagar används 

istället närmaste vardagen före dessa dagar, exempelvis om 200 dagar före eventdagen 

hamnar under en lördag används istället 201 dagar före eventdagen. Om däremot första 

eller sista dagen i eventperioden hamnar under helgdagar väljs det första vardagen efter 

dessa dagar. 

Databasen ”Thomson Reuters Eikon” används även vid val av undersökningspopulation 

(se tabell 3). 

3.6 Extremvärden och slutlig population 

McKinlay (1997) hävdar att enligt OLS (lagen om minstakvadratmetoden) när en 

population består av mer än 30 observationer är dessa normalfördelade. Därav måste 

hänsyn tas till extremvärden, annars blir resultatet missvisande. Enligt De Veaux, 

Velleman och Bock (2008) kan inte några extremvärden förekomma i modellen när det 

finns ett linjärt samband mellan observationerna och de är symmetriska och 

normalfördelade. Därav, i enlighet med 68-95-99,7 regeln, alla observationer som 
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överskrider konfidensintervallet 99,7% eller m.a.o. ± 3σ betraktas som ett extremvärde 

och exkluderas från vår undersökningspopulation. Att en observation nu ligger inom 

konfidensintervallet 99,7% betyder att en observation (x) måste ha ett z-score värde på 

antingen större eller mindre än ± 3 dvs -3 ≤ x ≤ 3. 

Vi finner totalt 10 extremvärden (se bilaga 2 och 4) för samtliga cap-listor vid 

tillkännagivanden av VD-byten vilket motsvarar 8 företag varav 5 företag exkluderas 

från vår undersökning. Varför just fem företag exkluderas istället för åtta beror på att tre 

företag har ett flertal VD-byten. Därav har vi 126 börsföretag som vår population. 

Efter att extremvärdena hanteras får vi fram att observationerna i modellen är mer 

normalfördelade och symmetriska (jämför bilaga 12–16 med bilaga 7–11). 

3.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2017) nämner att det finns tre kvalitetskriterier inom företagsekonomi 

för att bedöma den kvantitativa forskningsmetoden och dessa är reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning de mått studien använder är pålitligt samt om 

de är stabila över tid (Bryman och Bell, 2017). De mått som studien använder är 

pålitliga då det har tillämpats av flertal tidigare forskare vid genomföring av samma 

undersökning. Att ett mått är stabil över tid innebär att resultatet måste överensstämma 

om undersökningen upprepas i framtiden, med andra ord kan studiens resultat inte bero 

på slumpmässiga grunder (ibid). Vi anser studien uppfylla kravet för reliabilitet då 

majoriteten av studiens resultat visar signifikanta förändringar av aktievärdet m.a.o. 

bevisas det att studiens resultat inte är slumpmässiga. Därmed har informationen för 

olika mått i studien samlats från Nasdaq OMX Stockholm och årsredovisningar som 

brukar granskas av utomstående revisorer. Det innebär att informationen som återges i 

årsredovisningar är konstanta och förändras ej över tid vilket gör att studiens resultat 

blir samma om det görs på nytt (ibid). Vi anser därmed att kvalitetskriteriet reliabilitet 

är uppfyllt.  

3.7.2 Validitet 

Kvalitetskriteriet validitet handlar om en bedömning om slutsatser som studien 

framställer är sammanhängande eller inte. Det finns olika typer av validitet där ett av de 

är begreppsvaliditet vilket innebär huruvida ett begreppsmått mäter det som måttet 

avses att mäta (Bryman och Bell, 2017). Vi använder oss av begrepp som grundar sig i 
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tidigare forskning vilket bidrar till hög begreppsvaliditet och gör begreppsmåtten 

tillförlitliga genom att mäta det som avses att mätas. De begrepp som bygger upp syftet 

förekommer även i problemdiskussionen, teori-, metod-, empiri-, och analyskapitlen 

samt i slutsatsen. På detta sätt påvisas om slutsatser som genereras utifrån en 

undersökning hänger ihop eller inte (ibid). Vi anser att denna studie har en hög validitet 

då begreppsvaliditet mäter det som den syftar till att mäta, samt slutsatsen som 

genererats är sammanhängande. 

3.7.3 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar replikerbarhet om förmågan att upprepa en 

studie och dess resultat. För att uppfylla kravet för replikerbarhet har tillvägagångsättet 

för undersökningen och metodvalet beskrivits i detalj. Detta för att det ska kunna 

replikeras av andra d.v.s. andra bör kunna upprepa vår studie med samma resultat 

utifrån det exakta tillvägagångssättet som beskrivits i metodkapitlet. Vi anser att denna 

studie kan även bedömas ha en hög replikerbarhet då tillvägagångssättet och metodvalet 

i studien beskrivits mer tydligt och detaljerat, vilket underlättar för andra att replikera 

den befintliga studien. 

3.8 Metodkritik 

Det metodval och tillvägagångsätt som används i denna studie är väl förekommande 

bland tidigare forskning (Dedman och Lin, 2002; Setiawan och Phua, 2013; MacKinlay, 

1997) vilket bidrar till dess trovärdighet. En kritisk punkt av studiens metodval är att vi 

inte tagit hänsyn till confounding eventer, vilket innebär att vi med 100% säkerhet inte 

kan påstå att den svenska marknadsreaktionen endast beror på tillkännagivandet av ett 

VD-byte. Marknadsreaktionen kan bland annat bero på andra kurspåverkande händelse 

såsom publicering av årsrapport vilket tillkännages under samma tidperiod som VD-

bytet (Dedman och Lin, 2002). 

3.9 Källkritik 

Studiens källor utgår ifrån vetenskapliga artiklar, litteraturer och internetkällor. De 

vetenskapliga artiklar som används är peer reviewed vilket innebär att de har granskats 

av forskare inom ämnesområdet vilket således gör att informationen i denna studie får 

en hög trovärdighet. De artiklar som används i studien är även citerad av ett flertal andra 

vilket också gör att studiens trovärdighet ökar. En kritisk punkt med studiens källor är 

att mycket av de vetenskapliga materialet som används i teorikapitlet är äldre källor. 

Detta eftersom det saknas mer aktuell forskning kring det studien ämnar undersöka. 
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Konsekvensen blir att de äldre artiklarnas innehåll inte är aktuellt för denna studie. Trots 

denna svaga punkt samstämmer studiens resultat med en del tidigare forskning. 

Den litteratur som studien bygger på är kurslitteraturer från tidigare kurser samt 

rekommenderad kurslitteratur som främst används i metodkapitlet för att beskriva 

tillvägagångsättet för undersökningen. De fåtal internetkällorna som studien bygger sig 

på används endast i bakgrunden där olika nyheter om VD-byten redogörs.  
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4. Empiri 
I följande kapitel redogörs alla empiriska resultat från datainsamlingen, eventstudien 

och nollhypotesprövningarna. Kapitlet börjar med några deskriptiva statistik som 

vidare förklaras. Därefter redogörs resultaten från eventstudien för VD-byten samt 

faktorn intern-och externrekrytering. 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 VD-byten 

Figur 4: Stapeldiagram för VD-bytens utveckling 

 

Figur 4 redogör hur antalet VD-byten förändrats i företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm mellan åren 2012–2018. Stapeldiagrammet mellan åren 2015–2018 visar en 

trend att VD-byten bland börsnoterade företag ökat i jämförelse med åren mellan 2012–

2014. De flesta byten uppstår under 2016 och 2017. Det genomsnittliga VD-byten per 

undersökningsår är 26 byten. 

4.1.2 Faktorn intern-och externrekrytering 

Tabell 5: Fördelning av faktorn intern-och externrekrytering 

Fördelning av faktorn intern-och externrekrytering  
Antal (st) Relativt (%) 

Internrekrytering 111 61,30% 

Externrekrytering 70 38,70% 

Totalt 181 100% 

 

Tabell 5 illustrerar hur samtliga VD-byten är fördelad mellan faktorn intern-och 

externrekrytering (jämför denna med Bilaga 3 innan hantering av extremvärden). Vi kan 

utläsa från tabellen att internrekrytering är vanligare bland företag än externrekrytering 

då 61,30% av alla tillsättande VD:n är internrekryterade. 
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Figur 5: Intern-och externrekryterings utveckling bland undersökningsåren 

Av Linjediagrammet i figur 5 framgår hur samtliga intern-och externrekryteringar 

utvecklats över tiden. Vi kan utläsa att i övrigt rekryteras VD mer internt över hela 7 

årsperioden förutom det sista året d.v.s. 2018 då externrekryteringar blir vanligare bland 

företag. 

4.2 Eventstudie 

4.2.1 Samtliga VD-byten 

Figur 6: Den genomsnittliga onormala avkastningen vid samtliga VD-byten 

 

Figur 6 illustrerar den genomsnittliga onormala avkastningen (AAR) för alla undersökta 

VD-byten under eventperioden (denna figur skiljer sig från bilaga 5 som räknar med 

extremvärden). Under t-2 är AAR i figur 8 0% men sedan är den negativt för resterande 

dagar i eventperioden eventuellt för dag 0. Vi kan avläsa att den genomsnittliga 

onormala avkastningsförändringarna är ganska stabila vid perioden mellan t=0 och t+1 
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där AAR är -0,2%. Under t+2 går AAR upp med 0,1%. Den största negativa effekten av 

tillkännagivande vid VD-byte fångas upp under dag t-1. 

4.2.2 Faktorn intern-och externrekrytering  

Figur 7: AAR vid intern-och externrekrytering för samtliga företag 

 

Denna figur 7 (jämför denna figur med bilaga 6 innan hantering av extremvärden) 

redovisar hur den svenska marknadens reaktion vid tillkännagivande av ett VD-byte 

påverkas av faktorn intern-och externrekrytering. Vi kan utläsa att AAR vid ett VD-byte 

inte påverkas så mycket av internrekrytering då den nästan är nära noll under de flesta 

dagarna i eventperioden. Dock uppfångas stark negativ effekt på aktievärdet under 

eventdagen, där AAR minskas med 0,7%. Vi kan även utläsa att AAR vid ett VD-byte 

påverkas negativt av externrekrytering över eventperioden förutom eventdagen. Under 

eventdagen har externrekrytering en enorm positiv effekt på aktievärdeutvecklingen där 

den totalt ökar med 1,2% (0,9%+0,3%).  
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4.3 Hypotesprövningar 

Tabell 6: Genomsnittliga onormala avkastningar (z-test) för alla VD-byten samt för 

faktorn intern-och externrekrytering. 

AAR 
VD-byte 
(n=181) 

Internrekrytering 
(n=111) 

Externrekrytering 
(n=70) 

Dag -2 
0,00% 
(1,657) 

0,20% 
(11,41) * 

-0,20% 
(-15,7) * 

Dag -1 
-0,30% 

(-23,87) * 
-0,20% 

(-15,66) * 
-0,30% 

(-20,6) * 

Dag 0 
-0,20% 

(-9,08) * 
-0,90% 

(-33,77) * 
0,90% 

(21,56) * 

Dag +1 
-0,20% 

(-18,51) * 
0,00% 
(-0,65) 

-0,60% 
(-26,4) * 

Dag +2 
-0,10% 

(-10,28) * 
-0,10% 

(-5,13) * 
-0,20% 

(-11,13) * 

* Anger statistisk signifikans på 1%. ** Anger statistisk signifikans på 2%. *** Anger statistisk 
signifikans på 5%. ’ Z-värdet anges inom parentes. 

 

𝐻1: Den svenska marknaden kommer reagera positivt när en VD byts ut (𝐻0: AAR = 0 

och 𝐻𝐴: AAR ≠ 0) 

Som det syns i tabell 6 förekommer en signifikant negativ marknadsreaktion vid 

tillkännagivandet av ett VD-byte i form av en signifikant negativ AAR vid 

eventperioden, förutom första dagen i eventperioden d.v.s. dag t-2. Det innebär att 

nolhypotesen om att marknaden inte reagerar vid tillkännagivande av ett VD-byte 

verifieras för dag t-2 medan den förkastas för resterande dagar i eventperioden med en 

signifikansnivå på 1%. Därmed förkastas hypotesprövning 1 då vår studieresultatet 

finner en signifikant negativ marknadsreaktion när en verkställande direktör ersätts i 

Sverige. 

𝐻2: Marknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte kommer att påverkas av 

faktorn intern-och externrekrytering (𝐻0: AAR = 0 och 𝐻𝐴: AAR ≠ 0) 

Vi kan utläsa från tabell 6 att faktorn intern-och externrekrytering påverkar 

marknadsreaktionen vid ett VD-byte signifikant olika, förutom dag t+1 vid 

internrekrytering. Till exempel under eventdagen (dag t=0) är AAR signifikant negativ 

vid internrekrytering (-0,9%) och signifikant positiv vid externrekrytering (+0,9%). Av 

denna anledning falsifierar vi nollhypotesen om att faktorn inte påverkar den svenska 

marknadens reaktion för samtliga dagar i eventperioden förutom dag t+1 vid 

internrekrytering. Att internrekryterings påverkan på marknadsreaktionen inte är 

signifikant under dag t+1 beror på att dess AAR inte skiljer sig signifikant från noll.  
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5. Analys 
Detta kapital syftar till att analysera det empiriska resultatet genom att ställa den mot 

tidigare teorier och forskning. Vi strukturerar detta kapitel utifrån empiriavsnittets 

struktur där vi börjar redogöra huruvida det empiriska resultatet för deskriptiva 

statistiken stämmer överens med tidigare forskning. Därefter analyseras det empiriska 

resultatet för den svenska marknadens reaktion vid ett VD-byte samt om faktorn intern-

och externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. 

5.1 Deskriptiv statistik 

5.1.1 VD-byten 

Om vi studerar figur 4 ser vi hur samtliga VD-byten i undersökningen (181 byten) är 

fördelade mellan sjuårsperioden (2012–2018). Kaplan och Minton (2012) menar att 

VD:n får sitta på sin position allt kortare tid då antalet VD-byten bland åren har ökat till 

skillnad från tidigare studier som genomförts under 1980-talet. Hans resultat stämmer 

överens med vår deskriptiva statistik (se figur 4) där de flesta VD-byten uppkommer 

mellan 2015–2018. Detta innebär att VD-byten bland företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm de fyra sista åren har ökat. Liang (2016) hävdar att företag med VD-byten 

oftast indikerar på att de vill ändra sina företagsstrategier för att uppnå bättre 

företagsresultat. Vi anser att VD:n är mindre kurspåverkande i företag där det 

förekommer flera byten. Detta eftersom vissa företag har ett flertal byten under samma 

eller vartannat år vilket inte är tillräckligt för en VD att hinna tillföra värde till företaget. 

För att en marknadsreaktion vid ett VD-byte ska uppstå måste VD:n alltså anses som en 

viktig resurs eller kostnad för företaget (Aylin, 2018). 

5.1.2 Faktorn Intern-och externrekrytering 

I tabell 5 illustreras hur samtliga VD-byten fördelas mellan faktorn intern-och 

externrekrytering. Vi kan utläsa att antalet internrekryteringar är större än 

externrekryteringarna bland företag. Hur intern-och externrekrytering har utvecklats 

visas i figur 5 som presenterar den relativa förändringen mellan intern-och 

externrekrytering genom åren. Vi kan utläsa att det under den första sexåriga perioden 

rekryterades fler verkställande direktörer internt medan det under det sista 

undersökningsåret rekryterades fler externt. Antalet externrekryteringar ökar inte 

proportionerligt med åren och därmed följer inte linjen någon trend. Detta skiljer sig 

från Lorsch och Khurana (1999) som påstår att externrekryteringar har ökat genom åren. 

Deras påstående stärks inte av vårt resultat utifrån den deskriptiva statistiken då linjen 

för externrekrytering fluktuerar år för år. 
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5.2 Eventstudie 

5.2.1 Samtliga VD-byten 

Om vi studerar figur 6 och tabell 6 så ser vi att aktievärdet signifikant ökar negativt 

under t-1 vilket tyder på att det förekommer en negativ reaktion vid tillkännagivandet av 

VD-bytet innan företaget offentliggjort informationen. Detta tyder på att vissa 

investerare har tillgång till insiderinformation d.v.s. information som andra investerare 

inte har kännedom om. Då figur 6 uppfångar bevis för insiderhandel (se t-1) kan vi 

styrka Jensens (2002) teorier om att de flesta aktiemarknader är semi-effektiva, därmed 

även den svenska marknaden. Detta eftersom Yalcin (2010) och Barber et al. (2001) 

hävdar att den semi-starka formen av aktiemarknaden reflekterar all offentlig 

information samtidigt som investerare har möjlighet till insiderhandel, till skillnad från 

den starka formen av aktiemarknaden. 

När informationen om VD-bytet offentliggörs under dag 0 är det fortfarande en 

signifikant negativ marknadsreaktion (se tabell 6) men den är mindre negativ än t-1 och 

väldigt nära noll. Även om marknadsreaktionen under t=0 är nära noll är resultatet bevis 

på att den svenska aktiemarknaden reagerar signifikant negativ vid tillkännagivanden av 

VD-byten. Av denna anledningen falsifieras nollhypotesen (𝐻0: AAR = 0) för 

hypotesprövning 1. Utöver det kan vi inte verifiera hypotesprövning 1 då vårt 

studieresultat finner en signifikant negativ och inte positiv marknadsreaktion vid ett 

VD-byte. 

Då den nya informationen (VD-bytet) har en negativ effekt på aktievärdet mellan 

eventdagarna (-1, +2) innebär det att VD:n är en viktig resurs och att investerarna ej har 

förtroende för att händelsen kommer att gynna dem. Därav uppfattas eventet som en 

dålig nyhet av den svenska marknaden (Nguyen och Nielsen,2010). Att aktiekursen är 

mer negativ dagen innan eventdagen än eventdagen kan även kopplas till 

signaliseringsteorin där investerare får signaler från företag om att en negativ förändring 

är på väg varpå aktien undervärderas (Setiawan och Phua, 2013). Dock kan det också 

bero på informationsasymmetrin vilket även stödjs av Dedman och Lin (2002). 

Informationsasymmetri förekommer mellan företag och investerare där investerarna 

nedvärderar företagsvärdet om de får kännedom om att företaget erhåller 

insiderinformation. Detta eftersom investerare då tolkar den offentliggjorda eller 

framtida offentliggjorda informationen som negativ (ibid). 

Att det under dag +2 uppstår en aktiekursökning kan vara ett tecken på en överreaktion 

mellan t-1 och t+1, där marknaden inte har förtroende för att ersättandet av den 
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befintliga VD:n är gynnsamt, därmed nedvärderas aktievärdet. Detta förklaras även av 

Ajayi och Mehdian (1994) som menar att investerare överreagerar på kort sikt vid 

värdering av ett företag när ny information offentliggörs oavsett om den nya 

informationen uppfattas som positiv eller negativ. Utifrån figur 6 ser vi att 

tillkännagivanden av VD-byten uppfattas som dåliga. Detta eftersom aktiekursen först 

är negativ men sedan ökar. Innebörden blir att investerare överdrivet undervärderar 

eventet. Det stämmer även överens med Howes (1986) slutsatser om att 

marknadsöverreaktionen vid tillkännagivanden, som uppfattas som dåliga, tenderar att 

få aktiepriset att på kort sikt först sjunka för att sedan öka. OH stärks även av Brown 

och Harlows undersökning som finner att marknadsreaktionen vid ogynnsamma 

tillkännagivanden stödjer OH (Ajayi och Mehdian,1994). 

Aktiekursökningen under dag +2 kan även förklaras av UIH där marknaden först 

nedvärderar företagsmarknadsvärdet p.g.a. ökad osäkerhet kring VD-bytet. Därefter när 

företaget tydliggör en viss information tenderar aktiekursen att vara positiv eller 

åtminstone inte sjunka nedåt vilket även stödjs av Ajayi och Mehdian (1994). Att det 

uppstår osäkerhet på aktiemarknaden kan bero på att företag inte är tydliga med orsaken 

bakom VD-bytet vilket gör det svårt för investerare att korrekt värdera företaget. De 

väljer därmed att undervärdera aktievärdet för att vara på den säkra sidan då 

investerarna enligt teorin om UIH anses vara riskaverta. Det är dock värt att påpeka att 

förekomsten av anomalier på aktiemarknaden inte är bevis på att marknaden är 

ineffektiv, vilket även tydliggörs av Yalcin (2010). Ingen känner till den egentliga 

orsaken bakom förekomsten av anomalier som uppstår på aktiemarknaden. Av denna 

anledningen är uppkomsten av anomalier otillräcklig för att falsifiera EMH (ibid). 

Resultatet av det negativa AAR värdet vid tillkännagivandet av ett VD-byte är i linje 

med Dedmans och Lins (2002) samt Suchards et al. (2001) resultat där de även 

upptäcker signifikant aktiekursminskning vid genomförandet av eventstudien. I 

genomsnitt finner Dedman och Lin (2002) större negativa effekter under hela tredagars 

eventperioden än det vi fick fram i vår studie, det gör även Suchard et al. (2001) under 

dag t+1 (se tabell 6). Det innebär att den brittiska och australienska aktiemarknaden 

reagerar mer negativt vid tillkännagivanden av VD-byten än den svenska. 

Suchard et al. (2001) förklarar att den försenade negativa reaktionen under t+1 kan bero 

på att företag ibland offentliggör information senare under dagen så att den totala 

effekten av den nya informationen inte har fångats upp, utan att det istället görs den 
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påföljande dagen. Detta argument har en betydelse för vår studie då vi ursprungligen 

tillsammans med McKinlays (1997) råd valde en fem dagars eventperiod just för att 

fånga upp resterande effekter av den nya tillgängliga informationen. 

Till skillnad från vår studie finner vissa forskare (Setiawan och Phua, 2013; Pessarossi 

och Weill, 2013) ett positivt samband mellan ett VD-byte och onormala avkastningar 

medan andra (Warner et al., 1988; Reinganum,1985) inte finner något signifikant 

samband. Skillnaderna i resultaten anser vi bero på att studierna genomförts inom olika 

geografiska områden där det förekommer institutionella skillnader som regleringsregler 

(Ajayi och Mehdian, 1994). Därmed kan även metodval som exempelvis estimerings-

och eventperioden påverka vilka effekter som uppfångas (McKinlay, 1997). 

5.2.2 Faktorn intern-och externrekrytering 

Utifrån figur 7 framgår det att aktiekursen under eventdagen (dag 0) signifikant minskar 

vid internrekrytering medan den signifikant ökar vid externrekrytering. Det anser vi 

förklarar att svenska marknadens reaktion påverkas negativt när en insider-VD 

rekryteras medan den istället påverkas positivt när en outsider-VD rekryteras. Detta 

innebär att faktorn intern-och externrekrytering har en effekt på marknadsreaktionen där 

den svenska marknaden föredrar en externrekryterad VD. Med andra ord föredras en 

verkställande direktör som är nytänkande och hjälper företaget att vara innovativt 

istället för en insider VD som fortsätter styra företaget i samma riktning (Liang, 2016; 

Setiawan och Phua, 2013). Då studieresultatet visar att faktorn intern-och 

externrekrytering påverkar den svenska marknadsreaktionen falsifieras nollhypotesen 

(𝐻0: AAR = 0)  för hypotesprövning 2. 

Vårt empiriska resultat är i linje med Kang och Shivdasani (1996), Dahya och 

McConnell (2005), Setiawan och Phua (2013) som även upptäcker att faktorn intern-

och externrekrytering har en signifikant effekt på marknadsreaktionen. Därmed drar 

författarna slutsatsen att en outsider-VD föredras framför en insider-VD vilket stämmer 

överens med vår resultat (ibid). 

Något vi uppmärksammar är att AAR för externrekrytering faller under dag t+1 och det 

uppfattar vi som ett tecken för överreaktion. Enligt OH tenderar marknaden att 

övervärdera ett gynnsamt event på kort sikt varefter den sedan värderar om aktiekursen 

under den genomsnittliga avkastningen. Om detta stämmer motsäger vårt resultat 

Brown och Harlows slutsats om att marknadens reaktion vid gynnsamma event stödjer 

EMH då vi finner att det även stödjs av OH (Ajayi och Mehdian, 1994). 
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En annan förklaring till den negativa reaktionen under t+1 vid externrekrytering är 

confounding eventer som företag offentliggör samtidigt som de tillkännager VD-bytet. 

Ett flertal företag väljer att offentliggöra andra händelser samtidigt som VD-bytet för att 

sända ut positiva signaler på marknaden. Detta görs för att minska den negativa effekten 

för en ogynnsam nyhet. Det förklaras även av Dedman och Lin (2002) som menar att 

företag som inte släpper confounding eventer visar upp större signifikanta negativa 

effekter på aktievärdet. Detta eftersom den negativa effekten av externrekrytering på 

aktievärdet inte minskas av andra positiva händelser såsom tillkännagivandet av 

företagsvinster (ibid). 

Figur 7 visar även upp bevis på insiderhandel både för intern- och externrekrytering. 

Insiderhandel tyder på att en del investerare har ett informationsövertag och använder 

detta till sin egen fördel vid handel. Att den största marknadsreaktionen uppfångas 

under eventdagen och att det förekommer insiderhandel är ytterligare bevis på att den 

svenska marknaden är semi-starkt effektiv (Jensen, 2002). Innebörden blir enligt Fama 

(1970) och Yalcin (2010) att aktiekursen omedelbart reflekterar den nya tillgängliga 

informationen men att det samtidigt förekommer insiderhandel.  
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6. Bidrag 
I detta kapitel besvaras studiens syfte utifrån de slutsatser vi dragit från empiri- och 

analyskapitlet. Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Avslutningsvis ges förslag för vidare forskning inom forskningsområdet. 

6.1 Besvarande av syftet 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska 

aktiemarknaden reagerar vid tillkännagivandet ett VD-byte samt om faktorn intern-och 

externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. 

Tidigare forskning som vi har tagit del av genomförs främst på den amerikanska och 

brittiska aktiemarknaden. Denna studie särskiljer sig från detta genom att tillföra en 

undersökning på den svenska aktiemarknaden, då den svenska marknadens reaktion vid 

ett VD-byte antas skilja sig från den amerikanska och brittiska marknadens reaktion. 

Orsaken till detta är att VD:n i Sverige anses vara mindre kurspåverkande när den 

ersätts än i USA och i Storbritannien (Crossland och Hambrick, 2011). Utifrån studiens 

resultat finner vi att den svenska marknaden signifikant reagerar negativt vid 

tillkännagivandet av ett VD-byte. Det betyder att investerare uppfattar tillkännagivandet 

som ogynnsamt och därav nedvärderar företaget. Resultatet i denna studie, om att 

marknaden reagerar signifikant negativt vid ett VD-byte, stärker en del tidigare 

forskning som gjorts (Suchard et al., 2001; Dedman och Lin, 2002) medan den även 

motsäger viss forskning (Denis och Denis, 1995; Setiawan och Phua, 2013; Pessarossi 

och Weill, 2013). 

Vi finner även att den svenska marknadens reaktion inte är lika starkt som det brittiska 

(se Dedmans och Lins resultat). Detta är i enlighet med att en VD i Sverige kan anses 

vara mindre kurspåverkande när den ersätts än en VD som ersätts i Storbritannien. 

Dessutom finner vi att faktorn intern-och externrekrytering påverkar den svenska 

marknadsreaktionen vid ett VD-byte, där internrekrytering har en signifikant negativ 

effekt och externrekrytering en signifikant positiv effekt på marknadsreaktionen under 

eventdagen. Det innebär att marknaden föredrar när den svenska verkställande 

direktören är externt rekryterad. Studiens resultat stödjer ett flertal forskningsresultat 

(Furtado och Rozeff, 1986; Dahya och McConnell, 2005; Setiawan och Phua, 2013) 

som finner resultatet att faktorn intern-och externrekrytering har en effekt på 

marknadsreaktionen av ett VD-byte, förutom undantaget (Borokhovich et al., 1996). Att 
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studieresultatet visar bevis på att marknaden föredrar externrekrytering framför 

internrekrytering är i linje med Dahyas och McConells (2005) samt Setiawans och 

Phuas (2013) resultat. 

6.2 Teoretisk bidrag 

Då det enligt oss inte genomförts en undersökning, om huruvida den svenska 

marknaden reagerar vid tillkännagivandet av ett VD-byte, anser vi att det teoretiska 

bidraget är att fylla det gap i tidigare forskning om huruvida den svenska marknadens 

reaktion skiljs åt från andra länders marknadsreaktioner. Vi bidrar även med en ökad 

förståelse över hur investerare på den svenska marknaden uppfattar ett VD-byte och 

huruvida faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna uppfattningen. 

Vi finner att VD:n kan anses vara mindre kurspåverkande i företag där det förekommer 

ett flertal VD-byten. Detta eftersom en VD inte hinner påverka företagsresultatet på den 

korta tiden innan denne byts ut. 

Vår teoretiska bidrag är även att den svenska aktiemarknadens reaktion inte är lika 

starkt som den brittiska aktiemarknaden. Förklaringen för skillnaden mellan ländernas 

marknadsreaktion kan bero på att de bygger på olika nationella regleringssystem där 

Sverige följer ett civil-law regelsystem och Storbritannien följer ett common-law 

regelsystem. Regelsystemet har betydelse för hur begränsad VD:n i företaget är för att 

påverka företagsresultatet. Då VD:n i Sverige antas vara mer begränsad för att påverka 

företagsresultatet än en VD i Storbritannien kan den svenska VD:n anses vara mindre 

kurspåverkande när denne ersätts än i Storbritannien (ibid). 

Även om studien bygger på antaganden om EMH samt utgångspunkten att den svenska 

aktiemarknaden är semi-starkt effektiv finner vi ytterligare bevis på det från studiens 

empiriska resultat. Vi finner att den största marknadsreaktionen uppfångas under 

eventdagen och att det förekommer insiderhandel vilket är ytterligare bevis på att den 

svenska marknaden är semi-starkt effektiv. 

Därmed upptäcker vi uppkomsten av anomalier på den svenska aktiemarknaden där 

marknadsreaktionen visar mönster för OH och UIH och detta kan till en viss del 

ifrågasätta antaganden om EMH, exempelvis antagandet om att investerare är rationella. 

Dessutom upptäcker vi även att marknadsreaktionen kan förklaras av teorierna 

signaliseringsteori och informationsasymmetri. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Då studien uppvisar en negativ marknadsreaktion vid ett VD-byte är vårt praktiska 

bidrag till företag därmed att ta hänsyn till marknadsreaktionen vid tillkännagivanden av 

ett event för att undvika nedvärdering av aktievärdet. Vårt praktiska bidrag är även att 

företag bör formulera informationen i pressmeddelanden på ett strategisk sätt som 

hjälper till att minska den negativa effekten av ett VD-byte genom signalieringsteorin. 

Företag kan även släppa confounding eventer under samma tidsperiod som VD-bytet för 

att minska den negativa effekten av ett byte. Dessa confounding eventer måste dock 

sända ut positiva signaler på aktiemarknaden. 

Vid formulering av informationen i pressmeddelanden bör företag ta hänsyn till UIH för 

att minska osäkerheter på marknaden genom att vara extra tydlig i pressmeddelandena. 

Utöver det är studiens praktiska bidrag en ökad förståelsen för företag gällande hur 

faktorn intern-och externrekrytering påverkar aktievärdet. Vi uppmuntrar företag att ta 

hänsyn till den faktorn vid byten av VD. 

Vårt praktiska bidrag är även riktat till investerare på aktiemarknaden då informationen 

om marknadsreaktionen vid VD-byten kan hjälpa investerare att fatta olika 

investeringsbeslut. Därefter kan de lättare uppskatta det korrekta aktievärdet på 

företaget. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då vi endast studerar marknadsreaktionen vid ett VD-byte är det av intresse att dela upp 

marknadsreaktionen i olika kategorier beroende på anledningarna bakom bytet samt 

undersöka om det förekommer skillnader. Därmed kan flera faktorer som påverkar 

effekten av ett event som till exempel: kön, erfarenhet och ålder undersökas. Det vore 

även intressant att genomföra en kombination av kvantitativa ock kvalitativa metoder 

istället för endast en kvantitativ. Detta eftersom det då ger möjlighet att intervjua 

investerare för att få en ökad förståelse för hur de reagerar vid tillkännagivandet av ett 

VD-byte. För att få fram ett tydligare resultat rekommenderar vi en intervju av en VD. 

Undersökningen kan utföras i ett annat land med syftet att göra en jämförelse mellan 

resultaten från olika geografiska områden. Detta eftersom det förekommer olika 

kulturella skillnader mellan olika länder vilket påverkar aktiekursen. Vi tycker också att 

vår studie kan expanderas ytterligare med fler antal år för att få med ytterligare 

observationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Val av population 

 

 

Bilaga 2: Totala VD-byten som undersöks 

 

 

Bilaga 3: Fördelning av faktorn intern-och externrekrytering innan extremvärden 

hanteras 

Fördelning av faktorn intern-och externrekrytering   
Antal (st) Relativt (%) 

Internrekrytering 117 61,9 

Externrekrytering 72 38,1 

Totalt 189 100 
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Bilaga 4: Slutlig population 

 

 

Bilaga 5: Linjediagram för AAR vid samtliga VD-byten innan extremvärden hanteras 
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Bilaga 6: Linjediagram för AAR vid intern-och externrekrytering innan extremvärden 

hanteras 

 

 

Bilaga 7: Histogram för AAR vid VD-byte under t-2 innan extremvärden hanteras 
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Bilaga 8: Histogram för AAR vid VD-byte under t-1innan hantering av extremvärden 

 

 

Bilaga 9: Histogram för AAR vid ett VD-byte under t=0 innan extremvärden hanteras 
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Bilaga 10: Histogram för AAR vid ett VD-byte under t+1 innan extremvärden hanteras 

 

 

Bilaga 11: Histogram för AAR vid ett VD-byte under t+2 innan hantering av 

extremvärden 
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Bilaga 12: Histogram för AAR vid VD-byte under t-2 efter extremvärdehantering 

 

 

Bilaga 13: Histogram för AAR vid VD-byte under t-1 efter extremvärdehantering 
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Bilaga 14: Histogram för AAR vid VD-byte under t=0 efter extremvärdehantering 

 

 

Bilaga 15: Histogram för AAR vid VD-byte under t+1 efter extremvärdehantering 
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Bilaga 16: Histogram för AAR vid VD-byte under t+2 efter extremvärdehantering 

 


