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Sammanfattning 

Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2019 – juni 

Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på 

tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets 

kan påverka denna reaktion. 
  

Metod: Studien har en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv utgångspunkt. Studien 

tillämpar en eventstudie, vilket således förknippas med en kvantitativ forskningsmetod. 
  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visade en positiv marknadsreaktion i Norden i samband med 

tillkännagivandet av ett VD-byte. Studien visade även en positiv marknadsreaktion för både kvinnor 

och män. Vidare tyder studien på att marknadsreaktionen är positiv i Sverige och Finland respektive 

negativ i Danmark och Norge. Marknadsreaktionen för män under medianålder var positiv medans 

reaktionen för män över medianåldern var negativ, marknadsreaktionen för kvinnor baserat på ålder 

är motsatta. Studien visade även att det fanns en positiv reaktion då den tillträdande VD:n är internt 

rekryterad samt en negativ reaktion då den tillträdande VD:n är externt rekryterad. Vissa delar av 

resultatet var dock inte signifikanta, det gick därför inte att utesluta att vissa delar av resultatet är 

slumpmässigt. 
  

Examensarbetets bidrag: Detta examensarbete bidrog till att fylla det forskningsgap som fanns 

gällande marknadens reaktion vid VD-byten relaterade till ålder, kön, rekryteringskrets samt ett 

jämförande nordiskt perspektiv. 
  

Förslag till fortsatt forskning: Studien visade vid flera tillfällen en signifikant reaktion dagen före 

själva tillkännagivandet av VD-bytet, detta ansåg vi vore ett intressant att fortsätta undersöka. Vi 

skulle med intresse ta del av en studie vilken presenterar en förklaring till denna signifikanta 

reaktion. Ytterligare tre förslag på fortsatt forskning presenteras i studien. 
  

Nyckelord: VD-byte, eventstudie, onormal avkastning, effektiva marknadshypotesen, aktiekurs, 

marknadsreaktion. 
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Abstract 

Title: A study of the positive market reaction to CEO changes in the Nordic region.  

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

Authors: Malin Ahlqvist and Niklas Örn 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2019 - June 

Aim: The purpose of this study is to analyze how the Scandinavian market reacts to the 

announcement of a new CEO and to analyze how the factors gender, age and recruitment method 

can affect this reaction. 

 

Method: The study has a positivistic research philosophy with a deductive basis. The study applies 

an Event study and is thus associated with a quantitative research method.  

 

Result & Conclusions: The results of the study indicate a positive market reaction in Scandinavia 

at the announcement of a CEO change. The study also indicates a positive market reaction for both 

women and men. Furthermore, the study indicate that the market reaction is positive in Sweden and 

Finland as well as negative in Denmark and Norway. The market reaction for men under median 

age is positive while the reaction for men over median age is negative, the market reaction for 

women based on age is opposite to men. The study indicates that there is a positive reaction when 

the incoming CEO is internally recruited and a negative reaction when the incoming CEO is 

externally recruited. However, some parts of the results are not significant, therefore it cannot be 

ruled out that certain parts of the results are random.  

 

Contribution of the thesis: This thesis contributes to fill the research gap that exists regarding the 

market reaction to CEO changes related to age, gender, recruitment method and a comparative 

Scandinavian perspective.  

 

Suggestions for future research: This study shows on several occasions a significant market 

reaction the day before the actual announcement date of the CEO change, we believe a study to 

further study the reason behind this result would be of interest. Two more suggestions for further 

research are presented in the study. 

  

Key words: CEO change, Event study, Abnormal return, Effective Market Hypothesis, Stock price, 

Market Reaction. 
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Begreppsförklaring 
AR- Abnormal return  

AAR- Average abnormal return 

Börsvärde- Antal utestående aktier multiplicerat med nuvarande marknadspris för en aktie.  

CAAR- Cumulative average abnormal return 

CEO- Chief executive officer 

CFO- Chief financial officer 

COO- Chief operating officer 

EMH- Effektiva marknadshypotesen 

FoU- Forskning och Utveckling 

Large Cap- Företag noterat på börsen med ett börsvärde på över 1 miljard € 

Mid Cap- Företag noterat på börsen med ett börsvärde på mellan 150 miljoner € -1 miljard € 

ROA- Return on asset 

VD- Verkställande direktör  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund samt problemdiskussion som en introduktion i 

studiens ämne. Kapitlet avslutas med en syftesformulering samt forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund  

Den 26 januari 2012 avgick Arne Karlsson som VD (Verkställande direktör) för Ratos efter 13 år, 

han ersattes av internt rekryterade Susanna Campbell (Söderlind, 2012 26 januari). Arne Karlsson 

förknippades väldigt starkt med Ratos efter 13 år på VD-posten och blev 2009 omnämnd som en av 

börsens mest värdefulla VD:ar (Veckans Affärer, 2009 14 september). Den historiska 

prisutvecklingen mellan 1999 till 2012 visar att kursen steg med 545 % under Arne Karlssons styre, 

för att sedan falla med 3 % dagen för tillkännagivandet av hans avgång. Susanna Campbell sparkas 

efter 4 år den 13 juni 2016, utan att en ny VD tillkännages i anslutning till avskedandet (Privata 

Affärer, 2016 13 juni). Den underliggande orsaken bakom avskedet beskrivs som att företaget 

underpresterat (ibid.), vi kan se tecken på detta då aktiekursen fallit med 43 % sedan Susanna 

Campbell tillträdde 2012. Vi kan även se att aktiekursen föll med 1,3 % dagen då avskedet 

annonserades för marknaden. Den 18 juli samma år tillkännagavs det att hennes efterträdare blir den 

externt rekryterade Magnus Agervald (Affärsvärlden, 2016 18 juli) och aktiekursen steg med 1,25 

% vid tillkännagivandet. Magnus Agervalds tid som VD fick dock ett abrupt slut när han sparkades 

efter endast ett år och ersattes av Jonas Wikström (Israelsson, 2017 13 december). Precis som i 

fallet med Susanna Campbell var anledningen till avskedet aktieägarnas stigande frustration av 

företagets dåliga utveckling (ibid.). Under Magnus år på VD posten föll aktiekursen med 32 % och 

dagen då avskedet tillkännagavs föll kursen med 6,5 %. 

  

Efter att ha haft samma VD i 13 år, med ett aktievärde som stigit med 545 %, så avsattes och 

tillsattes en tillförordnad VD och tre personer som VD under loppet av 6 år. Under dessa 6 år föll 

aktiekursen totalt med drygt 59 %. Denna negativa effekt är dock inte genomgående vid VD-byten. 

Den 28 oktober 2015 valde Hans Porat att lämna VD-posten för Nolato och ersattes av Christer 

Wahlquist (Nolato, 2015 28 oktober), vilket resulterade i att aktiekursen steg med 7 %. 

  

Men hur stor betydelse har egentligen en VD för företaget och vad påverkar aktieägarnas reaktion 

vid VD-bytet? 
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Företagets VD är den person som är ytterst ansvarig gentemot aktieägarna för företagets 

prestationer. Företagets VD har dessutom ett inflytande i form av varumärke (Bendisch, Larsen & 

Trueman, 2013). Varumärket som företagets VD skapar personifierar i många fall det företaget står 

för, gentemot aktieägarna (ibid.). När ett företag byter VD har detta större påverkan på företaget 

jämfört med när företaget byter ut personer på övriga positioner inom företagsledningen (Kesner & 

Sebora, 1994). Byte av VD har visat sig kunna starta spekulationer som i sin tur kan skapa en 

kedjereaktion i form av förändringar i företagsledningen, i synnerhet om företaget ska styras i en 

annan riktning (ibid.).   

1.2 Problemdiskussion 

Resultatet av forskning angående hur ett VD-byte påverkar aktievärdet varierar. Från forskning i 

USA drar forskarna slutsatsen att ett samband mellan onormal avkastning och VD-byte inte finns 

(Warner, Watts & Wruck, 1988; Reinganum, 1985). Däremot visar forskning i Storbritannien på att 

VD-byten generellt har en negativ effekt på aktievärdet (Dedman & Lin, 2002). En studie avseende 

större företag utspridda över flera länder visade på att det i de flesta fall, i enlighet med Dedman 

och Lin (2002), finns en negativ reaktion på marknaden vid ett VD-byte (Lubatkin, Chung, Rogers 

& Ower, 1989). Till skillnad från dessa studier visar resultatet från en multinationell studie 

innehållande 1344 VD-byten att VD-bytet har en positiv inverkan på aktievärdet (Huson, Malatesta 

& Parrino, 2004). Vi kan konstatera att det inte finns någon entydigt slutsats då resultaten från de 

olika studierna skiljer sig åt. Vi noterar även att studierna endast genomförts i en begränsad del av 

världen. 

  

Det finns flera faktorer som kan påverka det sätt på vilket marknaden reagerar vid ett VD-byte. 

Bland annat kan marknadsreaktionerna variera beroende på om VD-bytet beror på en frivillig 

avgång eller om företaget i fråga väljer att avsätta VD:n (Dedman & Lin, 2002). Även övrig 

kurspåverkande information vilka meddelas samtidigt som VD-bytet kan påverka reaktionen på 

aktiemarknaden (ibid.). Dessutom kan platsen, alltså det forum där informationen publiceras, ha en 

påverkan på hur marknaden reagerar (ibid.). Det finns många faktorer kring ett tillkännagivande av 

ny VD som kan skapa reaktioner på marknaden vilka inte är undersökta. Några av dessa möjliga 

påverkansfaktorer är kön, ålder på den nya VD:n, samt om den tillträdande VD:n är rekryterad 

internt respektive externt. 

  

Flera studier har undersökt hur marknaden reagerar på när en kvinna rekryteras till en ledande 

företagsposition, VD exkluderat. En undersökning i Malaysia visar att kvinnliga styrelseledamöter 
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välkomnas av investerare (Ismail & Manaf, 2016).  Denna slutsats drar forskarna från resultatet som 

visade på en positiv onormal avkastning vid tillkännagivandet av en kvinnlig styrelseledamot. 

Studien undersökte dock enbart de fall där den kvinna som tillträdde var den första kvinnan i 

företagets styrelse (ibid.). Denna positiva reaktionen gällande kvinnliga styrelseledamöter styrks 

även av en annan studie vilken genomfördes i Singapore. Även denna studie visade på att 

marknaden hade en positiv reaktion till tillträdet av en kvinna som styrelseledamot (Kang & 

Charoenwong, 2010). Liknande slutsatser om en positiv onormal avkastning konstateras i både 

Spanien och Australien (Adams, Gray & Nowland, 2011; Campbell & Vera, 2010). 

  

Trots ett antal studier angående hur marknaden tar emot kvinnliga styrelseledamöter har 

marknadsreaktionen vid tillkännagivande av en kvinnlig VD undersökts i mindre utsträckning än 

marknadsreaktionen för kvinnliga styrelseledamöter. Detta kan tyckas märkligt då flera studier 

hävdar att marknadens reaktion vid tillkännagivande av en ny VD påverkar aktiekursen mer än när 

övriga poster tillsätts i ledningsgruppen (Kesner & Sebra, 1994). Till skillnad från den positiva 

reaktionen hos aktieägare på kvinnliga styrelseledamöter ser vi inte samma mönster vad gäller 

reaktionerna gällande VD-byten. Bland annat har marknadsreaktionerna vid tillkännagivandet av en 

kvinnlig VD undersökts på den amerikanska aktiebörsen (Lee & James, 2007). Studien visade på att 

tillkännagivandet av att en kvinnlig VD skulle tillträda skapade mer negativa reaktioner, än om 

tjänsten skulle tillträdas av en man. Resultaten av studien visade även på att marknaden reagerade 

mindre negativt på om en kvinna tillträdde någon annan ledningsposition än just posten som VD 

(ibid.). Även i en studie gällande kvinnliga VD-byten i Singapore visar en negativ reaktion hos 

aktieägarna (Kang & Charoenwong, 2010). Däremot hittades inga signifikanta skillnader i 

aktiekursens förändring beroende på om VD-tjänsten tillsatts av en kvinna respektive man 

(Brinkhuis & Scholtens, 2018).  Denna undersökning behandlade VD-byten från företag i 15 olika 

länder (ibid.). 

  

En annan faktor vilken kan påverka aktieägarnas reaktion vid VD-bytet är åldern på den tillträdande 

VD:n vid tillkännagivandet. Studier gällande riskbenägenhet i förhållande till ålder visar på att 

yngre personer, både i egenskap av VD och mer allmänt, är villiga att ta större risker än äldre 

personer (Serfling, 2014). I andra studier finner vi belägg för att både ROA (return on asset) och 

aktieavkastning avtar i takt med att VD:ns ålder stiger (Cline & Yore, 2016). En äldre VD 

investerar dessutom betydligt mindre i FoU (forskning och utveckling) jämfört med sina yngre 

kollegor (Serfling, 2014). Då VD:ns ålder påverkar riskbenägenhet, aktieavkastning samt företagets 

ROA bör aktieägare ta detta i beaktning när de värderar aktiens kurs vid ett VD-byte. 
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Ytterligare en faktor som kan påverka marknadens reaktion vid ett VD-byte är huruvida den 

tillträdande VD:n är rekryterad internt eller externt. Den forskning som finns på området har 

nästintill uteslutande undersökt den amerikanska marknadens reaktion på byte av VD (Dahya & 

McConnell, 2005; Worrell, Davidson III & Glascock, 1993; Farrell & Whidbee, 2003; Parrino, 

1997; Zajac, 1990).  Undantaget vi hittat är en studie från Japan (Kang & Shivdasani, 1996).  

Resultaten och slutsatserna av de olika studierna skiljer sig från varandra. I vissa studier visar 

resultatet att marknaden reagerar positivt då VD:n tillsätts internt, men inte vid ett externt 

rekryterade (Furtado & Rozeff, 1987; Zajac, 1990). I andra studier visar resultaten att marknaden 

reagerar positivt oavsett om rekryteringen sker internt eller externt (Dahya & McConnell, 2005; 

Kang & Shivdasani, 1996). I vissa fall reagerar marknaden istället positivt på när företaget väljer att 

rekrytera externt (Worrell et al., 1993). Vi kan konstatera att denna faktor inte studerats i övriga 

delar av världen, samt att resultaten i de olika studierna varierar. 

  

Vi konstaterar att undersökningar inom dessa områden varierar beroende på var undersökningarna 

är genomförda. Vi drar således slutsatsen att marknadsreaktioner kan variera i olika geografiska 

områden. Utifrån ovanstående forskning konstaterar vi även att inga studier gällande VD-byten 

samt dess faktorer har genomförts i Norden. Då Norden skiljer sig på flera punkter anser vi att detta 

är ett intressant urval. Norden beskrivs som en väl fungerande välfärdsstat, 2013 skrev The 

Economist en artikel med rubriken The Nordic countries – The next supermodel (The Economist, 

2013 2 februari). Artikeln beskriver hur balansen mellan privat och publikt ägande, skatt samt en 

välplanerad marknadsekonomi är bakomliggande anledningar till Nordens utveckling (ibid.). 2017 

skrev The Atlantic att Sverige hade fyra gånger fler startup företag per 1000 anställda i jämförelse 

med USA (Samuels, 2017 28 september). Artikeln konstaterar även att Sverige producerar en större 

BNP, bruttonationalprodukt än resten av Europa, samt att denna trend pågått sedan 1990-talet 

(ibid.). Vi konstaterar även att Sverige, Finland och Danmark överträffar Storbritannien, Tyskland 

samt USA gällande andelen av världens största noterade företag om dessa sätts i förhållande till 

BNP (Lekvall, 2014). Det beskrivs även att stor makt över noterade företag utgår från aktieägare då 

styrelsen utses vid årsmötet samt att det finns ett starkt skydd för minoritetsägare i den nordiska 

modellen (ibid.). Genom dessa exempel pekas Norden ut som en föregångare, exempel på länder 

med hög tillväxt med sociala hållbara samhällen, samt med ett starkt skydd för minoritetsägare där 

makten över företag utgår ifrån aktieägare. Då dessa exempel pekar på att den nordiska modellen 

skiljer sig från många andra delar av världen, samt det faktum att det saknas studier angående 

aktieägares reaktioner vid VD-byten gör detta Norden till ett intressant urval. 
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De Nordiska länderna talar liknande språk, de är alla välfärdsstater med ett starkt socialt skyddsnät 

samt är mycket jämställda (Schramm-Nielsen, Lawrence & Sivesind, 2004). Därtill är en likhet 

mellan Finland och Sverige att man använder sig av så kallad “unitary board” där det endast finns 

en styrelse (Perlitz & Seger, 2004). Till skillnad från Sverige och Finland använder Danmark och 

Norge sig av “two tier board”, det vill säga en styrelse som granskar företagsstyrelsen (ibid.). Dock 

är likheter i språk, jämställdhet, sociala aspekter samt styrelsens sammansättning ingen garanti för 

att investerare i de olika länderna reagerar likadant på information gällande en ny VD. 

  

Valet av de faktorer vi studerat motiveras enligt följande. Marknadsreaktionen då den tillträdande 

VD:n är kvinna är en intressant faktor att studera då Norden anses vara mer jämställt än de platser 

där tidigare studier är genomförda (World Economic Forum, 2018). De länder vilka kommer ingå i 

denna studie är rankade, gällande jämställdhet, enligt följande: Norge plats 2, Sverige plats 3, 

Finland plats 4 och Danmark plats 13 (ibid.). I jämförelse med studien genomförd av Lee och James 

(2007) i USA, vilka har plats 51, samt studien genomförd av Kang och Charoenwong (2010) i 

Singapore, vilka har plats 67, är Norden mycket jämställt vilket gör kön till en intressant faktor att 

studera. Faktorn ålder är intressant att studera då åldern på företagets VD påverkar riskbenägenhet, 

andelen investering i FoU (Serfling, 2014), ROA samt aktieavkastning (Cline & Yore, 2016). 

Rationella investerare bör därför värdera den tillträdande VD:ns ålder som en del av sitt 

investeringsbeslut. Faktorn extern- respektive intern rekrytering har som tidigare nämnt studerats 

nästintill uteslutande i USA (Dahya & McConnell, 2005; Worrell, et al., 1993; Farrell & Whidbee, 

2003). Denna faktor är av intresse att studera även i andra kulturer, utöver detta kan vi konstatera att 

andelen internrekryterade VD varierat över tid vilket bidrar till att faktorn är intressant att åter 

studera. Under 1990-talet rekryterades strax över 50 % av alla VD-personer internt (Parrino, 1997), 

mellan 2004 till 2007 rekryterades 86 % av alla VD-personer internt för att sedan falla till 78 % 

2015 (PwC, 2016). Då vi ser stora förändringar i graden av intern respektive extern rekrytering kan 

vi dra slutsatsen att de studier vi refererar till kan ha förändrats, därav anser vi att det är en 

intressant faktor att studera. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på 

tillkännagivandet av en ny VD, samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder och rekryteringskrets 

kan påverka marknadens reaktion. 
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1.4 Forskningsfrågor 

➢ Hur reagerar den nordiska marknaden på tillkännagivandet av en ny VD samt finns det en 

skillnad mellan länderna? 

➢ Påverkar faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets denna reaktion? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa urvalet till att studera den nordiska aktiemarknaden, Island exkluderat. 

Island har uteslutits p.g.a. att de har betydligt färre listade företag, vilket skulle leda till ett skevt 

urval då vi även är intresserade av att jämföra reaktioner mellan länderna. Samt att vi strävar efter 

ett så homogent urval som möjligt. Vi har sedan valt att begränsa oss till företag som är listade som 

Large Cap samt Mid Cap per den 1 februari 2019, vi väljer här bort Small Cap. Vilken lista 

företagen är listade på påverkar vilka fonder som handlar med aktien, d.v.s. det påverkar efterfrågan 

på aktien. Small Cap, både aktier och fonder, är förknippade med en högre risk vilket påverkar 

investerarens bedömning och prissättning (Goalwise, 2018 5 september). Det är av vikt att studien 

har ett så homogent urval som möjligt, där av har vi gjort detta ställningstagande. Norden är då en 

bra urvalsgrupp då dessa länder är mycket lika till kultur samt företagande. Läs mer om detta under 

rubrik 5.6 De nordiska länderna. Vi har även valt att avgränsa studien till företag vilka är noterade 

på listorna Large Cap samt Mid Cap, även detta ställningstagande gör vi för att göra vårt urval så 

homogent som möjligt. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras grundläggande finansiella teorier vilka är nödvändiga för att förstå 

forskningsområdet. Även tidigare forskning speciellt inriktad på de faktorer vilka kommer 

undersökas i studien presenteras. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

En teori som ofta används vid studier av finansiella marknader är den effektiva marknadshypotesen. 

Grundförutsättningen för den effektiva marknadshypotesen är antagandet om att alla finansiella 

marknader är effektiva. För att en marknad ska anses vara effektiv, enligt den effektiva 

marknadshypotesen, så krävs det att det finns ett stort antal rationella investerare vilka använder all 

tillgänglig information när de fattar sina beslut med avsikt att vinstmaximera (Fama, 1995). En 

marknad anses vidare vara effektiv om priset för varje tillgänglig aktie avspeglar all den 

information som finns tillgänglig för marknaden. Detta innebär att det på en effektiv marknad inte 

ska vara möjligt att generera vinster på informationsövertag (Fama, 1970). 

Som i de flesta teorier så görs det även här ett antal antaganden. 

➢ Hypotesen förutsätter att alla transaktioner sker utan kostnad. 

➢ Den information som finns tillgänglig på marknaden är tillgänglig för samtliga 

individer. 

➢ Alla parter på marknaden är överens om, samt införstådda med betydelsen av hur 

den aktuella informationen påverkar på aktiekursen (ibid.). 

Det finns tre olika styrkor av effektiva marknader, dessa beskrivs som svag, semi-stark och stark 

(Jensen, 1978; Fama, 1970; Naseer & Tariq, 2015). 
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Figur 1 Nivåer av marknadseffektivitet. 

Figur 1 visar att gällande svag marknadseffektivitet är det historiska värdet av aktien centralt. 

Teorin bygger på att det finns ett samband mellan den historiska kursen på aktien och aktiens 

framtida avkastning. Men teorin hävdar även att korrelationen är för svag för att en investerare över 

tid skulle kunna generera vinster med denna metod (Jensen, 1978; Fama, 1970). 

Semi-stark marknadseffektivitet tar sin utgångspunkt i att all information som finns tillgänglig 

offentligt återspeglas i priset på en aktie, i kombination med information om historiska kurser för 

aktien (Jensen, 1978). 

Vid stark marknadseffektivitet återspeglas priset på en aktie från både historiska prisdata och 

offentligt tillgänglig information. Här inkluderar man även information som inte är tillgänglig för 

allmänheten (Jensen, 1978). Sådan information som exemplifieras här kallas även 

insiderinformation. Om informationen är tillförlitlig skulle en investerare kunna använda denna 

information för att skapa en vinst. Detta torde dock vara väldigt sällsynt då det är mycket svårt att få 

tillgång till sådan typ av information samt att agera på den typen av information är i många fall ett 

brott (Fama, 1970). 

 

För att anse att marknaden är semi-effektiv i denna undersökning innebär det en ögonblicklig 

omvärdering när ny information blir tillgänglig för marknaden, då marknaden omvärderar aktien 

utifrån den nya informationen (Jensen, 1978; Fama 1970). D.v.s. en signifikant förändring dagen 

för tillkännagivandet av ett VD-byte, men inte dagarna innan respektive efter. 
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2.1.1 Överreaktioner på marknaden 

Överreaktionseffekten är en teori som har sin grund i att människor reagerar olika på information 

och i synnerhet ny information (De Bondt & Thaler, 1985). Författarna formulerar utifrån dessa 

antaganden en teori om hur olika investerare tolkar ny information och hur det påverkar värderingen 

av aktien som förklarar hur aktiekursen förändras. Investerarna ska då, enligt teorin, överreagera på 

viss oväntad information och det skulle då leda till att aktien får ett ”felaktigt” pris (ibid.). Dessa 

kan kallas trender av optimism där aktien värderas högre än motiverat, samt pessimism då aktien 

värderas lägre än motiverat (Lo & MacKinlay, 1990). Dessa överreaktioner svänger snabbt tillbaka 

till ursprungsvärdet (ibid.).  

 

Detta innebär att investerare kan tjäna på att kortsiktigt investera i det aktier som på grund av 

felvärderad information fallit i pris och sälja de aktier där marknadens feltolkade information fått 

aktien att stiga i pris (De Bondt & Thaler, 1985). Ju kraftigare överreaktionen är, d.v.s. ju mer 

aktiepriset stiger eller sjunker, desto kraftigare blir motreaktionen dagarna efter (ibid.). I studien 

fann man att de förlorande aktierna hade ett bättre resultat än de vinnande aktierna, om man 

använde marknadsindex som måttstock. Detta ansåg författarna vara bevis mot den effektiva 

marknadshypotesens svaga form som visar på att priset på aktier kan förutspås från tidigare kurser 

(ibid.). Det finns även studier som visar att teorin om överreaktionseffekt även är tillämpbar på 

kortare sikt där stora ökningar i aktiekurs följdes av en kraftig nedgång inom några dagar (Atkins & 

Dyl, 1990; Subrahmanyam, 2005). Dessa omotiverade reaktioner kan även leda till både rykten och 

spekulationer som sträcker sig utanför den enskilda aktien (Tuyon, & Ahmad, 2016). 

 

Teorin om överreaktioner på marknaden innebär för denna undersökning att studien kommer visa 

en korrigering av aktiepriset efter tillkännagivande dagen för VD-bytet (Atkins & Dyl, 1990; 

Subrahmanyam, 2005), d.v.s. efter dag 0.  

2.1.2 Insiderinformation 

Insiderinformation definieras som information som VD, stora aktieägare och andra personer med 

stor insyn i företaget har tillgång till (Jaffe, 1974). Enligt studier är det möjligt för personer med 

information om ett företag att göra vinster genom att använda den informationen vid handel på 

aktiemarknaden (Jaffe, 1974; Seyhun, 1986; Lakonishok & Lee, 2001). Studier som undersöker 

insiderhandel och onormal avkastning tiden före pressreleaser av företagsinformation visar också att 

det är möjligt att göra en vinst genom att använda information (Lee,Mikkelson &Partch 1992; King, 



Malin Ahlqvist | Niklas Örn 

Sida | 10  

 

2009; Aier, 2013). När det finns investerare som agerar på all tillgänglig information, så väl privat 

som publik, kallas marknaden starkt effektiv (Jensen, 1978; Fama, 1970; Naseer & Tariq, 2015). 

Det finns även möjlighet för personer utan insiderinformation att ta del av den onormala 

avkastningen genom att följa insiders handelsmönster (Jaffe, 1974).  

 

Det är olagligt i majoriteten av världens länder att agera på insiderinformation. Även i Norden är 

detta olagligt (Fernandes & Ferreira, 2008; Frijns, Gilbert & Yourani-Rad, 2010). I denna 

undersökning kommer eventuell insiderinformation yttra sig genom en signifikant förändring av 

aktiekursen dagen eller dagarna innan tillkännagivandet (Fama, 1970; Lee et al, 1992; King, 2009; 

Aier, 2013). 

2.2 Behavioral Finance 

Under senare år har dock en ny gren inom finansiell forskning utvecklats, så kallad Behavioral 

Finance. Denna gren av finansiell forskning har skapats för att vara mer beskrivande jämfört med 

den traditionella bilden av rationella investerare (Klinger, Assem & Zwinkels, 2014). Denna del av 

finansiell vetenskap hävdar att marknaden inte alltid är effektiv på grund av att investerare inte 

alltid agerar rationellt, utan agerar utifrån känslor (Naseer & Tariq, 2015; Klinger et al., 2014; 

Suciu, 2015). Behavioral Finance hävdar att investerare kan agera utifrån en rad olika känslor bland 

annat girighet, skräck eller panik (Suciu, 2015). Investerare fattar ofta liknande beslut vid samma 

tidpunkt vilket gör att priserna på en viss typ av aktier kan svänga kraftigt med trender (ibid.). 

Behavioral Finance menar att marknaden inte kan förutspå vilken information som kommer bli 

tillgänglig för allmänheten samt att investerare inte kan förutspå hur andra investerare kommer 

reagera på informationen. Den optimala portföljen blir således inte en optimering mellan 

standardavvikelsen och lönsamhet, utan den portfölj som bäst kan hantera samt tillgodose 

investeringsmålen för aktieägaren (ibid.). 

 

Teorin om Behavioral Finance kan förklara de fall i kommande studie där priset på aktien inte 

förändras i enighet med den effektiva marknadshypotesen. Behavioral Finance kan förklara att 

investerare agerar på ett irrationellt sätt och att aktiekursen därav förändras på ett oförutsägbart sätt 

(Naseer & Tariq, 2015; Klinger et al., 2014; Suciu, 2015).    

2.3 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin beskriver hur det finns en informationsasymmetri mellan köpare och säljare 

(Boulding & Kirmani, 1993). Enligt teorin vet säljaren alltid mer än köparen vilket skapar en 
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asymmetri. Signaleringsteorin beskriver hur säljaren sänder ut olika signaler till köparen för att 

skapa en öppenhet samt förebygga denna asymmetri och därmed förmedla sitt värde (ibid.). Enligt 

teorin innebär detta att när företag självmant släpper information, skickar de signaler till marknaden 

vilket gör att risken fördelas jämt mellan parterna (Diamond, 1985). Även vad gäller handel med 

värdepapper finns det studier som visar att båda parter, köpare och säljare, gynnas av att mer 

information offentliggörs (ibid.). Att företag frivilligt informerar marknaden skapar vad som kallas 

låg informationsassymetri och antas innebära att risken för oförutsägbara händelser är lägre 

(Boulding & Kirmani, 1993).  Utöver att ett VD-byte i sig skickar signaler till marknaden kan även 

utdelning eller bonussystem som tillfaller företagets VD tolkas som signaler av marknaden (Ross, 

1977).  

 

Signaleringsteorin kan i kommande studie förklara varför kursen på aktien förändras dagarna innan 

eventdagen. Signaleringsteorin förklarar hur säljare, eller företag, signalerar till köpare samt 

marknaden att något kommer att ske och reaktionen av detta kan påverka priset på aktien.  

2.4 VD- byten 

När ett företag väljer att byta ut VD:n har det bytet större påverkan på företaget än när personer på 

övriga positioner inom företaget byts ut (Kesner & Sebora, 1994).  Avsättande samt tillsättande av 

VD har visat sig kunna starta spekulationer. Detta kan i sin tur leda till en kedjereaktion av 

händelser däribland förändringar i företagsledningen. Detta i synnerhet om företaget ska styras i en 

annan riktning. Företagets aktiekurs kan påverkas, antingen positivt eller negativt (ibid.). 

Det har genomförts flertalet studier av förändring av aktievärde i samband med VD-byten där 

resultaten har varit varierande. Flera studier visar att det inte finns någon onormal förändring i 

aktiekursen kring ett VD-byte (Warner et al., 1988; Ishak & Latif, 2012). Undersökning genomförd 

av Warner et al. (1988) är genomförd på den amerikanska börsen. De undersökte även om det fanns 

en betydande skillnad på resultat i de fall där bytet klassas som ett avskedande, samt om den VD 

som tillträder rekryterats internt eller externt. Dock hittas som sagt inget sådant samband. (ibid.). 

Undersökningen av Ishak och Latif (2012) genomfördes på Malaysias börs. Undersökningen visade 

inte på någon effekt på aktiekursen på dagen för tillkännagivandet, dock fann man i undersökningen 

att värdet på aktiekursen ökade dagarna innan tillkännagivandet.  Enligt författarna torde detta bero 

på att information läckt till allmänheten och att det således skulle uppfattas positivt av investerarna 

med det stundande VD-bytet. Författarna fann en negativ reaktion hos investerarna dagarna efter 
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tillkännagivandet, vilket gör att resultatet blir tvetydigt (ibid.). Det finns även undersökningar som 

visar på en negativ reaktion på marknaden när ett VD-byte tillkännages (Dedman & Lin, 2002; 

Lubatkin et al., 1989). Dedman och Lin (2002) genomförde sin undersökning på den engelska 

börsen. Författarna undersökte även i denna artikel om marknaden reagerar olika beroende på om 

det var en frivillig uppsägning, ett dödsfall eller ett avskedande. Resultatet i studien visar att ett VD-

byte generellt sett leder till en negativ effekt på aktiekursen (ibid.). 

Lubatkin med kollegor (1989) undersöker reaktionen på aktiekursen för stora företag i flera olika 

länder. Resultatet visar att investerare i de flesta fall reagerar negativt på VD-byten. Studien visar 

att en kombination av bra resultat samt externt rekryterad VD  är faktorer som skapar en positiv 

reaktion hos aktieägarna (Lubatkin et al., 1989). Det finns även ett fåtal undersökningar vilka visar 

på en positiv effekt på aktiekursen vid tillkännagivandet av ett VD-byte (Huson et al., 2004). 

Studien är landsoberoende och undersöker större företag. Författarna menar att en gemensam 

nämnare för studerade företag är att de finansiella resultaten är dalande tiden före VD-bytet (Huson 

et al., 2004). Detta beskriver även artikeln skriven av Dedman och Lin (2002).  

Då flera studier visat att VD-byten skapar en signifikant reaktion på marknaden (Dedman & Lin, 

2002; Lubatkin et al., 1989; Huson et al., 2004) samt att två av tre studier visar på att reaktionen är 

negativ når vi hypotesen; 

Hypotes 1: 

Marknadens reaktion är signifikant negativ vid tillkännagivande av en ny VD. 

2.4.1 Marknadsreaktioner och kvinnor 

Från en studie från Malaysia kan vi se att marknaden reagerar positivt när en kvinnlig 

styrelseledamot tillkännages (Ismail & Manaf, 2016). Man fann en positiv onormal avkastning på 

dagen för tillkännagivandet. Studien undersökte dock enbart de fall där kvinnan som tillträdde var 

den första kvinnan i företagets styrelse (ibid.). Denna positiva bild styrks även av en annan studie 

vilken genomfördes i Singapore. Även denna studie visade att marknaden reagerade positivt när 

kvinnor tillträder som styrelseledamöter (Kang, Ding & Charoenwong, 2010). Författarna fann en 

positiv onormal avkastning vid tillkännagivandet av kvinnliga styrelseledamöter. Författarna 

resonerar om att dessa resultat kan grunda sig i att jämställdhet generellt skapar positiv publicitet i 

Singapore (ibid.). Liknande slutsatser om en positiv onormal avkastning konstateras i både Spanien 
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och Australien (Adams et al., 2011; Campbell & Vera, 2010). Campbell och Vera (2010) drar 

slutsatsen att jämställdhet i styrelsen kan åstadkommas utan att förstöra aktieägarnas värde. 

Huruvida tillkännagivandet av en kvinnlig VD påverkar aktiekursen är dock inte undersökt i lika 

stor utsträckning. Lee och James (2007) undersökte bland annat hur aktiemarknaden reagerar på 

tillkännagivandet av en kvinnlig VD i amerikanska företag. Studien visade att tillkännagivandet av 

att en kvinnlig VD skulle tillträda skapade en mer negativ reaktion, jämfört med tillkännagivandet 

om att tjänsten ska tillträdas av en man (Lee & James, 2007). Resultaten av studien visade även 

tecken på att marknaden reagerade mindre negativt då en kvinna tillträdde en av de övriga 

ledningspositionerna, jämfört med när de tillträdde tjänsten som VD (ibid.). Däremot visade studien 

på att den negativa marknadsreaktionen var mindre om den tillträdande kvinnan var 

internrekryterad (ibid.). Även i en studie gällande kvinnliga VD-byten i Singapore visades en 

negativ reaktion hos aktieägarna (Kang & Charoenwong, 2010). Däremot hittades inga signifikanta 

skillnader i aktiemarknadens reaktion beroende på om VD-tjänsten tillsatts av en kvinna respektive 

man i en undersökning genomförd gällande VD-byten av företag i femton olika länder (Brinkhuis & 

Scholtens, 2018).  

Bland de nordiska länderna kan det tyckas vara få kvinnliga VD. Norden anses ha kommit långt i 

arbetet med jämställdhet, men den procentuella andelen kvinnliga VD är fortfarande låg. 

Genomsnittet gällande kvinnlig VD i europeiska unionen är 6,3 %. På de respektive ländernas 

Large Cap listor är procentsatsen kvinnliga VD enligt följande:  

1. Sverige 8,5 % 

2. Finland 7,1 % 

3. Norge 5,0 % 

4. Danmark 4,5 % 

(Finland Chamber of Commerce, 2018) 

 

Då två av tre artiklar (Lee & James, 2007; Kang & Charoenwong, 2010; Brinkhuis & Scholtens, 

2018) visar på att det finns en negativ reaktion när en kvinna utses till VD når vi hypotesen; 

 

Hypotes 2: 

Marknaden reagerar signifikant negativt på tillkännagivande av en tillträdande kvinnlig VD. 



Malin Ahlqvist | Niklas Örn 

Sida | 14  

 

2.5 De nordiska länderna 

Mellan de nordiska länderna finns det givetvis likheter men även vissa skillnader, både generellt 

men även inom näringslivet. Likheter mellan Sverige, Norge och Danmark är bland andra att de 

talar liknande språk (Schramm-Nielsen et al., 2004). Andra likheter är att dessa länder är 

välfärdsstater med ett starkt socialt skyddsnät med lägre arbetslöshet än resterande EU länder 

(Schramm-Nielsen, et al., 2004). Sverige, Norge och Danmark har vidare en högre grad av 

fackanslutning än resterande länder i världen, med undantag från Israel som har högre (Schramm-

Nielsen, et al., 2004). Dessa tre länder samt Finland har högre tillväxt i form av BNP än resterande 

länder inom Europa (Schramm-Nielsen, et al., 2004). Företagens konkurrenskraft rankas högt 

internationellt för Finland, Sverige och Danmark (i toppen ser vi även USA och Tyskland) medan 

Norge har plats 22 i index (Schramm-Nielsen, et al., 2004). Även lagsystemens ursprung i de fyra 

länderna är samma, så kallad civilrättslig lag med nordiskt ursprung (Perlitz & Seger, 2004).  

 

En av de skillnader som finns mellan länderna är styrelsestrukturen. Sverige och Finland har så 

kallad ”unitary board” d.v.s. endast en styrelse. Danmark och Norge använder sig av så kallade 

”two-tier board” där det finns en separat styrelse vilken granskar företagsstyrelsen (Perlitz & Seger, 

2004). Trots att det i de nordiska länderna förekommer både unitary board och two-tier board så har 

det under senare tid utvecklats en ny styrelsestruktur nämligen “the nordic model” (Lekvall, 2014). 

Modellen går ut på makten hierarkisk utgår från aktieägarna via styrelsen till företagsledningen. 

Aktieägarna har genom sin rösträtt, som aktieinnehavet berättigar innehavaren till, makten att 

tillsätta positionerna i styrelsen via omröstning på bolagsstämman (ibid.). Dessa förtroendevalda har 

i sin tur befogenhet att välja, men också avsätta den operativa styrelsen, d.v.s. CEO (Chief 

executive officer), CFO (Chief financial officer), COO (Chief operating officer) (ibid).   

 

Länderna skiljer sig även åt där Sverige, Danmark och Finland är anslutna till EU vilket inte Norge 

är (suomenpankki.fi, 2007). Finland är det enda landet i Norden som använder valutan Euro (ibid.). 

I Norden köps och säljs värdepapper på fem olika börser: Oslobörsen, Helsingforsbörsen, 

Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Islandsbörsen. I studien kommer inga företag från 

Islandsbörsen ingå. De fyra senare ingår i Nasdaq OMX Group (Nasdaq.com). I förevarande studie 

kommer företag från Large och Mid Cap listorna att användas. För att noteras på Large Cap krävs 

att företaget har ett marknadsvärde som uppgår till en miljard euro, och på Mid Cap listan minst till 

150 miljoner euro (Nasdaq.se, 2019). Då Large och Mid Cap indelning inte finns för Oslobörsen, så 



Malin Ahlqvist | Niklas Örn 

Sida | 15  

 

har vi filtrerat företagen på börslistan till att endast innehålla företag med ett marknadsvärde på 

minst 150 miljoner euro (1,486,033,000 NOK, växelkurs 1 februari, 2019) (Oslobors.no, 2019).  

 

Antalet noterade företag, februari 2019, på listorna för Large och Mid Cap på respektive börs på 

Nasdaq är följande: Sverige 231, Finland 76 samt Danmark 64 (Nasdaq.se, 2019). Norge 121 

företag (Oslobors.no, 2019). Med hänsyn till hur lika dessa länder är når vi följande hypotes; 

 

Hypotes 3: 

Marknaden reagerar liknande på information om kommande VD-byte på respektive lands 

aktiemarknad. 

2.6 Ålder på VD 

Om åldern på den tillträdande personen kan påverka marknadsreaktionen vid VD-bytet är inte 

undersökt. Däremot finns studier som studerar riskpreferenser hos VD-personer i olika åldrar 

(Serfling, 2014; Nguyen, Rahman & Zhao 2018). 

 

I takt med att VD:ns ålder stiger så minskar riskbenägenheten hos personen (Serfling, 2014). I flera 

studier finner författarna att avkastningen på ett företags portfölj är lägre för företag där VD:n är 

äldre (Serfling, 2014; Nguyen et al., 2018). I vissa fall är även företagets redovisade resultat något 

bättre när VD:n är yngre jämfört med när VD:n är äldre (Nguyen et al., 2018). En kvinnlig VD är 

genomsnittligen ca två år yngre än sina manliga kollegor (Withisuphakorn & Jiraporn, 2017). Det 

finns således ett samband mellan VD:ns ålder, aktieavkastning och ROA då aktieavkastningen och 

värdet avtog i takt med VD:ns ökade ålder (Cline & Yore, 2016). Detta gäller för alla branscher 

som undersöktes. Författarnas urval hade en jämn fördelning av olika åldrar på VD-personer i 

samtliga branscher med undantag för snabbt växande högteknologiska branscher, High tech growth 

industries, där VD-positionen innehölls av fler unga personer (ibid.).  

 

En äldre VD leder generellt företaget mer stabilt i den bemärkelsen att aktiekursen är mer stabil 

jämfört med företag som leds av en yngre (Serfling, 2014). En äldre VD lägger även mindre 

resurser på forskning och utveckling, FoU (ibid.). I samma studie finner man att investerare lägger 

en värdering i hur en tillträdande VD-personer ålder matchar den risk som förväntas i aktuell 

bransch. Med detta menar författaren att investerare reagerar positivt till att en yngre VD tillträder i 

en riskfylld bransch och vice versa (Serfling, 2014).  
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I denna studie kommer vi studera faktorn ålder uppdelat för män samt kvinnor, där av utvecklas två 

hypoteser. Då flera studier visar fördelar när VD:n är yngre jämfört med äldre (Serfling, 2014; 

Nguyen et al., 2018; Cline & Yore, 2016) når vi följande hypoteser; 

 

Hypotes 4a: 

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av manlig VD under medianålder men 

inte när VD:n är över medianåldern. 

 

Hypotes 4b:  

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av kvinnlig VD under medianålder 

men inte när VD:n är över medianåldern. 

2.7 Internt respektive extern rekrytering av VD 

När en ny VD ska tillsättas kan styrelsen välja att befordra en person inifrån företaget till VD, 

internt, eller rekrytera en person utifrån företaget, externt. Det är vanligare att företag rekryterar 

internt jämfört med externt. Under 1980-talet rekryterades drygt 60 % av alla VD internt (Warner et 

al., 1988; Furtado & Rozeff, 1987). Tio år senare hade siffran sjunkit till strax över 50 % (Parrino, 

1997). Anledningarna till att företag väljer en intern befordran kan bero på att personen som 

rekryteras har kännedom om företaget samt redan är känd av investerare samt företagets personal 

(ibid.). En intern person har även en bättre förståelse gällande företagets marknad, produkter, 

klienter med mera (Dherment-Ferere & Reneboog, 2000). Andelen internt rekryterade VD-personer 

har stigit ända fram till 2000-talet och mellan 2012 och 2015 var 78 % av alla tillträdande VD-

personer bland världens 2500 största företag internt rekryterade (PwC, 2016). Jämfört med mellan 

åren 2004 - 2007 är det en minskning med 8 % från, 86 %, och kan tyda på att företagskännedom är 

en faktor som åter blir mindre viktig vid rekrytering av VD (ibid.). I en studie fann forskarna bland 

annat bevis för att företag som rekryterar en ny VD internt är mer lönsamma än företag vilka väljer 

att leta externt efter en person till VD-posten (Zajac, 1990). Ytterligare en studie, som även 

inkluderade medlemmar av styrelsen, visar att företag som rekryterar internt var mer lönsamma än 

de som rekryterar externt (Furtado & Rozeff 1987). 

 

I en undersökning som studerar i vilken utsträckning VD-posten tillsattes externt respektive internt 

fann man att det vid frivilliga avgångar var nästintill lika vanligt att rekrytera internt som externt 

(Parrino, 1997). Däremot i fallen där ett avsked är orsak till VD-bytet så är det i större utsträckning 

extern rekrytering som tillämpas (ibid.). Slutsatsen författaren drar är att företagen vill bryta 
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mönstren som den tidigare VD:n skapat (ibid.). Vidare så anser Parrino (1997) att intern rekrytering 

i många fall kan förklaras av att kostnaden för intern rekrytering är lägre och därför används oftare. 

Externt rekryterande vid VD-byten tillämpas mer frekvent när företag har presterat dåligt över en 

tid (Farrel & Whidbee, 2003). Företag rekryterar externt för att en person med ny vision ska komma 

in med stor passion för att leda företaget tillbaka till en bättre position på marknaden (ibid.). 

 

Vad gäller reaktionen på marknaden gällande internt respektive externt rekryterad VD går resultaten 

isär. I en studie hos stora amerikanska företag, där man studerade reaktionen bland aktieägarna då 

en ny VD tillsattes externt kontra internt, fann forskarna att marknadens reaktion nästintill 

uteslutande var negativ när ett VD-byte tillkännagavs (Lubatkin et.al, 1989). Resultatet av studien 

visade dock att reaktionen var mindre negativ när en externt tillsatt person tog sig an VD-positionen 

(ibid.). En slutsats av studien var att externt rekryterade VD-personer i stora företag gör en större 

påverkan då dessa är mindre engagerade i företagets redan starka varumärke, strategi samt 

värderingar. På grund av detta bedömdes en extern rekryterad VD som mindre negativt i ett företag 

som presterade dåligt (ibid.). Ett avvikande resultatet från en studie genomförd på amerikanska 

företag där reaktionen från marknaden var positiv både för internt samt externt rekryterade VD 

(Furtado & Rozeff, 1987). Studien konstaterar dock även att internrekrytering fick en mer positiv 

reaktion än extern rekrytering (ibid.). 

 

När ett avskedande föranleder ett byte av VD reagerar aktieägarna positivt vid tillträdande av en 

externt rekryterad VD, medan denna kopplingen inte finns vid internt rekryterad (Worrell et al., 

1993). Andra studier visar att marknaden reagerar positivt på både internt och externt rekryterade 

VD-personer (Dahya & McConnell, 2003; Kang & Shivdasani, 1996). Kang och Shivdasani (1996) 

fann dock att trots att aktieägarna reagerade positivt angående både intern samt extern rekrytering, 

att marknaden reagerade något mer positivt till en externt rekryterad VD. Tidigare studier visar att 

aktieägare och marknaden i vissa fall reagerar positivt på en externt tillsatt VD och i andra fall en 

internt rekryterad så når vi hypotesen; 

 

Hypotes 5: 

Marknaden reagerar lika om VD:n är internt- respektive externt rekryterad.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras metoden eventstudie steg för steg. Efter detta följer en beskrivning av 

tillvägagångssätt för studien uppdelat i fyra kategorier. Kategorierna som beskriver 

tillvägagångssätt är; urval, datainsamling, bortfall och teorisökning. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av vetenskapligt förhållningssätt samt kritik av valt metod. 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Urval 

Vi kommer i denna studie att använda ett klusterurval vilket sker i flera steg. Ett klusterurval 

innebär att man kategoriserar olika grupper inom urvalet och därefter gör sitt urval (Bryman & Bell, 

2013). I vårt fall börjar vi stort med att först välja besluta vilka marknader vi väljer att studera, i vårt 

fall har vi valt att studera VD-byten i Norden exklusive Island. Vi anser att vi har en homogen 

urvalsgrupp då vi undersöker företag som har liknande storlek, som finns i samma geografiska 

område med relativt små kulturskillnader. Detta gör att vi inte behöver ett lika stort stickprov som 

vi skulle behöva om urvalet var heterogent (Bryman & Bell, 2013). 

  

Vi förväntar oss vissa bortfall i vårt urval, vilket är normalt (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall kan 

det förekomma fall där en VD avgår men ingen tillträdande VD tillkännages vid samma tillfälle. 

Dessa kommer att exkluderas p.g.a. att förändringen i aktiekursen, vid meddelande om att VD:n 

avgår, kan komma att spegla en dramatisk förändring i företaget som inte speglar det vi undersöker, 

d.v.s. reaktioner avseende VD-byten. 

  

Vårt urval av företag är nu fastställt. Nu måste vi sortera ut de VD-byten vi kommer undersöka. Vi 

har exkluderat byten som skedde före 1 januari 2005 då vi anser att detta gör studien mer aktuell 

samt bättre speglar dagens samhälle. Därmed är urvalsramen för vår undersökning fastställd. 

3.1.2 Datainsamling 

I denna uppsats kommer den data som används och studeras att komma från sekundärdata. Via 

Nasdaqs hemsida har vi avgränsat oss till företag som är listade på Large samt Mid Cap listorna, vi 

har även analyserat företag noterade på Oslobörs (www.Nasdaq.se). För att listas på Large Cap 

listan ska det totala börsvärdet överstiga 1 miljard Euro och för att listas på Mid Cap ska börsvärdet 

vara mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro (www.nordnet.se). Samma kriterier gäller för alla 
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nordiska börser bortsett från Oslobörs där företag måste ha ett marknadsvärde på 300 miljoner 

norska kronor för att noternas. 

 

Efter denna filtrering har vi sökt efter pressreleaser gällande VD-byten. Vi har sökt dessa på 

företagens egna hemsidor samt på andra nyhetssidor specialiserade på ekonomi exempelvis 

affärsvärlden, placera etc. Totalt noterades 298 VD-byten under detta steg, från detta steg har vi haft 

ett bortfall på totalt 101 VD-byten, se detaljer under rubrik 3.2.3 Bortfall. 

 

När informationen gällande VD-byte påträffats, noterades datum för händelsen, kön på tillträdande 

VD, ålder samt om tillträdande VD var rekryterad externt eller internt. Därefter har Thomson 

Reuters datastream används för att ladda ned aktiekursen från 130 dagar före själva eventet fram till 

3 dagar efter eventet. Dess kurser har sedan delats upp genom att skilja på esterimeringsfönstret dag 

-133 till dag -13, samt eventfönstret dag -3 till +3. De 10 dagar mellan estimeringsfönster och 

eventfönster har tagits bort. Med hjälp av dessa har vi beräknat onormal avkastning samt CAAR för 

de olika kategorier vi undersöker. 

 

Vid beräkningen av onormal avkastning har vi använt oss av marknadens avkastning (𝑅!"). Vi har 

använt oss av fyra olika index för att reflektera marknadens avkastning. OMX Stockholm 30 har 

använts för att spegla marknadens avkastning för de svenska företagen. OMX Helsinki 25 har 

använts för att spegla marknadens avkastning för de finländska företagen. OMX Copenhagen 20 har 

använts för att spegla marknadens avkastning för de danska företagen. OSEBX Oslo har använts för 

att speglar marknadens avkastning för de norska företagen.  

3.1.3 Bortfall  

I studien har pressmeddelanden där avgående och tillträdande VD inte tillkännagivits samtidigt 

exkluderats. Detta då risken finns att marknaden redan har reagerat vid det första pressmeddelandet. 

I detta steg exkluderades 94 VD-byten. Vi har även haft ett bortfall i form av företag med extrema 

onormala avkastningar under veckan innan eventdagen, vilka har berott på andra tillkännagivanden 

gällande företaget. De detta skulle skapat falska resultat vilka speglar en annan typ av event än 

denna studie studerar. I detta steg exkluderades ytterligare 7 företag. Totalt resulterade detta i ett 

urval på 197 stycken VD-byten vilka analyserades i studien. 
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3.1.4 Teorisökning 

Forskningen vilken är använd i så väl problemdiskussion, teoretisk referensram och som metod 

består till största del av vetenskapliga artiklar, vilka är inhämtad från olika databaser. De databaser 

vilka används är Google Scholar, Discovery samt Academic Search Elite. Sökorden har varierat 

stort mellan olika delar av studien men vissa nyckelord har varit av större vikt än andra bland annat; 

CEO change, CEO Succession, Female CEO, Event study och Efficient Market Hypothesis. Dessa 

artiklar har sedan analyserats samt kategoriserats för att sammanställa vår teoretiska grund. Alla 

artiklar i studien är peer reviewed för att säkerställa att dessa är av god kvalitet. Då vissa delar av 

vår teoretiska referensram är äldre teorier, vilka är mycket brett accepterade, anser vi att det är 

motiverat att använda äldre källor för att undvika andrahandsreferering. Även i andra delar har vi 

använt äldre källor, detta beror till stor del på att vissa forskningsområden studerats mindre i 

modern tid vilket bidrar till bristen på nyare forskning.  

 

Utöver dessa källor används vissa rapporter samt kurslitteratur. Rapporter används i de delar vilka 

avser statistik vilken inte finns beskriven i vetenskapliga artiklar. Trots att vetenskapliga artiklar är 

att föredra anser vi ändå att dessa rapporter är trovärdiga. De rapporter vi syftar på är: 

         

   

● Record Number of Women Directors - Publicerad av Finland Chamber of Commerce. 

● Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de Nordiska EU-ekonomierna? - Publicerad av 

Finlands bank.  

 

Vi bedömer dessa trovärdiga samt av god kvalitet då de publicerat av kända, stora och erkända 

institut. Kurslitteratur har använts i de delar vilka motiverar en mer ingående beskrivning av vissa 

ämnen såsom metod och vetenskapsteori.  

 

När vi refererar till våra källor har vi använt oss APA systemet i enlighet med referensguiden 

beskriven av Röda Korsets Högskola (Röda Korsets Högskola, 2015). 

3.2 Eventstudie 

Det finns flera sätt att genomföra eventstudier. Den typ av eventstudie som kommer att användas i 

denna uppsats är en så kallad marknadseffektivitetsstudie. Med en sådan studie ämnar forskarna att 

bedöma hur snabbt och korrekt marknaden reagerar på en viss typ av ny information. Ett exempel 
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på ny informationen kan vara information i ett pressmeddelande gällande tillsättande av ny VD 

(Henderson, 1990). 

Vi vill i detta examensarbete beskriva den effekt tillkännagivandet av en ny VD har på 

aktiemarknaden i Norden. Vi vill även undersöka om reaktionen skiljer sig mellan de olika länderna 

samt om faktorerna kön, ålder och rekryteringskrets påverkar denna reaktion. Vi ämnar således 

studera en specifik händelse. Därför har eventstudie valts som metod för undersökningen. Vi 

motiverar valet av eventstudie med att vi på ett mycket bra och tydligt sätt möjliggör att utföra en 

undersökning som beskriver de eventuella effekter på aktievärdet som ny information om företag 

kan orsaka. Vidare kan vi genom att använda oss av eventstudie som metod på ett objektivt sätt 

skapa oss en bild av hur aktiekursen förändras när information når marknaden om att en ny VD 

kommer att tillsättas (MacKinlay, 1997). Studien kommer genomföras genom följande steg: 

 
Figur 2. Eventstudiens moment.  

3.2.1 Definiera eventet vilket undersöks 

Det första man bör göra är att definiera den händelse, event, studien ämnar undersöka samt hur stort 

eventfönster som är lämpligt för studien. I denna studie är pressmeddelandet med information om 

både avgående och tillträdande VD vårt event. Det är dock vanligt att använda ett eventfönster som 

löper flera dagar runt själva eventet, i vårt fall dagen då pressreleasen av VD-bytet ägde rum. 

MacKinlay (1997) menar att det kan vara av intresse att studera aktiekursen några dagar före 

eventet, för att fånga upp effekterna av information som eventuellt läckt till allmänheten innan 

annonseringen, så kallad insiderinformation. Detta kan göra att investerarna redan omvärderat 

företaget och att aktiepriset redan justerats därefter. Det är även av intresse att studera rörelsen på 



Malin Ahlqvist | Niklas Örn 

Sida | 22  

 

aktien några dagar efter eventet för att ta hänsyn till de effekter som följer efter eventet (MacKinlay, 

1997). Det kan även vara så att marknaden överreagerat på informationen från pressmeddelandet 

och då är det intressant att förlänga eventfönstret, för att på så sätt veta om aktiepriset stabiliseras 

igen, vilket skulle tyda på en överreaktion från marknaden (De Bondt & Thaler, 1985). 

Det är viktigt att med noggrannhet kunna bestämma exakt när eventet ägde rum annars är risken att 

resultatet inte återspeglar eventets påverkan på aktiepriset. En nackdel med att ha ett längre 

eventfönster är, bland annat, att andra faktorer som inträffar inom eventfönstret kan påverka 

resultatet (MacKinlay, 1997).  Det finns vissa meningsskiljaktigheter gällande när ett event anses 

ägt rum. Eventet kan anses vara den dag då själva annonseringen av information äger rum (ibid.). 

Andra menar att det ska anses vara den tidpunkt då de mest intresserade och välinformerade 

investerarna fått tillgång till informationen (Hendersson, 1990). 

I denna studie anses eventet äga rum när information om VD-byte publicerats och studiens 

eventfönster kommer innefatta tre dagar före eventet, eventdagen och tre dagar efter eventdagen. Vi 

har valt ett eventfönster utifrån MacKinlay (1997) som rekommenderar att studera några dagar före 

eventet för att fånga upp insiderinformation. Vi har gjort bedömningen att tre dagar innan eventet 

räcker för att eliminera denna osäkerhetsfaktor. Vi har även valt att studera tre dagar efter eventet 

för att marknaden ska hinna reagera på informationen fullt ut, samt fånga upp eventuella 

överreaktioner.   

3.2.2 Val av urvalskriterier som ska användas 

När själva eventet fastslagits behöver kriterierna för urval av studieobjekt bestämmas. Detta kan 

innefatta att man avgränsar sin sökning till en viss börs, bransch eller geografiskt område för att 

nämna några exempel på urvalskriterier (MacKinlay, 1997). Man bör vara vaksam på om det urval 

man gör har någon bias-effekt på studien (ibid.). I förevarande studie kommer urvalet begränsas till 

företag börsnoterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företagen som valts till studien är 

noterade på Large samt Mid Cap listorna.  

3.2.3 Definiera estimeringsfönster för beräkning av den förväntade avkastning 

Estimeringsfönster kan vara en tidsperiod före, under eller efter eventet (Henderson, 1990). De 

flesta studier väljer ett estimeringsfönster före själva eventet (Henderson 1990, MacKinlay, 1997). 

Vid användandet av data vilken presenteras dagligen, exempelvis aktiemarknaden, anses 120 dagar 
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före eventet vara tillräckligt (MacKinlay, 1997). Ju längre estimeringsperiod som väljs desto större 

risk är det att andra händelser kommer att rymmas inom samma period. Vi använder oss av ett 

estimeringsfönster för att mäta den utveckling aktien skulle haft om eventet inte ägt rum, för att 

sedan jämföra mot aktiens utveckling under eventet (MacKinlay, 1997). Vårt estimeringsfönster 

kommer bestå av dagsavsluten för aktiekursen 120 dagar innan eventet, i enighet med MacKinlay 

(1997). Vi kommer även bortse från 10 dagar mellan estimeringsfönster samt eventfönster för att 

säkerställa att eventet inte påverkar estimeringen. 

 
Figur 3 Figuren visar schematiskt val av estimeringsfönster samt eventfönster. 

3.2.4 Beräkna normal samt onormal avkastning för företagen i studien 

För att kunna bedöma hur informationen om VD-byte inverkar på aktiepriset krävs det att den 

onormala avkastningen beräknas (MacKinlay, 1997). Onormal avkastning beräknas som faktiskt 

avkastning minus förväntad avkastning. 

 

För att bestämma den normala avkastningen (förväntad avkastning) på en tillgång, det vill säga den 

avkastning som skulle inträffa om eventet inte ägde rum, måste man anta en statistisk modell 

(MacKinlay, 1997). Det finns två statistiska modeller som är aktuella för beräkningen av normal 

avkastning. Den ena är “constant mean return” och den andra är “market model” (ibid.). Den förra 

gör antagandet att avkastningen är konstant över tid, i detta fall under hela estimeringsfönstret, det 

senare gör antagandet att det finns ett samband mellan marknadens avkastning och aktiens 

avkastning (ibid.). Detta samband antas också vara linjärt. Marknadsmodellen är den modell som 

används mest frekvent då denna tar med marknadens förväntade avkastning och anses ge ett bättre 

resultat. Även vi har valt att använda oss av denna modell.  

 

Normal (förväntad) avkastning beräknar vi genom följande: 

(Ekvation 1)  𝑹𝒊𝒕   =   𝜶𝒊   +   𝛽! ∗   𝑹𝒎𝒕   +   𝜺𝒊𝒕𝑅!! 

 

𝛽samt 𝛼 beräknas under estimeringsfönstret. 
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När modell för att bestämma den normala avkastningen valts kan den onormala avkastningen 

beräknas. Detta beräknar vi genom ekvationen: 

(Ekvation 2)  𝑨𝑹𝒊𝒕   =   𝑹𝒊𝒕   −   (𝜶𝒊   +   𝜷𝒊   ∗   𝑹𝒎𝒕   +   𝜺𝒊𝒕)  

  

Där: 

𝐴𝑅!"   =   𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  𝑖  𝑣𝑖𝑑  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑡.   

𝑅!" =   𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  𝑖  𝑖𝑑𝑎𝑔  𝑡. 

𝛼!"   =   𝑅𝑖𝑠𝑘𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑚å𝑡𝑡  𝑓ö𝑟  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  𝑖.     

𝛽!   =   𝐾ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  𝑝å  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔. 

𝑅!" =   𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  𝑖  𝑖𝑑𝑎𝑔  𝑡.   

𝜀!" =   𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑣𝑎𝑟𝑎  𝑛𝑜𝑙𝑙. 

3.2.5 Beräkna genomsnittlig kumulativ onormal avkastning. 

När samtliga onormala avkastningar beräknas ett genomsnitt av samtliga onormala avkastningar per 

eventdag (MacKinlay, 1997). Ekvationen ser ut som följande: 

(Ekvation 3)  𝑨𝑨𝑹𝒕 =   
𝑨𝑹𝒊𝒕
𝒏

 

  

Där: 

𝐴𝐴𝑅! =   𝐷𝑒𝑛  𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑑𝑎𝑔  𝑡. 

𝐴𝑅!"   =   𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑑  𝑑𝑎𝑔  𝑡. 

𝑛 =   𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟. 

 

När en genomsnittlig onormal avkastning beräknats behövs, för att kunna dra en slutsats om 

eventets påverkan på aktiekursen, samtliga abnorma avkastningar summeras (MacKinlay, 1997). Vi 

beräknar den kumulativa avkastningen enligt följande: 

 

(Ekvation 4)  𝑪𝑨𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)   =   𝑻   =    𝒕𝟏  𝒕𝟐  𝑨𝑹𝒊𝒕 

 

Där: 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡!, 𝑡!)   

=   𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑙𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑑𝑎𝑔  𝑡!  𝑜𝑐ℎ  𝑡!. 

𝐴𝑅!" =   𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑑  𝑑𝑎𝑔  𝑡.   
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3.2.6 Signifikanstest, t-test  

Efter genomförd beräkning av genomsnittliga kumulativa onormala avkastningar genomförs ett t-

test för att visa på om de resultat studien visar är signifikanta, eller inte. Formeln vi använt oss av är 

följande (MacKinlay, 1997): 

(Ekvation 5)  𝜃! =
!""# !!,!!

!"#   !""# !!,!!
!
!
 

  

𝜃! =Det finns ingen signifikant skillnad. 

𝑣𝑎𝑟  (𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑇!,𝑇!))!/! kan även beskrivas som standardavvikelsen för CAAR.  

 

När denna beräkning genomförts använder vi oss av signifikansnivån för 90 %, 95 %, 99 % samt 

99,9 %. Gränsvärdena för dessa nivåer med frihetsgrad 196 (N-1=197–1=196) är följande: 

 

Grad av signifikans: Gränsvärde: 

90 % 1,6527 

95 % 1,9721 

99 % 2,6012 

99,9 % 3,3409 

Tabell 1 Gränsvärden för statistisk signifikans, t-test.  

 

(De Veaux, Velleman, Bock, 2008.) 

Vi valde att använda ett t-test framför ett z-test på grund av att vi inte känner till den totala 

populationens varians, vilket är en av förutsättningarna för att använda ett z-test. Samt att vi inte 

med säkerhet vet att populationen är normalfördelad (De Veaux et. Al., 2008).  

 

3.2.7 Presentera samt analysera det empiriska resultatet 

Det sista momentet är enligt MacKinlay (1997) är att presentera sitt empiriska resultat och att göra 

en analys av det resultat man fått samt jämföra dessa mot uppställda hypoteser samt analysera detta 

för att se om resultaten kan generaliseras över större populationer. Detta genomförs i studiens 

kapitel fyra- Empiri.  
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3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

I studier där forskarna söker efter ett samband mellan ett fenomen och ett sakförhållande betyder att 

undersökningens ansats är positivistisk (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I aktuell studie så undersöks 

ett fenomen och ett sakförhållande då vi studerar om och hur ett byte av ett företags VD påverkar 

företagets aktiekurs. Vidare har vi genom hela arbetet haft ambitionen att utföra alla moment på ett 

vetenskapligt sätt utan att lägga in egna värderingar som kan påverka utfallet av studien. Just detta, 

att förhålla sig vetenskapligt och fördomsfritt, är något som förknippas väldigt starkt med 

positivism (Bryman & Bell, 2013). Vidare beskrivs samband och kvantitativa data som viktiga 

begrepp inom positivismen. I denna studie undersöks aktiedata samt vilket samband en förändring 

på VD-position har på aktiekursen, vilket motiverar en studie med positivistisk ansats lämpar sig 

utmärkt för studien.  

När vi valde sätt att undersöka aktuellt fenomen ansåg vi att en kvantitativ metod var bäst lämpad. 

Vid användandet av en kvantitativ metod är teorin utgångspunkten och det är utifrån denna vi 

format våra hypoteser, vilka vi senare via studien undersöker och antingen finner stöd för eller 

förkastar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Att utgångspunkten är i teorin och att denna formar våra 

hypoteser innebär att vi antar ett deduktivt synsätt i denna studie (Bryman & Bell, 2013).  

Ett deduktivt synsätt lämpar sig också då vår ambition är att kunna generalisera i en bredare aspekt 

och inte bara under specifika förhållanden, vilket är risken med ett induktivt synsätt (ibid.). Genom 

att studera företeelser, omvandla dessa till mätbara, jämförbara data, analysera data samt att 

statistiskt pröva och förklara samband mellan dessa data är starkt förknippat med kvantitativ metod 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta är vad denna uppsats tar sig an att göra genom att studera hur 

aktiekursen dagarna runt ett VD-byte förändras. Vi har analyserat dessa siffror, prövat dem 

statistiskt för att förkasta eller bekräfta studiens uppställda hypoteser. Vi har funnit att en kvantitativ 

metod var motiverat och lämpade sig väl för studien.  

3.4 Kritik av vald metod  

Vi anser att metoden vi använt är brett erkänd inom det ekonomiska ämnesområdet. Vi anser även 

att guiden skriven av MacKinlay (1997) är en bra grund för att förstå samt använda metoden. Denna 

är begriplig samt att den är citerad över 5000 gånger, vilket vi menar bidrar till dess trovärdighet 

detta har bidragit till att vi använt oss av just denna. I de studier vi läst, som studerat ett event och 

dess påverkan på aktiekursen, har författarna i samtliga studier använt sig av en eventstudie. Vi 
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anser därför inte att det hade varit möjligt att undersöka vårt syfte med någon annan metod. Kritik 

mot valet av vårt eventfönster går att läsa under rubriken 8. Kritik mot studien.  

3.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det flera kriterier vid bedömning av kvalitet i en 

företagsekonomisk studie som bör uppfyllas dessa är reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken mån de mått studien använder är stabila över tid, d.v.s. om utfallet från 

studien skulle bli likadant om den upprepas (Bryman & Bell, 2013). Om resultatet påverkas av 

tillfälliga slumpmässiga förutsättningar anses reliabiliteten vara lägre än om dessa förutsättningar 

icke förelegat (ibid.). I denna studie finns ett visst mått av reliabilitet, i de fall studien visar en 

signifikant förändring av aktiekursen har vi visat att resultaten inte är slumpmässiga. I övriga 

resultat vilka inte är signifikanta kan resultaten vara slumpmässiga, som vi nämner i både empiri 

samt analys. Huruvida resultaten är stabila över tid kan inte säkerställas till 100 %, en ökad andel 

kvinnor i VD-positioner eller en ekonomisk kris skulle givetvis påverka en framtida studie. Under 

samma förutsättningar som dagens anser vi att reliabiliteten för våra signifikanta resultat är stark, 

d.v.s. skulle vi göra om undersökning med ett nytt urval ur samma population skulle denna visa 

samma marknadsreaktioner som denna studie.  

3.5.2 Validitet 

Validitet innebär en bedömning om slutsatserna i studien är sammanhängande till det ämnesområde 

vilket beskrivs i studiens syfte, d.v.s. det ämnesområde författarna ämnar undersöka (Bryman & 

Bell, 2013). Validitet kan mätas utifrån tre olika kriterier; begreppsvaliditet, intern validitet samt 

extern validitet (ibid.).  

Begreppsvaliditet tar i beaktning hur väl de begrepp som används i teorin samt syfte stämmer 

överens med de begrepp som används i utförandet av studien (ibid.). Då denna studie syftar till att 

undersöka marknadsreaktioner vid VD-byten i Norden samt kringliggande faktorer; kön, ålder samt 

rekryteringskrets blir dessa våra ämnesmässiga begrepp. Vi hävdar att vi undersöker det vi ämnar 

då dessa begrepp tas upp första gången i problemdiskussionen för att sedan beskriva tidigare 

forskning om dessa områden i teoridelen. För att sedan undersöka dessa i empiridelen för att till slut 

analysera dessa resultat i förhållande till teorin och besvara syftet i slutsatserna. D.v.s. våra 

ämnesmässiga begrepp är genomgående i hela studien.  
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Extern validitet behandlar hur väl resultatet från studien kan appliceras på större populationer än 

den som använts i studien samt om slutsatserna kan generaliseras över en större population (Bryman 

& Bell, 2013). Aktuell studie består av 197 VD-byten givetvis hade det varit önskvärt att kunna 

studera ett större antal VD-byten. Då det inte finns någon databas eller liknande avseende VD-byten 

har all datainsamling skett manuellt. På grund av den begränsade tidsramen, samt ett stort bortfall, 

har det tyvärr inte varit möjligt att samla in mer data. Trots urvalets storlek på 197 VD-byten anser 

vi urvalet är tillräckligt stort för att skapa en extern validitet då vi fått resultat med en hög 

signifikansnivå, samt har ett relativt stort urval i jämförelse med andra studier.  

Intern validitet innebär att studien mäter det vilket författarna avser mäta, samt att mätfel undviks 

(Bryman & Bell, 2013). Som nämnts tidigare så utgår denna studie från en brett erkänd metod samt 

är noggrant utförd, vi anser därför att risken för mätfel är liten. Studien avser att mäta 

marknadsreaktioner för aktiekursen vid specifika event, detta gör vi genom att undersöka den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen i vår dataanalys. Vi anser därför att 

kvalitetskriteriet intern validitet är uppfyllt. 

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär möjligheten för andra forskare att nå samma resultat genom att använda 

samma material (Bryman & Bell, 2013).  Studien strävar därför att i största möjliga mån noggrant 

beskriva genomförandet av studien i metodavsnittet. I metodkapitlet beskriver vi metodiskt samt 

utförligt de moment vi genomfört så väl som uträkningar, för att det ska vara möjligt för andra 

forskare att replikera studien. Vi anser därför att vi uppnår kvalitetskriteriet replikerbarhet.  
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras resultaten av genomförd studie, inledningsvis beskrivs Deskriptiv 

statistik följt av eventstudiens resultat indelad i 5 delar. Eventstudiens 5 delar är följande; 1. Alla 

VD-byten, 2. Jämförelse kön, 3. Jämförelse länder, 4. Jämförelse ålder, 4a män, 4b kvinnor samt 5. 

Jämförelse intern- respektive extern rekrytering. 

4.1 Deskriptiv statistik 

 

SAMMANFATTANDE STATISTIK: 

Antal män: 175 st 88,83 % 

Antal kvinnor: 22 st 11,17 % 

Totalt: 197 st 100 % 

Tabell 2 Sammanfattande statistik. 

 

Undersökningen innefattar 197 stycken VD-byten totalt. 175 stycken (88,83 %) av dessa är byten 

där den tillträdande VD:n är man samt 22 stycken fall (11,17 %) där den tillträdande VD:n är en 

kvinna.  

 

LÄNDER: 

Sverige: 89 st 45,18 % 

Finland: 43 st 21,83 % 

Norge: 31 st 15,74 % 

Danmark: 34 st 17,26 % 

Totalt: 197 st 100 % 

Tabell 3 Fördelning mellan länder.  

 

I undersökning är fördelningen av observationerna mellan länderna enligt följande; Sverige 89 

stycken (45,18 %), Finland 43 stycken (21,83 %), Norge (15,74 %) samt Danmark 34 stycken 

(17,26 %). Denna fördelning speglar marknaden då det finns fler börsnoterade företag i Sverige, 

medans fördelningen mellan övriga länder är relativt jämn.  
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ÅLDER MÄN: 

Över medianålder: 88 st 50,3 % 

Under medianålder: 87 st 49,7 % 

Totalt: 175 st 100 % 

Tabell 4 Fördelning ålder, män, med en medianålder på 49 år. 

 

Fördelningen av män genomförs genom att kategorisera männen i två grupper; över och under 

medianålder vid tidpunkten för tillkännagivandet av VD-bytet. Medianåldern i vårt urval är 49 år 

vid tillkännagivandet och fördelas enligt; över medianålder 87 stycken (49,7 %) och under 

medianålder 88 stycken (50,3 %).  

 

ÅLDER KVINNOR: 

Över medianålder: 11 st 50,0 % 

Under medianålder: 11 st 50,0 % 

Totalt: 22 st 100 % 

Tabell 5 Fördelning ålder, kvinnor, med en medianålder på 48 år. 

 

Fördelningen av kvinnor, vad gäller ålder, kategoriseras (precis som männen) utifrån över samt 

under medianålder. Medianålder för urvalets kvinnor är 48 år och är fördelade 11 under respektive 

över medianålder (d.v.s. 50 %). Vi kan konstatera att det inte finns en betydande skillnad mellan 

medianålder för kvinnor respektive män.  

 

REKRYTERING: 

Externt rekryterad: 91 st 46,19 % 

Internt rekryterad: 106 st 53,81 % 

Totalt: 197 st 100 % 

Tabell 6 Fördelning rekrytering. 

 

Det totala antalet VD-byten har även kategoriserats utifrån rekrytering beroende på om VD:n är 

externt- eller internt rekryterad. Fördelningen inom gruppen är följande; 91 stycken externt 

rekryterade (46,19 %) samt 106 stycken internt rekryterad (53,81 %). 
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4.2 Eventstudie 

4.2.1 Alla VD-byten 

Undersökning består av flera delar. Figur 4 visar den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastning (CAAR) för alla VD-byten. I Tabell 7 visas signifikanstest, t-värde, för den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för eventfönstret.   

 
 Figur 4 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för alla VD-byten. 

 

Figur 4 visar att aktiekursens genomsnittliga kumulativa onormala avkastning steg med ca 0,5 

procentenheter dagarna före VD-bytet. Vi kan även se att CAAR faller mellan eventdagen fram tills 

dag +2 med 0,3 procentenheter för att sedan plana ut. 
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SIGNIFIKANSTEST: ALLA VD BYTEN: SIGNIFIKANSNIVÅ: 

-3 -0,10666 - 

-2 0,67074 - 

-1 1,88943 90 % 

0 2,81783 99 % 

1 2,39410 95 % 

2 1,35588 - 

3 1,34144 - 

Tabell 7 signifikanstest (t-test) för alla VD-byten. 

 

Vi kan utifrån Tabell 7 se att det finns en positiv signifikant förändring av CAAR från dag -1 till 

dag +1. För dag -1 är signifikansnivån någon lägre än övriga dagar med en signifikansnivå på 90 %. 

Dag 0 har den högsta signifikanta förändringen med en signifikansnivå på 99 %, medans dag +1 har 

en signifikansnivå på 95 %.  

 

Hypotes 1: 

Marknadens reaktion är signifikant negativ vid tillkännagivande av en ny VD. 

 

Hypotesen förkastas då studien visar på en positiv signifikant reaktion vid dagen för 

tillkännagivandet av en ny VD.  

4.2.2 Jämförelse kön 

Figur 5 visar den genomsnittliga onormala avkastningen för VD-byten där den tillträdande VD:n är 

man respektive kvinna var för sig. I Tabell 8 visas signifikanstest, t-test, för den genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastningen för eventfönstret där den tillträdande VD:n är kvinna respektive 

man. 
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Figur 5 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för VD-byten där den tillträdande VD:n är man respektive kvinna. 

 

Figur 5 visar att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen innan VD-bytet stiger i de 

fall den tillträdande VD:n är man. I de fall där den tillträdande VD är kvinna faller CAAR dag -2 

för att sedan stiga mellan dag -2 till dag 0. Efter eventdagen faller CAAR oavsett om tillträdande 

VD är man eller kvinna. I de fallen där tillträdande VD är kvinna faller den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen mer respektive fallen där tillträdande VD är en man. I de 

fallen där den tillträdande VD:n är en man fortsätter CAAR att falla mellan dag +1 till +3. I kontrast 

till detta stiger CAAR kraftigt under dag +1 till +3 i de fall där den tillträdande VD:n är kvinna.  

 

SIGNIFIKANSTEST: MÄN (T-VÄRDE): SIGNIFIKANSNIVÅ: 

KVINNOR  

(T-VÄRDE): SIGNIFIKANSNIVÅ: 

−3 −0,02239 - −0,34250 - 

−2 1,11091 - −1,88526 90 % 

−1 2,08052 95 % −0,94399 - 

0 2,82320 99 % −0,24366 - 

1 2,58725 95 % −0,99222 - 

2 1,30569 - 0,10248 - 

3 1,00507 - 1,29511 - 

Tabell 8 Signifikanstest (t-test) för de fall där tillträdande VD är man respektive kvinna. 
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Vi kan i Tabell 8 se att det finns en stark signifikant förändring för den genomsnittliga kumulativa 

onormala avkastningen i de fall där tillträdande VD är man för dagarna -1 till +1. För dag -1 är 

signifikansnivån 95 %, dag 0 har en signifikansnivå på 99 % samt att dag +1 har en signifikansnivå 

på 95 %. Övriga dagar ser vi ingen signifikant förändring för CAAR i de fall där den tillträdande 

VD:n är man. Vad gäller de fall där den tillträdande VD:n är kvinna kan vi se att det finns en 

signifikant förändring för dag -2 med en signifikansnivå på 90 %. Övriga dagar ser vi ingen 

signifikant förändring för CAAR. D.v.s. den minskning vi ser av CAAR dag 0 till dag +1 samt det 

stigande värdet av CAAR under dag +1 till +3 kan vara ett slumpmässigt resultat.  

 

Hypotes 2: 

Marknaden reagerar signifikant negativt på tillkännagivande av en tillträdande kvinnlig VD. 

 

Hypotesen förkastas, studien visar att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen stiger 

under eventdagen. Hypotesen förkastas även på grund av att förändringen vi ser inte är signifikant.  

4.2.3 Jämförelse länder 

I Figur 6 visas förändringen av den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för de fyra 

länderna (Sverige, Finland, Norge och Danmark) var för sig. I Tabell 9 visas signifikanstest, t-test, 

för den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för Sverige och Finland. I Tabell 10 

presenteras motsvarande för Norge och Danmark.  
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Figur 6 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för de fyra länderna var för sig.  

 

Vi kan i Figur 6 se att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för Sverige samt 

Finland stiger mellan dag -3 till dag 0. Vi ser även att Norges CAAR stiger kraftigt mellan dag -3 

till dag -1 för att sedan falla dagen innan VD-bytet (dag -1). Danmarks CAAR faller något mellan 

dag -3 till -2, stiger något mellan dag -2 till -1 för att sedan falla kraftigt mellan dag -1 till dag 0. 

Efter bytet, d.v.s. från dag noll och framåt faller CAAR för Sverige, Norge och Danmark under alla 

tre dagarna. Vi ser dock att Finlands CAAR stiger mellan dag 0 till dag +1 för att sedan falla mellan 

dag +1 till dag +3.  

 

SIGNIFIKANSTEST: SVERIGE SIGNIFIKANSNIVÅ: FINLAND SIGNIFIKANSNIVÅ: 

−3 −0,55355 - 0,54741 - 

−2 −0,06159 - 0,42780 - 

−1 0,35801 - 0,50399 - 

0 2,09168 95 % 2,43890 95 % 

1 1,60918 - 2,87268 99 % 

2 1,39563 - 1,84746 90 % 

3 1,60939 - 1,12253 - 

Tabell 9 Signifikanstest, t-test, för VD-byten i Sverige och Finland.  
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Tabell 9 visar att det finns en signifikant förändring av den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen i Sverige dag 0, d.v.s. på eventdagen. Tabellen visar att den signifikanta förändringen 

har en signifikansnivå på 95 %. Den andra delen av tabellen visar att det finns en signifikant 

förändring av CAAR för Finland gällande dagarna 0 till +2. Tabellen visar att signifikansnivå 95 % 

för dag 0, signifikansnivå 99 % för dag +1 samt signifikansnivå 90 % för dag +2.  

 

SIGNIFIKANSTEST: NORGE SIGNIFIKANSNIVÅ: DANMARK SIGNIFIKANSNIVÅ: 

-3 -1,00064 - 0,85610 - 

-2 0,74483 - 0,48987 - 

-1 2,10834 95 % 1,22894 - 

0 0,18891 - -0,48085 - 

1 -0,35185 - -0,61586 - 

2 -0,29988 - -1,33607 - 

3 -0,05687 - -1,12176 - 

Tabell 10 Signifikanstest, t-test, för VD-byten i Norge och Danmark.  

 

Tabell 10 visar att det finns en signifikant förändring av den genomsnittliga kumulativ onormala 

avkastningen i Norge dag -1. Tabellen visar att förändringen av CAAR dagen -1 i Norge har en 

signifikansnivå på 95 %. Nästa del av tabellen visar att det inte finns någon signifikant förändring 

av den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen i Danmark under någon av eventdagarna.  

 

Hypotes 3: 

Marknaden reagerar liknande på information om kommande VD-byte på respektive lands 

aktiemarknad. 

 

Hypotesen förkastas, studien visar att CAAR faller på eventdagen för länderna Norge och Danmark. 

Studien visar dock även att CAAR stiger på eventdagen för länderna Sverige och Finland. Då alla 

länder inte reagerar likadant förkastas hypotesen. Resultaten är dock inte signifikanta för länderna 
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Norge och Danmark, vi kan därför inte utesluta att dessa resultat är slumpmässiga. Därav kan vi inte 

heller med säkerhet utesluta att ländernas reaktion faktiskt är lika. 

4.2.4 Jämförelse ålder  

3.2.4.1 Män 

I Figur 7 visas förändringen av den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för män 

vilka har en ålder över medianålder (49 år) respektive under medianålder. I Tabell 11 visas 

signifikanstest, t-test, för den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för män vilka har 

en ålder över medianålder respektive under medianålder. 

Figur 7 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för män över respektive under medianålder. 

 

Figur 7 visar hur den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för män både över 

respektive under medianålder stiger mellan dag -3 till -1. Den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen för män över medelålder faller mellan dag -1 till 0. För samma period stiger CAAR 

för män under medianålder. CAAR fortsätter att falla i stadig takt mellan dag 0 till +3 för män över 

medianålder. Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för män under medianålder är 

oförändrad mellan dag 0 till dag +1 för att sedan falla mellan dag 0 till +3.  
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SIGNIFIKANSTEST: ÖVER MEDIAN SIGNIFIKANSNIVÅ: UNDER MEDIAN SIGNIFIKANSNIVÅ: 

−3 −1,20836 - 0,71068 - 

−2 0,07186 - 1,30294 - 

−1 1,05288 - 1,81864 90 % 

0 −0,26508 - 3,40975 99,9 % 

1 −0,74354 - 3,37264 99,9 % 

2 −1,44878 - 2,23460 95 % 

3 −1,86465 90 % 2,02072 95 % 

Tabell 11 Signifikanstest, t-test, för män över respektive under medianålder.  

 

Tabell 11 visar att det endast finns en signifikant förändring av den genomsnittliga onormala 

avkastningen för män över medianålder för dag +3. Under denna dag ser vi en signifikansnivå på 

endast 90 %. Det finns ingen signifikant förändring under resterande dagar. Andra halvan av 

tabellen visar att det finns en signifikant förändring av den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen under dag -1 till +3 för män under medianåldern. För dag -1 har förändringen en 

signifikansnivå på 90 %. För dag 0 till +1 har förändringen av CAAR en signifikansnivå på 99,9 %, 

d.v.s. det är endast en chans på 0,1 % att dessa resultat är slumpmässiga. För dag +2 till dag +3 har 

förändringen en signifikansnivå på 95 %, d.v.s. en stark signifikans.   

 

Hypotes 4a: 

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av manlig VD under medianålder men 

inte när VD:n är över medianåldern. 

 

Hypotesen förkastad delvis, studien visar som förväntat en positiv reaktion vid tillträdet av en VD 

under medianålder, vilken är signifikant med en nivå på 99,9 %. Det som talat emot hypotesen är att 

resultaten för tillträdet av en VD över medianåldern inte är signifikant. Då denna del inte är 

signifikant kan vi inte med säkerhet säga att marknaden reagerar mer positivt till en VD under 

medianålder, dock tyder studien på att så är fallet.   

3.2.4.1 Kvinnor 

Figur 8 visar den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för kvinnor som har en ålder 

över medelålder (48 år) respektive under medianålder. I Tabell 12 visas signifikanstest, t-test, för 
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den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för kvinnor vilka har en ålder över 

medianålder respektive under medianålder.  

Figur 8 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för kvinnor över respektive under medianålder. 

 

Figur 8 visar hur den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för kvinnor över 

medianålder faller kraftigt mellan dag -3 till dag -2, för att sedan falla svagt mellan dag -2 till dag -

1. CAAR stiger kraftigt mellan dag -1 till dag 0 för kvinnor över medianålder, för att sedan falla dag 

0 till dag +1 till samma nivå som dag -1. Mellan dag +1 till +3 stiger CAAR svagt för kvinnor över 

medianålder. Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för kvinnor under medianålder 

är oförändrad mellan dag -3 till dag -2. CAAR stiger mellan dag -2 till dag -1 för att sedan falla 

mellan dag -1 till 0 för kvinnor under medianålder. Den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen stiger kraftigt från dag 0 till dag +3 för kvinnor under medianålder. Vi kan se att 

CAAR för över respektive under medianålder pendlar nästan som spegelbilder, när den ena stiger 

sjunker den andra.  
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SIGNIFIKANSTEST: ÖVER MEDIAN SIGNIFIKANSNIVÅ: UNDER MEDIAN SIGNIFIKANSNIVÅ: 

-3 0,37417 - -0,61559 - 

-2 -1,43106 - -0,57163 - 

-1 -1,62162 - 0,44411 - 

0 0,41339 - -0,55672 - 

1 -1,89037 90 % 0,61681 - 

2 -1,80822 90 % 1,55299 - 

3 -0,65932 - 1,71805 90 % 

Tabell 12 Signifikanstest, t-test, för kvinnor över respektive under medianålder. 

 

Tabell 12 visar att det finns en signifikant förändring av genomsnittlig kumulativ onormal 

avkastningen för dag +1 samt dag +2 för kvinnor över medianålder. Dessa två dagar har en negativ 

signifikansnivå på 90 %, d.v.s. en svagare nivå av signifikans. Under resterande dagar finns det 

ingen signifikant förändring av CAAR för kvinnor över median. I del två av tabellen visas att det 

finns en signifikant förändring av den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för dag +3 

för kvinnor under medianålder. Signifikansnivån för dag +3 är 90 %, d.v.s. en lägre nivå av 

signifikans. Tabellen visar även att det inte finns någon signifikant förändring av CAAR för övriga 

dagar vad gäller kvinnor under medianålder.  

 

Hypotes 4b:  

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av kvinnlig VD under medianålder 

men inte när VD:n är över medianåldern. 

 

Hypotesen förkastas, studien visar på att CAAR för en kvinnlig VD vilken är över medianålder ökar 

dag 0 i jämförelse med en VD under medianåldern där CAAR sjunker dag 0. Dock visar studien att 

resultaten inte är signifikanta för någon av grupperna dag 0. Det kan därför inte uteslutas att 

resultaten är slumpmässiga.  
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4.2.5 Jämförelse intern- respektive extern rekrytering 

Figur 9 Visar den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för en VD som är internt 

respektive externt rekryterade. I Tabell 13 visas signifikanstest, t-test, för den genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastningen för VD-personer vilka är internt rekryterade respektive externt 

rekryterad.  

Figur 9. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för VD vilka är internt respektive externt rekryterad. 

 

Figur 9 visar att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastning stiger mellan dag -3 till -2 för 

VD vilka är internt rekryterad. CAAR faller sedan svagt mellan dag -2 till -1, för att sedan stiga 

kraftigt mellan dag -1 till dag 0 för de VD vilka är internt rekryterad. CAAR planar sedan ut och 

faller svagt mellan dag 0 till dag +3 för de internt rekryterade VD. Figur 6 visar hur den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen faller mycket svagt mellan dag -3 till dag -2, för 

att sedan stiga kraftigt mellan dag -2 till -1 för VD vilka är externt rekryterade. CAAR är i princip 

oförändrad mellan dag -1 till 0, CAAR faller sedan kraftigt mellan dag 0 till dag +2, för att falla 

svagt mellan dag +2 till +3.  
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SIGNIFIKANSTEST: 
INTERNT 

REKRYTERAD SIGNIFIKANSNIVÅ: 
EXTERNT 

REKRYTERAD SIGNIFIKANSNIVÅ: 

-3 -0,32591 - 0,13528 - 

-2 1,25314 - -0,11126 - 

-1 0,83822 - 2,18607 95 % 

0 2,47889 95 % 2,11921 95 % 

1 2,35139 95 % 1,57279 - 

2 1,89658 90 % 0,36621 - 

3 2,07218 95 % 0,18049 - 

Tabell 13 Signifikanstest, t-test, för externt respektive internt rekryterad VD.  

 

Tabell 13 visar att det finns en positiv signifikant förändring av genomsnittlig kumulativ onormal 

avkastning mellan dag 0 till dag +3 för de VD vilka är internt rekryterade. Signifikansnivån för dag 

0 samt för dag +1 är 95 %, d.v.s. en stark signifikans. Signifikansnivån för dag +2 är 90 %, d.v.s. en 

svagare nivå av signifikans, under dag +3 visar tabellen en signifikansnivå på 95 % för internt 

rekryterad VD. För dagarna -3 till dag -1 visas ingen signifikant förändring av CAAR vad gäller 

VD-personer vilka är internt rekryterad. I nästa del av tabellen visas att det finns en positiv 

signifikant förändring av genomsnittliga kumulativ onormal avkastning för dag -1 samt dag 0 för 

externt rekryterade VD. Tabellen visar att signifikansnivån för förändringen av CAAR för både dag 

-1 samt dag 0 har en nivå på 95 %, d.v.s. en stark signifikans. För övriga dagar visar tabellen ingen 

signifikant förändring för de VD byten där tillträdande VD-personer är externt rekryterad.  

 

Hypotes 5: 

Marknaden reagerar lika om VD:n är internt- respektive externt rekryterad. 

 

Hypotesen förkastas, studien visar en signifikant ökning av CAAR för VD-personer vilka 

rekryterats internt samt att CAAR faller svagt för VD vilka rekryterats externt dag 0. Marknaden 

reagerar mer positivt till VD-personer vilka är rekryterade internt, dessa resultat är även signifikanta 

med en nivå på 95 % för båda grupperna.     
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras resultaten av studien i förhållande till tidigare forskning. Indelningen i 

följande kapitel är uppbyggd på samma sätt som empirikapitlet.  

5.1 Deskriptiv statistik 

I detta examensarbete granskar vi VD-bytens effekt på aktiemarknaden på de nordiska 

börsmarknaderna. Studien undersöker huruvida kön, ålder, länderna var för sig samt metod av 

rekrytering eventuellt påverkar reaktionen på börsen vid ett VD-byte. Denna del är en analys av 

studiens deskriptiva statistik vilken förklarar samt motiverar de värden som ligger till grund för 

studien. 

 

Studien består av 197 pressmeddelanden gällande VD-byten mellan 2005 och 2019, se Tabell 2. Av 

dessa har tillträdande VD i 175 fall varit män och endast i 22 fall har tillträdande VD-personer varit 

kvinnor, d.v.s 11,16 %, se Tabell 2. Det kan möjligen kritiseras att det tycks vara oproportionerligt 

stor andel VD-byten där den tillträdande VD:n är man. Denna fördelning har dock sin förklaring i, 

som nämnts i teoridelen, att genomsnittligt antal kvinnliga VD-personer i Europeiska unionen är 6,3 

% (Finland Chamber of Commerce, 2018). Motsvarande statistik för Sverige, Finland, Norge och 

Danmark är följande; Sverige 8,5 %, Finland 7,1 %, Norge 5,0 % och Danmark 4,5 % (ibid.). Att 

notera är att tidigare nämnda siffror är statistik från ländernas Large Cap lista det finns idag ingen 

tillgänglig statistik över antal kvinnliga VD gällande Mid Cap listor. Dock anses det inte speciellt 

troligt att detta skulle skilja sig avsevärt mellan de två listorna. Vi konstaterar därför att trots den 

låga andelen kvinnliga VD-personer i studien så återspeglar det hur verkligheten ser ut bland 

nordiska VD-personer. 

 

Fördelningen av VD-byten mellan länderna som undersöks är 89 stycken (45,18 %) noterade i 

Sverige, 43 stycken (21,83 %) noterade i Finland, 31 stycken (15,74 %) noterade i Norge samt 34 

stycken (17,26 %) noterade i Danmark, se Tabell 3. Denna fördelning kan delvis förklaras genom 

fördelningen av noterade företag på respektive börslistor. Antal noterade företag på listorna för 

Large och Mid Cap för respektive börs är: Sverige 231, Finland 76 samt Danmark 64 (Nasdaq.se, 

2019). I Norge finns det 121 företag noterade företag, som har ett marknadsvärde som minst uppgår 

till 150 miljoner euro, vilket motsvarar kravet för att listas på Mid Cap listan på övriga börser 

(Oslobors.no, 2019). Antal observationer från Stockholmsbörsen är dubbelt så många i jämförelse 
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de övriga länderna var för sig, vilket speglar fördelningen på marknaden där fler svenska bolag är 

noterade jämfört med övriga länder. 

 

Andelen externt respektive internt rekryterade VD-personer i studien visar är att 46,19 % är externt 

rekryterade VD-personer samt 53,81 % internt rekryterade VD, se Tabell 6. Andelen internt 

rekryterade VD-personer i världens 2500 största företag var 2015 78 % (PwC, 2016), fördelningen i 

denna studie är d.v.s. 24,19 procentenheter lägre. Dock avser dessa 78 % hela världen, samt att 

statistiken är 4 år gammal (ibid.). Mellan år 2007 till 2015 minskade andelen internt rekryterade VD 

från 86 % till 78 % (ibid.). Dessa siffror skulle kunna tyda på en trend där fler företag väljer att 

rekrytera externt än tidigare. Vi anser inte att fördelningen mellan de byten vilka är externt 

respektive internt rekryterade har påverkat studien i någon större utsträckning.  

5.2 Alla VD-byten  

Om vi studerar Figur 4 avseende den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen vid VD-

byten ser vi att figuren visar hur CAAR stiger fram till eventdagen för att sedan de två efterföljande 

dagarna, dag +1 samt dag +2, falla relativt kraftigt för att sen plana ut på dag +3. Tabell 7 visar att 

resultatet är signifikant för dag -1 till 1, med 90 %, 99 % samt 95 % signifikans.  

Trots att det dagen före själva eventet endast är signifikant på 90 %-nivå så kan man inte bortse från 

att det kan röra sig om att vissa investerare haft information tillgänglig före det att VD-bytet 

offentliggjorts, så kallad insiderinformation. Personer med insiderinformation använder sig av 

informationsfördelarna, för att skapa en vinst eller undvika en förlust, före det att företaget 

kommunicerar informationen till allmänheten (Lee et al, 1992; King, 2009; Aier, 2013). I detta fall 

där den nya VD:n ses som en person vilken kan tillföra värde till företaget, köper investerare aktier 

vilket gör att aktiekursen stiger (ibid.). En ensam investerare skulle givetvis inte ge en signifikant 

förändring. Det kan hända att stora köp signalerar till marknaden att en positiv förändring är att 

vänta varpå fler börjar köpa aktien (Boulding & Kirmani, 1993; Ross, 1977; Diamond, 1985). Att 

notera är att sådant beteende, att utnyttja insiderinformation, är olagligt i samtliga undersökta länder 

(Fernandes & Ferreira, 2008; Frijns et al., 2010). Detta skulle tyda på en stark marknadseffektivitet 

(Jensen, 1978; Fama, 1970; Naseer & Tariq, 2015). Eventfönstret är utformat med några dagar före 

själva eventdagen just för att kunna fånga upp effekter av insiderinformation (MacKinlay, 1997). 

På eventdagen visar resultatet på att VD-bytet påverkar aktiekursen, med en signifikansnivå på 99 

%. Detta är helt i linje med den effektiva marknadshypotesen där, som tidigare nämnts, investerarna 

reagerar omedelbart på ny information (Fama, 1970). I denna studie uppfattas VD-bytet positivt. 
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Detta i motsats till resultaten från studien av Dedman och Lin (2002) vilka fann att reaktionen var 

negativ vid tillkännagivandet av VD-byte, detta i Storbritannien. Det motsätter sig även resultaten 

av Lubatkin et al. (1989) som undersökte företag från Forbes lista över de största företagen i 

världen, en landsoberoende undersökning, vilka även fann en negativ reaktion på marknaden. 

Huson et al. (2004) använde även de, på liknande sätt, Forbes för sitt urval av studieobjekt. Dessa 

fann till skillnad från Lubatkin et al. (1989) att marknaden reagerade positivt vid ett 

tillkännagivande av VD. Detta stämmer överens med de resultat vi kan tyda av denna studie.  

Dagen efter eventet finner vi resultatet signifikant på 95 % nivå. Detta kan vara en effekt av att 

antingen pressrelease gällande VD-byte sker sent på dagen, eller efter att börsen stängt. Det kan 

även förklaras av att marknaden hade en så kallad överreaktion på eventdagen, d.v.s. att investerare 

övervärderade aktier, vilket korrigeras dagarna efter eventet (De Bondt & Thaler, 1985; Atkins & 

Dyl, 1987; Subrahmanym, 2005; Tuyon & Ahmas, 2016). Teorin om överreaktioner stödjer även 

teorin om Behavioral Finance vilken hävdar att investerare inte alltid handlar rationellt (Naseer & 

Tariq, 2015; Klinger et al., 2014; Suciu, 2015). Eventfönstret inkluderar några dagar efter eventet 

för att fånga upp effekten av detta (MacKinlay, 1997). En annan förklaring till att marknaden inte är 

effektiv (Fama, 1970).  

Hypotesen för denna del av eventstudien var:  

Hypotes 1: 

Marknadens reaktion är signifikant negativ vid tillkännagivande av en ny VD. 

 

Hypotesen förkastas då studien visar en positiv signifikant förändring vid eventdagen. Detta 

motsätter sig, som vi konstaterat tidigare, majoriteten av tidigare forskning (Dedman & Lin, 2002; 

Lubatkin et al., 1989).  

5.3 Jämförelse kön 

För de VD-byten där den tillträdande VD:n är man kan vi se att CAAR stiger kraftigt från dag -3 till 

själva eventdagen, se Figur 5. Detta kan förklaras, precis som för VD-byten generellt, att 

information gällande VD-bytet redan finns tillgänglig för till vissa aktieägare så kallad 

insiderinformation (Lee et al, 1992; King, 2009; Aier, 2013). Dessa investerare ser VD-bytet som 

en positiv händelse eftersom CAAR är stigande och utnyttjar därmed möjligheten till att skapa en 

vinst genom att köpa aktier innan övriga marknaden fått tillgång till informationen gällande VD-

bytet (ibid.). På liknande sätt kan den stigande CAAR förklaras med signaleringsteorin. Genom att 

det mellan köpare och säljare råder informationsasymmetri där säljaren alltid anses ha mer 
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information i förhållande till köparen (Boulding & Kirmani, 1993). Genom att få investerare vill 

sälja aktier signalerar detta att en positiv förändring är att vänta (ibid.). Förändringen CAAR är 

signifikant för dag -1 till 1, se Tabell 8. Dock konstaterar studien att omvärderingen inte är 

ögonblicklig vilket skulle innebära att det inte finns en semi-stark marknadseffektivitet (Jensen, 

1978; Fama, 1970). Detta konstateras då det finns en signifikant reaktion vid dag -1 samt en 

signifikant reaktion dag +1. Detta skulle kunna tyda på att investerare inte agerar rationellt, vilket i 

så fall skulle betyda att marknaden reagerar i linje med teorin om Behavioral Finance (Naseer & 

Tariq, 2015; Klinger et al., 2014; Suciu, 2015). 

 

För kvinnorna finner vi ett kraftigt fall av CAAR dag -2, vilken även har en signifikansnivå på 90 % 

(d.v.s. en svagare nivå av signifikans), se Figur 5 samt Tabell 8. Vi kan dock inte utesluta att denna 

förändring kan bero på andra tillfälligheter än just VD-bytet. CAAR stiger sedan fram till 

eventdagen. Detta kan, liksom i fallet med männen, förklaras med att information läckt ut samt att 

investerare med unik information använder sig av den för att öka värdet på sin aktieportfölj (Lee et 

al, 1992; King, 2009; Aier, 2013). Förändringen i CAAR kan även förklaras genom teorin om 

signalering. Från säljare eller företaget signaleras att en positiv förändring kommer att ske och att 

det därför det blir dyrare att införskaffa aktien (Boulding & Kirmani, 1993). Att CAAR sjunker vid 

dag noll för att sedan stiga dag +1 till dag +3 kan förklaras med teorin om överreaktionseffekten 

(De Bondt & Thaler, 1985). Om intressenterna analyserade informationen om VD-bytet på ett mer 

negativt sätt, än det borde, kommer motreaktionen förklaras med stigande CAAR dag +1- till dag 

+3 (De Bondt & Thaler, 1985; Tuyon & Ahmas, 2016). Vidare kan konstatera studien att reaktionen 

bland aktieägarna i Norden är mer negativ vid en tillträdande kvinna än en tillträdande man. Detta 

är i likhet med Lee och James (2007) studie på den amerikanska börsen samt Kang och 

Charoenwong (2010) studie i Singapore. Även om studien visar denna negativa trend när den 

tillträdande VD:n är kvinna visar studien även att dessa resultat inte är signifikanta. Detta är helt i 

linje med den landsöverskridande studien genomförd av Brinkhuis och Scholtens (2018). Det kan 

därför inte uteslutas att dessa resultat är slumpmässiga. Hypotesen för denna del av eventstudien är: 
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Hypotes 2: 

Marknaden reagerar signifikant negativt på tillkännagivande av en tillträdande kvinnlig VD. 

 

Hypotesen förkastas på grund av att resultatet inte är signifikant för kvinnliga VD-personer på 

eventdagen, detta i likhet med studien genomförd av Brinkhuis och Scholtens (2018). Hade 

resultaten varit signifikanta hade vi dock inte förkastat hypotesen då vi ser en negativ reaktion i 

likhet med Lee och James (2007), Charoenwong (2010) under dag 0. 

5.4 Jämförelse länder 

Studien visar att det finns skillnader mellan ländernas reaktion på tillkännagivandet av en ny VD, se 

Figur 6. Dagarna innan tillkännagivandet visar resultatet från studien inga större förändringar av 

CAAR för Sverige, Finland och Danmark. Dock stiger CAAR för Norge mellan dag -3 till -1. 

Denna reaktion skulle kunna förklaras av insiderinformation på marknaden, vilket har förklarats 

tidigare, vilket innebär att vissa investerare känner till information gällande VD-bytet innan det 

tillkännagivits (Lee et al, 1992; King, 2009; Aier, 2013). Vid dag noll, eventdagen, stiger CAAR för 

Sverige och Finland, respektive sjunker för Norge och Danmark. Detta tyder på en semi-stark 

marknadseffektivitet då aktieägare reagerar på ny tillgänglig information (Jensen, 1978; Fama, 

1970).  

 

Denna skillnad mellan länderna var dock inte förväntad, med tanke på att de nordiska länderna är 

lika i många avseenden (Schramm-Nielsen, et al., 2004; Perlitz & Seger, 2004).  Som vi nämnde 

tidigare så har den nordiska modellen använts allt mer på senare år. Den säger att all makt finns hos 

aktieägarna vilka väljer styrelsen, som i sin tur väljer ledningen (Lekvall, 2014). Det finns dock 

fortfarande många företag i Norden som använder sig av “unitary board” och “two-tier board” 

(Perlitz & Seger, 2004).  En av de skillnader som finns mellan de fyra länderna, om man bortser 

från företag som använder sig av den nordiska modellen, är deras styrelsestruktur. Sverige och 

Finland har så kallade “unitary board” medans Norge och Danmark har så kallade “two-tier board” 

(ibid.). Då grupperingen av studiens två reaktioner mellan länderna är uppdelade just på detta sätt 

ser vi ett samband mellan vår studie och tidigare beskriven teori. Huruvida styrelsens struktur har en 

inverkan på aktieägarnas marknadsreaktion är givetvis svårt att säga genom denna studie. Dock kan 

vi konstatera att fördelningen är den att marknaderna för länderna med liknande 

styrelsesammansättning reagerar likadant. Studien visar även att resultaten gällande Sverige och 

Finland är signifikanta på eventdagen med en signifikansnivå på 95 %, se Tabell 9. Studien visar 

även att resultaten för Norge och Danmark inte är signifikanta på eventdagen, se Tabell 10, det kan 
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därför inte uteslutas att dessa resultat inte är slumpmässiga. Norge är ensamt i denna studie om att 

inte vara medlemmar i EU samt att Finland är det enda landet i studien som använder valutan Euro 

(suomenpankki.fi, 2007). Studien visar inga bevis på att detta har någon betydelse vad gäller 

aktieägarnas reaktion. Resultaten visar inte heller någon betydande över- eller under reaktion vid 

jämförelsen av länderna (De Bondt & Thaler, 1985; Tuyon & Ahmas, 2016). Hypotesen för denna 

del av eventstudien är: 

 

Hypotes 3: 

Marknaden reagerar liknande på information om kommande VD-byte på respektive lands 

aktiemarknad. 

 

Hypotes tre förkastas då studien visar en skillnad mellan ländernas reaktion dock är resultaten, som 

tidigare nämnt, inte signifikanta för Norge samt Danmark vid eventdagen. Det kan därför inte 

uteslutas att de nordiska länderna faktiskt reagerar lika vid tillkännagivandet av ett VD-byte.  

5.5 Jämförelse ålder 

5.5.1 Män 

Dag -1 till -3 uttrycker sig mycket lika för både män över samt under medianålder, om än med ett 

gap mellan värdena på CAAR, se Figur 7. Både för män under och över medianåldern är CAAR 

stigande, vilket kan förklaras med att information läckt innan tillkännagivandet (MacKinlay, 1997; 

Jensen, 1978). Ökningen av CAAR förklaras, precis som under allmänt om VD-byten och 

jämförelse mellan könen, med att de investerare som har information före övriga tar tillfället i akt 

och köper aktier vilket får kursen att öka fram till eventdagen (Lee et al, 1992; King, 2009; Aier, 

2013). Alternativt kan detta förklaras genom signaleringsteorin vilket tidigare diskuterats (Boulding 

& Kirmani, 1993). Under själva eventdagen är CAAR negativ för VD-personer över medianålder 

och positivt för män under medianåldern. Detta samband kan förklaras med hjälp av tidigare 

forskning som fann att både portföljavkastning, resultat och värde på företag sjönk i takt med att 

åldern på VD:n ökade (Cline & Yore, 2016). Det kan även förklaras med investerarnas förväntning 

på den nya VD:n där det i studier bevisats att en yngre VD leder företag med högre risk och därför 

ökar chans till en högre avkastning samt att en yngre VD investerar med i FoU (Serfling, 2014; 

Nguyen et al., 2018). Att CAAR för VD-personer under medianålder sjunker mellan dag +2 till dag 

+3 kan återigen härledas till att marknaden överreagerat på informationen (De Bondt & Thaler, 

1985; Tuyon & Ahmas, 2016). Alternativt kan förändringen i CAAR förklaras med att investerare 
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inte agerar rationellt i enighet med teorin om Behavioral Finance (Naseer & Tariq, 2015; Klinger et 

al., 2014; Suciu, 2015). I de fall där VD:n är över medianålder vid tillträdet sjunker CAAR 

fortsättningsvis även mellan dag +1 till dag +3 vilket bekräftar resultatet av Cline och Yore (2016).  

 

Anmärkningsvärt är att signifikansen är 99,9  % både dag 0 och +1 vilket tyder på ett ytterst starkt 

samband mellan en positiv reaktion hos investerare och det faktum att VD:n är under medianålder, 

se Tabell 11. Lika anmärkningsvärt är det även att resultaten för män över medianåldern endast är 

signifikanta vid dag +3, se Tabell 11. Förändringen av CAAR under övriga dagar kan därför vara 

slumpmässiga. Vi kan heller inte utesluta att den signifikanta förändringen dag +3 kan härledas till 

andra omständigheter än just VD-bytet. Hypotesen för denna del av eventstudien är: 

 

Hypotes 4a: 

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av manlig VD under medianålder men 

inte när VD:n är över medianåldern. 

 

Vi förkastar hypotesen, som tidigare nämnts, på grund av att resultaten för män över medelålder 

inte är signifikant. Studien kan därför inte med säkerhet fastställa att marknaden reagerar mer 

positivt vid tillkännagivandet av en VD under medianålder. Hade dessa resultat varit signifikanta 

hade studien inte förkastat hypotesen i linje med tidigare forskning (Cline & Yore, 2016; Serfling, 

2014).  Studien förkastar hypotesen på grund av att resultaten vid dag 0 inte är signifikanta, studien 

kan därför inte fastställa att de reaktioner som noterats inte är slumpmässiga. 

5.5.2 Kvinnor 

Både för kvinnorna över och under medianåldern kan CAAR:s nedgång respektive uppgången 

dagarna innan eventdagen, se Figur 8, förklaras med att insiderinformation använts (MacKinlay, 

1997; Jensen, 1978). När personer med information om kommande VD-byte ser det som något 

positivt kommer dessa att köpa aktier i företaget, vilket leder till en kursökning (Lee et al, 1992; 

King, 2009; Aier, 2013). Vilket även sker omvänt i de fallen där personerna med insiderinformation 

ser den nya VD:n som någon som kommer ha negativ påverkan på företaget (ibid.). Under själva 

eventdagen stiger CAAR för kvinnor över medianålder. Resultaten motsätter sig resultatet från 

tidigare forskning där resultaten visat att marknaden reagerat negativt på en äldre VD (Serfling, 

2014). För kvinnor under medianålder sjunker CAAR på eventdagen och detta bekräftar tidigare 

forskning vilken säger att marknaden reagerar negativt på information om en kvinnlig tillträdande 

VD (Lee & James, 2007; Kang & Charoenwong, 2010). Att CAAR sjunker dag +1 med i stort sett 
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lika mycket som den steg på eventdagen kan förklaras utifrån teorin om överreaktion (De Bondt & 

Thaler, 1985; Subrahmanyam, 2005). Mellan dag +2 till dag +3 stiger CAAR igen för de VD vilka 

är över medianålder, detta skulle kunna förklaras med Behavioral Finance i kombination med 

överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985; Subrahmanyam, 2005; Naseer & Tariq, 2015; Klinger et 

al., 2014; Suciu, 2015). Investerare agerar irrationellt på information om kvinnlig tillträdande VD 

och tolkar detta som en negativ utveckling (Suciu, 2015). Detta gör att kursen går ner för att sedan, i 

enighet med teorin om överreaktion, återgå till tidigare nivå (De Bondt & Thaler, 1985; Tuyon & 

Ahmas, 2016). För kvinnor under medianålder stiger CAAR mellan dag +1 till dag +3 och detta kan 

förklaras utifrån teorin om överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985; Tuyon & Ahmas, 2016) samt 

Behavioral Finance, då investerarna inte agerar rationellt (Naseer & Tariq, 2015; Klinger et al., 

2014; Suciu, 2015).  

Vi konstaterar utifrån resultaten ovan att studien visar på en låg nivå av signifikans. För kvinnor 

över medianålder är förändringen endast signifikant dag +1 samt dag +2, se Tabell 12. Detta talar 

emot en semi-effektiv marknad som säger att vi bör se en signifikant förändring under dagen för 

pressreleasen, d.v.s. dag 0 (Jensen, 1978; Fama, 1970). För dessa dagar är förvisso resultatet 

signifikant men på en lägre nivå (90 %). För kvinnor under medianålder är resultatet endast 

signifikant under dag +3 och även denna dag är signifikansen av en lägre nivå (90 %), se Tabell 12. 

Vi kan därför inte utesluta att de förändringar vi ser är slumpmässiga resultat, vilka inte kan bindas 

till VD-bytet. Hypotesen för denna del av eventstudien är, som tidigare nämnt: 

Hypotes 4b:  

Marknaden reagerar signifikant positivt vid tillkännagivande av kvinnlig VD under medianålder 

men inte när VD:n är över medianåldern. 

 

Hypotesen förkastas, som tidigare nämnts, då studien i motsats till tidigare teori visar att CAAR 

stiger i de fall då tillträdande VD är över medianålder samt sjunker för de VD vilka är under 

medianålder (Cline & Yore, 2016; Serfling, 2014). Studien förkastar även hypotesen på grund av att 

resultaten vid dag 0 inte är signifikanta, studien kan därför inte fastställa att de reaktioner som 

noterats är slumpmässiga. 

5.6 Jämförelse intern respektive extern rekrytering 

I de fall där VD:n är rekryterade internt stiger CAAR mellan dag -3 till dag -2, se Figur 9, denna 

sjunker sedan något under dag -1 för att sedan stiga kraftigt igen från dag -1 till dag 0 för att sedan 

plana ut. Dessa resultat är signifikanta mellan dag 0 till dag +3, resultaten är signifikanta på en 95 
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% signifikansnivå alla dagar med undantag för dag +2 där signifikansnivån är 90 %, se Tabell 13. 

Studien visar även att det inte finns någon överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985) för de fall där 

VD:n är internt rekryterad. Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen sjunker inte efter 

uppgången dag 0. Dessa resultat följer samma mönster som resultatet från undersökningen 

genomförd av Furtado och Rozeff (1987), där reaktionen för intern rekryteringen uppfattades mer 

positivt i jämförelse med extern rekrytering. Resultatet är däremot inte i linje med de resultat från 

studien genomförd av Lubatkin et al. (1989) som menar att extern rekrytering, uppfattas som mer 

positivt av investerare i jämförelse med intern rekrytering. Förändringen dagarna innan eventdagen 

kan förklaras genom att information läckt angående VD-bytet, insiderinformation, som uppfattas 

positivt av investerarna (De Bondt & Thaler, 1985; Tuyon & Ahmas, 2016). Denna förändring är 

dock som sagt inte signifikant, studien kan därför inte utesluta att förändringarna beror på 

slumpmässiga resultat.  

 

I de fall där VD:n är rekryterad externt visar studien att CAAR sjunker svagt från dag -3 till dag -2, 

se Figur 9. Sedan stiger CAAR mycket kraftigt mellan dag -2 till dag -1. CAAR planar sedan ut 

mellan dag -1 till dag 0 för att sedan sjunka mellan dag 0 till dag +2. Studien konstaterar att dessa 

resultat är signifikanta för dag -1 samt för dag 0, med en signifikansnivå på 95 %, se Tabell 13. 

Resterande dagar ser vi ingen signifikant förändring och dessa kan därför vara slumpmässiga. 

Studien visar med andra ord att investerare i Norden reagerar negativt på nyheten om att en ny VD 

är externt rekryterad. Detta talar emot studien genomförd av Furtado och Rozeff (1987) men är i 

enighet med studien genomförd av Lubatkin et al. (1989). Den signifikanta ökningen av CAAR dag 

-1 till dag 0 talar för den effektiva marknadshypotesen (Fama 1970; Jensen 1978). Vi konstaterar 

även att CAAR sjunker kraftigt efter dag 0 i de fall där den tillträdande VD:n är externt rekryterad 

vilken indikerar på en överreaktion hos investerarna (De Bondt & Thaler, 1985; Atkins & Dyl, 

1987; Subrahmanym, 2005). Dock är dessa resultat inte signifikanta och därför kan det inte 

säkerställas att detta bero på VD-bytet. 

 

Studien fann liknande resultat som studierna genomförda av Kang och Shivdasani (1996) samt 

Dahya och McConnell (2003) vilka beskriver att det finns en positiv reaktion till både internt och 

externt rekryterade VD. Vår studie visar som sagt en positiv utveckling av CAAR för internt 

rekryterade VD mellan dag -1 till 0 så väl som en positiv utveckling av CAAR för externt 

rekryterad VD mellan dag -2 till -1. Ökningen sker vid olika tidpunkt men den är trots allt positiv 

för de båda grupperna. Vi konstaterar från studiens resultat att ökningen av CAAR är högre för de 
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VD vilka är internt rekryterade jämfört med de vilka är externt rekryterad. Hypotesen för denna del 

av eventstudien är: 

 

Hypotes 5: 

Marknaden reagerar lika om VD:n är internt- respektive externt rekryterad. 

 

Hypotesen förkastas då studien visar på att CAAR för VD-personer vilka är rekryterade internt 

stiger kraftigt dag 0 till skillnad från VD-personer vilka är rekryterad externt där CAAR är i princip 

oförändrad. Dessa resultat visar på likheter med studien genomförd av Furtado och Rozeff (1987) 

men olikheter mot studierna genomförda av Kang och Shivdasani (1996), Dahya & McConnell 

(2003) samt Lubatkin et al. (1989). 
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6. Reflektioner  

I detta kapitel diskuteras resultatet i studien med utgångspunkt i studiens syfte. Vi redovisar även 

våra egna reflektioner gällande resultatet.   

 

Under studiens gång, speciellt under analysdelen, så är det flera punkter vi som genomfört detta 

examensarbete reflekterat över. Framförallt har vi reflekterat över att vi i väldigt många fall sett en 

signifikant förändring av CAAR på dag -1, d.v.s. en dag innan pressreleasen av VD-bytet. Detta var 

för oss ett oväntat resultat då detta kan tyda på att en eller flera investerare vetat om bytet dagen 

innan tillkännagivandet (Lee et al, 1992; King, 2009; Aier, 2013). Då insiderhandel är olagligt i 

samtliga länder som ingår i studien (Fernandes & Ferreira, 2008; Frijns et al., 2010) anser vi att 

detta är mycket märkligt. Att insiderhandel skulle vara så utbrett i Norden anser vi inte känns 

troligt. Detta har givetvis väckt flera frågor kring vårt utförande av studien. Den första tanken var 

att vi misstolkat pressreleaserna med tillkännagivande av VD-bytet. Därför började vi med att gå 

igenom alla pressreleaser för våra VD-byten ytterligare en gång. Detta för att säkerställa att vi inte 

gjort några misstag när vi tolkat pressmeddelanden. När vi kontrollerade fann vi endast i en 

pressrelease att vi misstolkat informationen. Nästa tanke som slog oss var att pressreleaser med 

annan kurspåverkande information kunde ha släppts på någon av dagarna innan pressmeddelandet 

gällande VD-bytet. Ytterligare en gång sökte vi pressreleaser för företagen i anslutning till VD-

bytet, vi fann dock inga tecken på att så var fallet. Vår sista tanke var att dessa resultat är 

slumpmässiga, men då resultaten är signifikanta ser vi inte detta som troligt, vilket väcker många 

frågor vi inte kan besvara inom tidsramen för detta examensarbete.  

 

En annan faktor som vi reflekterat kring är att vi i många av fallen ser en signifikant förändring 

dagen, eller dagarna, efter tillkännagivandet av ett VD-byte. Detta kan vi, som tidigare nämnts i 

analysdelen, förklaras både med teorin om investerares överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985; 

Atkins & Dyl, 1987; Subrahmanyam, 2005) samt med signaleringsteorin (Boulding & Kirmani, 

1993; Diamond, 1985; Ross, 1977). Trots att det finns förklaringar vilka är troliga till detta resultat, 

d.v.s. genom överreaktioner samt signaleringsteorin, vill vi även uppmärksamma att resultaten kan 

bero på att pressreleasen släppts sent på dagen. Detta skulle kunna bidra till att reaktionen blir 

fördröjd med tanke på börsens öppettider, vilket även MacKinlay (1997) nämner som argument till 

att ha ett eventfönster som löper ett antal dagar efter själva eventet.  

 

En tredje reflektion vi gjort gäller några av de mer specifika resultaten vi fått. I jämförelsen mellan 

kvinnor och män utgick vi från hypotesen att marknaden skulle reagera negativt på 
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tillkännagivandet av en kvinnlig VD. Denna hypotes utvecklades i anslutning till att tidigare 

forskning tyder på att så är fallet (Lee & James, 2007; Kang & Charoenwong, 2010). Hypotesen till 

trots hade vi en tanke om att resultaten i Norden eventuellt kunnat skilja sig från tidigare studier 

utförda på andra platser i världen. Detta då Norden är den del av världen där jämställdhetsarbetet 

kommit längst (World Economic Forum, 2018). Detta såg vi tecken på då CAAR steg mellan dag -2 

till dag 0, dalade något under dag +1 för att sedan fortsätta stiga, se Figur 5. Detta glädjer oss, att se 

en positiv förändring av CAAR vid tillkännagivandet en kvinna som tillträder som VD. Detta i 

kombination med en ökad andel kvinnliga VD-personer gör att vi ser ljust på en i framtiden mer 

jämställd VD-fördelning mellan män och kvinnor. Dock får vi inte glömma att resultaten faktiskt 

inte är signifikanta, se Tabell 8 Därför är det svårt för oss att dra någon egentlig slutsats från våra 

resultat på den punkten.  

 

I jämförelsen mellan de fyra länderna (Sverige, Finland, Norge och Danmark) var vi förvånade över 

de skillnader vi fann gällande reaktionerna på aktiemarknaderna. Sverige och Finland hade, som vi 

tidigare nämnt, en positiv reaktion dag 0, till skillnad från Norge och Danmark vilka hade en 

negativ reaktion dag 0, se Figur 6. Detta var ett resultat vi inte hade förväntat oss, men som vi 

tidigare noterat är resultaten för Norge och Danmark inte signifikanta, se Tabell 10, vilket gör det 

svårt att dra några definitiva slutsatser om resultatet. Det vi fann mest intressant när vi reflekterade 

över denna del var förändringen i CAAR och hur detta resultat kan förklaras. En av de skillnader vi 

sett mellan länderna är dess olika styrelsesammansättning där Sverige och Finland har så kallat 

“unitary board” samt att Norge och Danmark har så kallat “two-tier board”. Detta samband hade vi 

inte förväntat oss, det är dock ett mycket intressant sådant och ett förslag på framtida 

forskningsområde. Dock finns mer ny forskning vilket hävdar att fler länder i Norden använder den 

så kallade nordiska modellen vilket gör att vi inte med säkerhet kan se en uppdelning av länderna i 

förhållande till styrelsens struktur. Vi kan naturligtvis inte dra några slutsatser om detta då denna 

studie inte studerar styrelsestruktur eller styrelsesammansättningar, men det är dock en intressant 

observation och således värd att nämna.  

 

Vad beträffar den delen av studien där vi undersökt betydelsen av VD:ns ålder på 

marknadsreaktioner så reflekterade vi för det första över resultaten som tidigare forskning kommit 

fram till. Denna visar att en yngre VD har många fördelar vilka marknaden eftertraktar (Serfling, 

2014; Nguyen et al., 2018). Detta var resultat som vi reagerade på, då vi innan vi började läsa in oss 

på ämnet hade en föreställning om att en äldre VD skulle vara att föredra från investerarens 

synvinkel. Detta då en äldre VD med åren samlat på sig mer erfarenhet om styrelsearbete, 
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företagsledning och bättre kännedom om marknaden. Detta var dock inte fallet vilket förvånade oss. 

Vid studiens genomförande noterade vi bland män ett mönster som vi förväntade oss att se. Detta 

förväntade mönster var att CAAR steg för manliga VD-personer under medianålder samt att CAAR 

föll för manliga VD-personer över medianålder. Trots att detta mönster var förväntat så var vi 

tvungna att förkasta hypotesen då resultaten inte var signifikanta för de fall där VD:n var över 

medianålder. Vi blev dock förvånade när vi, under nästa del av studien, såg att reaktionen dag 0 för 

de fall där tillkännagivandet gäller en kvinnlig VD var motsatt det mönster vi såg hos män. Detta 

stämmer inte överens med forskningen vi tagit del av i litteraturgenomgången. Här var resultaten 

inte heller signifikanta för en av grupperna. Denna gång visade t-testet för kvinnor under 

medianålder att resultaten inte var signifikanta. Kan det vara så att marknaden föredrar en yngre VD 

när det gäller män men att marknaden föredrar en äldre VD när det gäller kvinnor? Våra resultat 

tyder på detta men på grund av signifikanstester kan vi inte med säkerhet dra en slutsats.  

 

För den sista delen av undersökningen hade vi svårt att utforma en hypotes vi kände oss nöjda med. 

Då viss tidigare forskning tyder på att en externt rekryterad VD är att föredra (Lubatkin et.al, 1989; 

Kang & Shivdasani, 1996) medan annan forskning hävdar att en intern VD är att föredra (Furtado & 

Rozeff, 1987). Vidare finner vi flera källor som hävdar att marknaden varken föredrar den ena eller 

den andra (Dahya & McConnell, 2003). Då forskningen är så splittrad valde vi att utforma en 

hypotes om att det inte bör vara någon skillnad mellan de två grupperna. Detta visade sig dock inte 

stämma, studien visade istället att den nordiska marknaden föredrar en internt rekryterad VD, se 

Figur 9. Detta kan vi konstatera med en signifikansnivå på 95 %, se Tabell 13. Vi förutsätter att 

detta resultat grundar sig i att investerare i Norden värdesätter en tidigare kännedom om företaget, 

marknaden, produkter etc. (Dherment-Ferere & Reneboog, 2000).   

 

Slutligen ställer vi oss frågan om det finns andra sätt att mäta marknadens reaktion vid ett VD-byte 

än med aktiekursen som variabel. En studie av handelsvolym skulle möjligen kunna leda till ett 

annat resultat. Detta är inget vi inom ramen för detta examensarbete hade möjlighet att undersöka, 

dock är det möjligen ett ämne för framtida examensstudenter att ta sig an. 
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7. Slutsats 

I följande kapitel besvaras studiens syfte. Utöver detta presenteras teoretiskt- och praktiskt bidrag 

samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på 

tillkännagivandet av en ny VD, samt att analysera hur faktorerna; kön, land, ålder och 

rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. 

  

Ovan ser vi syftet med studien, vi besvarar detta syfte enligt följande. Vi ser att marknaden, oavsett 

vilken nordisk marknad vi analyserar, reagerar positivt på ett VD-byte. Resultaten visar att det finns 

en positiv reaktion när en man utses till VD, samt tyder även på att det finns en positiv reaktioner 

även när en kvinna utses till VD. Mellan länderna är marknadsreaktionen positiv för både Sverige 

och Finland, men tyder även på en negativ reaktion i Danmark och Norge. Resultaten gällande 

marknadsreaktionen, beroende av ålder, är positiv för män under medianålder samt tyder på en 

negativ reaktion för män över medianålder. Resultaten för marknadsreaktioner, beroende av ålder, 

tyder på en negativ reaktion då kvinnor är under medianålder samt tyder på en positiv reaktion då 

kvinnor är över medianålder. På eventdagen reagerar marknaden positivt på en internt rekryterad 

VD medan marknaden reagerar svagt negativt när VD:n istället är externt rekryterad. Som vi 

tidigare nämnt är dock vissa av resultaten inte signifikanta och vi kan därmed inte utesluta att vissa 

av dessa resultat är slumpmässiga. 
  

Vi kan konstatera att det påtagligt ofta är en kraftig, dessutom signifikant, reaktion på marknaden 

dagarna före själva eventet. Enligt lag måste svenska företag släppa kurspåverkande information till 

allmänheten. Resultatet kan givetvis bero på andra faktorer, men frågan om insiderinformation 

måste ändå lyftas. Detta trots att vi har svårt att se att insiderhandel skulle vara så pass omfattande. 

Vi konstaterar även att studien i flera fall visar signifikanta resultat dagarna efter tillkännagivandet 

vilket ger stöd till de teorier som finns angående överreaktioner på marknaden. För faktorn ålder 

kan vi, som nämnts, konstatera att marknaden visar en tendens till att föredra en äldre VD hos 

kvinnor men en yngre hos män. Detta är enligt oss en mycket intressant ur företagsledningens 

synvinkel då detta resultat skulle tyda på att ålder bör beaktas som en viktig faktor när en ny VD 

utses. Även faktorn om intern respektive extern rekrytering är intressant ur företagsledningens 

synvinkel, då dessa bör vara medvetna om hur deras val av rekrytering av VD påverkar reaktionen 

på marknaden. Studien visar att investerare föredrar om den tillträdande VD:n är internt 

rekryterade. Detta är en faktor som företagsledning bör reflektera över vid val av VD.  
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7.1 Praktisk och teoretiskt bidrag 

Studien praktiska bidrag är en förståelse för företagsledningen angående de faktorer investerare 

lägger vikt vid i samband med ett VD-byte. Studien bidrar genom att både poängtera vikten av de 

olika faktorerna kön, ålder samt rekrytering, men även effekten dessa får hos investerare i Norden. 

Detta menar vi kan vara till stor nytta i praktiken då vi från studien finner att investerarna reagerar 

olika beroende på dessa faktorer. Studien bidrar till att styrelsen, oavsett anledning till förändringen 

på VD-positionen, kan värdera och vikta dessa faktorer för att formulera pressmeddelandet på ett 

sätt vilket tas emot positivt av investerare. Exempelvis konstaterar studien att investerare reagerar 

positivt till en internt rekryterad VD. Ett förslag till styrelsen skulle således vara att i 

pressmeddelandet skriva om den tillträdande VD:ns långa engagemang i företaget, förutsatt att 

VD:n är internt rekryterad. Studien kan även bidra praktiskt för investerare då kunskap om dessa 

påverkande faktorer gör att aktien kan värderas mer korrekt i samband med VD-byten.   

 

Studiens teoretiska bidrag är att fylla det gap vilket finns i forskning gällande marknadsreaktioner i 

Norden. Denna studie bidrar till litteraturen på flera olika sätt. Marknadsreaktioner på den nordiska 

marknaden är inte undersökt sedan tidigare, då tidigare studier genomförts i USA, Malaysia, 

Singapore, Japan alternativt varit gränsöverskridande studier. Utöver detta bidrar vi med förståelse 

angående hur aktiekursen påverkas beroende på tillträdande VD-personer kön, ålder samt om denne 

är rekryterad internt eller externt, i en nordisk kontext. Dessutom finner vi från resultatet att 

marknaden reagerar positivt när en kvinnlig VD tillträder positionen som VD, vilket inte är i linje 

med tidigare forskning. Genom detta examensarbete ökar kunskaperna om marknadens reaktion vid 

VD-byten samt förändring i aktiepris som följer därav.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Våra förslag på fortsatt forskning efter reflektion över våra resultat är följande; 

➢ Studera vad den signifikanta reaktionen före tillkännagivande dagen kan bero på. 

➢ Studera huruvida marknadsreaktionen angående tillkännagivandet av att en kvinnlig VD ska 

tillträde då jämställdheten förändras i framtiden. 

➢ Studera huruvida marknadsreaktionen vid VD-byte påverkas av företagets styrelsestruktur.  

➢ Utföra en liknande studie med handelsvolym som variabel istället för aktiekurs.  
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8. Kritik mot studien 

I följande kapitel presenteras kritiska punkter med studien samt resonemang angående de olika val 

som författarna gjort under studiens gång.  

 

En kritisk punkt för studien är att de resultat vi fått från den data vi analyserat inte med 100 % 

säkerhet kan sägas helt bero på effekten VD-bytet har haft. T.ex. kan det, som bland andra Dedman 

och Lin (2001) beskrivit, vara så att företagen i vår studie publicerar annan information i samband 

med tillkännagivandet om ett VD-byte, exempelvis en kvartalsrapport eller liknande, och att detta 

påverkar resultatet. Vidare vill vi även påpeka att mycket av vårt vetenskapliga material gällande 

tidigare forskning och teori är äldre källor. Att våra resultat inte är samstämmiga med tidigare 

studier kan bero på just detta, dock har det inte funnits nyare forskning att tillgå från de plattformar 

Högskola i Gävle tillhandahåller. Detta är givetvis en svag punkt i studien, men vi hävdar även att 

detta är en av faktorerna till att undersökningen blir intressant.  

 

Vidare vill vi även vara självkritiska vad gäller att valet av eventfönster inte nödvändigtvis var den 

optimala längden, trots att vi utifrån förutsättningarna vi hade anser att det var ett legitimt val. 

MacKinlay (1997) föreslår att det är rimligt och direkt nödvändigt att använda sig av ett 

eventfönster som sträcker sig från några dagar före till några dagar efter eventet. Detta görs för att 

fånga upp effekten av insiderinformation (MacKinlay, 1997) samt att marknaden kan reagera på ett 

sätt som strider mot teorin om effektiva marknader (Fama, 1970). Risken med att inte isolera 

eventfönstret till bara själva eventdagen är att andra händelser som inte är direkt kopplat till VD-

bytet kommer att påverka resultatet. Dessutom kan marknaden överreagera och då är det av intresse 

att undersöka även ett par dagar efter själva eventet (De Bondt & Thaler, 1985). Med detta sagt 

anser vi att valet av eventfönster är motiverat, även om vi vill vara tydliga med att detta kan påverka 

studiens resultat. 
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