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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om aktieprisets volatilitet förändras signifikant i 
samband med annonseringen av en VD-avgång.  
 
En eventstudie tillämpades med aktieprisets volatilitet som mått. Modelleringen har utgått 
ifrån ”Constant Mean Return Model”. Studien är baserad på 67 VD-avgångar från 53 olika 
företag på Stockholmsbörsens A-lista mellan åren 1999-2005. För att testa om volatiliteten 
ändrats signifikant användes ett F-test. En uppdelning har även gjorts mellan frivillig och 
ofrivillig avgång. 
 
De teorier som studien använde sig av är effektiva marknadshypotesen och agentteorin. Vid 
tolkningen av resultaten utgick författarna även ifrån tidigare studier.  
 
I resultaten syns generellt sett ingen signifikant volatilitetseffekt vid VD-avgångar. 87,3 % av 
VD-avgångarna, oavsett om de är frivilliga eller ofrivilliga, är ej signifikanta. Vid 
uppdelningen frivillig/ofrivillig avgång kunde heller ingen effekt påvisas. Slutsatsen är att det 
inte verkar finnas någon signifikant volatilitetseffekt vid VD-avgångar.   
 
Författarna anser därmed att en ofrivillig avgång inte signalerar en strategiförändring för 
företaget. En VD-avgång ger heller inte upphov till osäkerhet över aktiens framtida 
utveckling, vilket kan tyda på att VD:n inte har en tillräckligt avgörande roll för företagets 
utveckling. En annan förklaring är att marknaden inte reagerar på VD-byten då det är en 
relativt vanlig företeelse på Stockholmsbörsen. Däremot sågs en tendens att andelen 
ofrivilliga avgångar ökar under år med lågkonjunktur. Författarna har tolkat det som att 
företagets VD i viss utsträckning används som syndabock. Under år med högkonjunktur 
ökade på liknande sätt andelen frivilliga avgångar. 
 
Nyckelord: aktieprisets volatilitet, VD-avgång, eventstudie, effektiva marknadshypotesen, 
agentteorin. 
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1. INLEDNING  
 
I detta kapitel kommer bakgrunden till forskningsområdet först att behandlas, vilket leder 
vidare till problemdiskussionen där frågeställningen presenteras. Sedan beskrivs syftet och 
avgränsningarna för uppsatsen, och slutligen presenteras uppsatsens disposition. 

 
1.1 Bakgrund  
 
Tidigare hade ett företag en och samma VD under många år, men nu på senare år har denna 
bild förändrats drastiskt. Förändringen märks extra tydligt då man studerar åren 2000 till 2005 
då fler än 400 VD-byten har skett i börsnoterade företag. Fyra av tio börsnoterade företag 
byter idag VD varje år, jämfört med ett av tio börsnoterade företag i mitten av 1990-talet1. 
Tron på att en ny VD ska kunna lösa ett företags problem ökar, och när den nya VD:n inte 
lyckas lika bra som styrelsen förutspått sparkas även denne. Anders Bylund säger såhär till 
Veckans Affärer2: 
  

” Högste chefen har en begränsad tid på sig att utföra och få genomslag för sitt 
program. Därefter, om det inte går som tänkt, börjar han att ifrågasättas samtidigt 
som osäkerheten sprider sig i organisationen.” 
 

Det viktigaste idag är att ha en bra kursutveckling för aktien, och den VD som inte levererar 
resultat tillräckligt snabbt efter att ha blivit tillsatt kommer att avskedas. VD:ns roll i företaget 
har gått ifrån att vara den som leder företaget till den som ska få aktiekursen att gå så bra som 
möjligt3. Det verkar som att de kortsiktiga målen är viktigare än de långsiktiga, då 
kvartalsekonomin påverkar hur en VD handlar. Detta kan bli ett problem för företagen då de 
glömmer bort att skapa värde på långsikt (Almgren, 2006). 
  
Ett utmärkande drag för den svenska aktiemarknaden har varit investmentbolag som utövar ett 
aktivt ägande. Dessa härrör bland annat ifrån banksfärer och privata ägarintressen, såsom 
Handelsbanken och Wallenbergfamiljen, som har gett en kontinuitet i ägandet och byggt upp 
kompetens för ägarutövning4. Dessa sfärer har även utvecklat nätverk för informationsutbyte 
och överblickat basen för rekrytering av styrelseledamöter och ledningar för de företag de 
engagerar sig i (Carlsson 1997:68).  
 
De institutionella ägarna fick under senare delen av 1990-talet allt större betydelse. Det ökade 
pensionssparandet ackumulerades i pensionsfonder, försäkringsbolag och aktiefonder, 
samtidigt som en allt större del av detta sparande kanaliserades till aktiemarknaden (Ibid:52-
53). Under samma period ökade även det utländska ägandet kraftigt. Från tidigt 1990-tal fram 
till år 2005 så mer än fyrdubblades det utländska ägandet uttryckt i procent av totala 
börsvärdet. Idag uppgår det utländska ägandet till omkring 35 % av kapitalet på börsen. 
Majoriteten av detta ägande utgörs dessutom av utländska institutioner (Fristedt et al. 
2006:17-19). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att trenden har varit att ägarnas inflytande har ökat. Denna 
trend kan ha lett till att ägare i ännu större utsträckning avkräver ansvar av styrelse och 

                                                 
1 Ledare, 2006. ”VD-karusellen skadar företagen”, i Veckans Affärer, 2006-02-13. 
2 Bengt Ericson, 2006. ”VD-katapulten slår blint”, i Veckans Affärer 2006-02-13. 
3 Ledare, 2006. ”VD-karusellen skadar företagen”, i Veckans Affärer, 2006-02-13. 
4 Åtgärder som tas av ägarna för att påverka beslut om företaget (Brealey et al. 2003:963). 
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ledning och i framtiden kan kanske ägarna få en kompletterande roll till den verkställande 
ledningen (Carlsson 1997:80). 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Att VD:n allt oftare byts ut kan vara ett tecken på att ägarnas inflytande ökat och att ägarna tar 
en aktivare roll i företagets utveckling. Anledningarna till en VD:s avgång kan förstås vara 
andra än att kursutvecklingen inte gått så bra som man hoppats på. Företagets VD kan även 
avgå frivilligt av till exempel privata skäl såsom erbjudande om ett nytt jobb eller för att gå i 
pension.  
 
Blir aktien en mer osäker placering när företagets VD avgår? Aktieprisets volatilitet kan sägas 
vara ett mått på hur osäker aktiens framtida prisutveckling är. När volatiliteten ökar, ökar 
också sannolikheten att aktien kommer att prestera mycket dåligt eller mycket bra. Genom att 
betrakta hur aktieprisets volatilitet reagerar på nyheter, såsom en VD-avgång, så studerar man 
alltså om osäkerheten över aktiens prisutveckling ökar, minskar eller är konstant (Hull 
2006:206). 
 
Ökar alltid volatiliteten vid en VD-avgång? Är det till exempel någon skillnad om VD:n avgår 
frivilligt eller ofrivilligt? Bör inte aktiekursen fluktuera mer om en VD tvingas att avgå än om 
denne sitter kvar på sin post? I denna uppsats kommer följderna för denna problematik att 
studeras.  
 
En eventuell volatilitetseffekt kan påverka ägare, dess ledning och även potentiella 
investerare. Ur ett ägarperspektiv tyder en ökad volatilitet på olika förväntningar på företagets 
framtida prestationer. Investerarnas uppfattningar om företagets värde går isär, vilket leder till 
hög osäkerhet, och investerare som söker en stabil placering lockas inte av en mycket volatil 
aktie. För kortsiktiga investerare kan däremot förhöjd volatilitet utnyttjas, varför en sådan 
aktie är intressant. Ur ledningens perspektiv bör en ökad volatilitet inte vara något positivt för 
företaget. När aktiepriset fluktuerar så ändras även värdet på det egna kapitalet, eftersom 
volatilitet är ett mått som används i olika värderingsmodeller5. Genom att man vet hur 
marknaden reagerar vid en VD-avgång skulle ledningen kunna göra övergången till den nya 
VD:n så smidig som möjligt och försöka undvika att aktiens volatilitet ökar. Ägarna skulle på 
motsvarande vis få insikt om att en kortare period av ökad volatilitet inte behöver ha andra 
orsaker än VD:ns avgång. 
 
Tidigare studier som gjorts inom detta område har bland annat studerat VD-byten på den 
amerikanska och brittiska marknaden6. Slutsatserna var att det blev störst 
volatilitetsförändring då VD:n avgår ofrivilligt. Det är intressant att se om det är någon 
skillnad mellan länderna. Möjligtvis reagerar den svenska marknaden mindre kraftigt på VD-
avgångar än den brittiska, då Sverige traditionellt sett har haft en starkare ägarkultur än 
exempelvis England och dessutom aktiva investmentbolag såsom Industrivärden och Investor 
(Carlsson 1997:68). Starka ägare som är engagerade i företaget och även överblickar 
rekryteringen av en ny VD skulle troligtvis leda till mindre osäkerhet över företagets 
inriktning och strategi och osäkerheten över aktiens utveckling borde på så sätt vara lägre. 
Samtidigt har aktiemarknaden blivit allt mer internationell och det utländska ägandet har 
kraftigt ökat på Stockholmsbörsen. En internationell blandning av ägare på de olika ländernas 

                                                 
5 Till exempel i Black-Scholes modell 
6 Se kapitel 2.3. 
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börser innebär troligtvis att marknaderna kommer att reagera allt mer lika på samma sorts 
nyheter. 
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen7 skall all ny information speglas i aktiepriset. 
Avsikten med den här studien är att studera effekter på aktieprisets volatilitet när ny 
information når marknaden, och då specifikt studera eventuella förändringar vid en VD-
avgång.  
 
Frågeställningen är: 
Hur beter sig aktieprisets volatilitet vid annonseringen av en VD-avgång?  
Kan man se någon signifikant skillnad mellan frivillig och ofrivillig avgång? 
 
1.3 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka om aktieprisets volatilitet förändras signifikant i samband 
med annonseringen av en VD-avgång.  
 
1.4 Avgränsningar  
 
De 53 företag som studeras är noterade på Stockholmsbörsens A-lista och har haft en VD-
avgång under åren 1999-2005. Totalt skedde 67 avgångar under tidsperioden. De krav som 
finns på A-listans företag för ägandet gör att likviditeten bättre kan garanteras, samt att 
handeln är aktivare. Det leder till att ny information effektivare avspeglas i aktiepriserna och 
gör A-listan till ett lämpligt val i det här fallet.  
 
Årtalen har valts för att de ligger nära i tiden och underlättar på så sätt sökningen av 
pressmeddelanden. Desto längre tillbaka i tiden författarna går desto mer har hänt med 
företagen, såsom uppköp eller stora omstruktureringar, vilket kan försvåra sökningen av 
källor för börskurser och pressmeddelanden.  
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel två beskrivs två teorier: effektiva marknadshypotesen och agentteorin. I samma 
kapitel presenteras även tre tidigare internationella studier. I kapitel tre diskuteras vilken 
metod som skall användas, och en beskrivning av tillvägagångssättet görs genom 
tillämpningen av en eventstudie. Den valda modellen presenteras även i det kapitlet. I kapitel 
fyra presenteras resultaten för undersökningen. Kapitel fem analyserar de givna resultaten och 
i kapitel sex förs en sammanfattande diskussion, där även förslag på fortsatta studier 
presenteras.  

                                                 
7 Effektiva marknadshypotesen innebär att marknaden reflekterar all ny information direkt i aktiepriset på ett 
snabbt och korrekt sett. Den diskuterades först av Fama år 1970 i hans artikel Efficient Capital Markets: A 
Review of Theory and Empirical Work  i Journal of Finance, Vol. 25, No 2. 
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2. TEORI   
 
Detta kapitel beskriver de två teorierna som författarna anser är lämpliga att studera för att 
kunna besvara forskningsfrågan: effektiva marknadshypotesen och agentteorin. Sedan 
presenteras tre internationella studier som gjorts inom detta område.  
 
2.1 Effektiva marknadshypotesen 
 
1953 lade Maurice Kendall, en statistiker från Storbritannien, fram en avhandling angående 
aktie-och handelsvarors priser. Han hade förväntat sig att finna regelbundna priscykler för 
aktie- och handelsvarors priser, men det verkade inte finnas några sådana mönster. Det 
verkade istället som om aktierna och handelsvarorna följde en ”random walk”, vilket innebär 
att prisförändringarna var oberoende av varandra. Under följande år studerades effektiva 
marknadshypotesen noggrant av många olika forskare (Brealey et al. 2003:347-351). Eugene 
Fama beskrev dock den mest använda definitionen av marknadshypotesen i sin klassiska 
artikel från 1970, och definitionen är följande: 
 
”A market in wich prices always ’fully reflect’ available information is called ’efficient’” 
(Fama 1970:383). 
 
Effektiva marknadshypotesen innebär att marknaden reflekterar ny information direkt i 
aktiepriset på ett snabbt och korrekt sett. Om marknaden inte var effektiv skulle olika 
marknadsaktörer kunna göra arbitragevinster8. Tidigare empiriska studier inom detta område 
bygger på antagandet om marknadens jämvikt, som kan uttryckas genom förväntad 
avkastning9. Fama kategoriserade informationen i tre former; den svaga formen, den 
halvstarka formen och den starka formen. I verkligheten påverkar olika typer av information 
aktiepriset olika snabbt, och varje starkare form av information bygger på att en lägre form av 
information redan innehas, se figur 1 (Ibid:383). 

 
 

Figur 1 Effektiva marknadshypotesens tre former 

                                                 
8 Arbitragevinster innebär att en tillgång köps på en marknad till ett lägre pris, samtidigt som denna tillgång säljs 
på en annan marknad till ett högre pris. Denna transaktion kan göras utan vare sig kostnad eller risk, samtidigt 
som en vinst uppstår (Ross et al. 2002:917).  
9 Den enkla nettoavkastning definieras som: Rt= (St/St-1)-1, där St= tillgångens pris och t=tidpunkten, alternativt 
om utdelningar betalas ut under perioden: Rt= ((St + Dt) /St-1)-1, där Dt= tillgångens utdelning vid tidpunkt t 
(Campbell et al. 1997:11-12). 
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2.1.1 Svaga formen 
 
I början när detta område var nyupptäckt var det den svaga formen som studerades mest. Den 
innebär att all information finns i tidigare aktiepris.  
 
Detta kan uttryckas: 
 
Pt = Pt-1 + Förväntad avkastning + (Slumpmässigt fel)t   (2.1.1) 
 
där: 
Pt = Priset idag. 
Pt-1 = Det senaste observerade priset. Det kan vara från igår, eller från en vecka sedan, 
beroende på vilket tidsintervall som används.  
Slumpmässigt fel = Är inte relaterat till tidigare observationer i priset, utan beror endast på ny 
information. 
 
Om aktiepriset följer ekvation (2.1.1) sägs det följa en ”random walk”. Om det vore möjligt 
att göra vinster genom att följa aktieprisrörelserna skulle alla göra det och vinsterna skulle 
direkt försvinna (Ross et al. 2002:343-344). Fama argumenterade även i sin artikel att 
”random walk” är en version av ”fair game model”, som definieras som skillnaden mellan det 
verkliga priset och priset som investerare förväntar sig, givet en viss information. På en 
effektiv marknad förväntas värdet på denna skillnad vara noll (Fama 1970:384-385). De flesta 
bevisen inom tidigare litteratur indikerar att den svaga formen av effektivitet stämmer, och att 
aktieprisförändringar endast är slumpmässiga. När bevis började stödja den svaga formen 
inledde forskare studier av den halvstarka formen (Ibid:388).  
 
2.1.2 Halvstarka formen 
 
I den halvstarka formen reflekterar aktiepriset förutom historisk information, även all möjlig 
publik information. Denna form bygger på att den svaga formen redan är uppfylld (Ibid:388). 
Om marknaden verkligen är effektiv kan en aktör inte göra vinster genom att studera publik 
information, såsom årsredovisningar, delårsrapporter och annan information om företaget som 
är tillgänglig för alla. Olika typer av information har studerats på denna nivå, bland annat hur 
marknaden reagerar på aktiesplittar och offentliggöranden av årets vinst. All typ av 
information som kan tänkas påverka aktiepriset har självfallet inte studerats, men de viktigaste 
(Ibid:409).  
 
2.1.3 Starka formen 
 
Marknadseffektiviteten kan anses vara stark om priset reflekterar all möjlig publik och privat 
information (Ibid:383). Den som kan anses ha både publik och privat information är en 
insider10. För att den starka formen av effektivitet ska hålla ska det inte vara möjligt för en 
insider att göra vinster genom att utnyttja sin monopolistiska information. Den starka formen 
ger motsägelsefulla bevis på att den stämmer, och är mest lämplig som en jämförelsestudie 
som resultat kan jämföras och analyseras mot (Ibid:409-410).   
 
 
 

                                                 
10 En insider är en person som har tillgång till information som inte alla har (Fama 1970:409-410).  
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2.1.4 Effektiva marknadshypotesen och denna studie 
 
Författarna har valt att använda sig av effektiva marknadshypotesen då ägare för företaget, 
dess ledning och även potentiella investerare påverkas av den information som en VD-avgång 
innebär. Som tidigare nämnts kan då ägarna och ledningen bättre veta när de ska släppa ett 
pressmeddelande om de vet hur marknaden reagerar. Om företagsledningen anser att 
marknaden är effektiv är det betydelselöst när de släpper informationen eftersom marknaden 
ändå kommer att anpassa sig direkt. Det går då alltså inte att välja en lämplig tidpunkt för att 
släppa den nya informationen, eftersom alla tidpunkter är lämpliga (Ross et al. 2002:361).  
 
Genom att bestämma en grad av marknadseffektivitet blir det lättare att sätta upp hypoteser 
och testa dessa. I den här studien är det den halvstarka formen som författarna avser att utgå 
ifrån, då ett pressmeddelande väl uppfyller informationskriterierna för denna. Den halvstarka 
formen av effektiva marknadshypotesen kommer sedan att ligga som grund till eventstudien.  
Den starka formen kommer inte att användas då författarna kommer att bortse från eventuell 
insiderhandel.  
 
2.2 Agentteorin  
 
Agentrelationen bygger på att en eller flera personer (principalen) kontrakterar någon 
(agenten) som för deras räkning utför vissa tjänster. Dessa tjänster innebär att en del beslut 
och därmed auktoritet delegeras till agenten ifrån principalen. Teorin, vars idéer redan fanns 
hos Adam Smith, har utvecklats av bland annat Michael C. Jensen och William H. Meckling i 
deras artikel ”Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure”, som publicerades i Journal of Financial Economics 1976. De konstaterar där att 
relationen principal-agent är något som går att finna i alla organisationer och gemensamma 
projekt. I studien fokuserar de framförallt på relationen aktieägare-företagsledning, som 
passar in under definitionen av en ren agent-principal relation och där företagsledningen utgör 
agenten och ägarna principalen. 
 
2.2.1 Agentkostnader 
 
Teorin utgår ifrån att alla individer kommer att agera för att maximera sin egen nytta. Därmed 
uppkommer problemet att agenten inte alltid kommer att agera för principalens bästa. 
Principalen har således anledning att införa incitament för agenten och även att ta på sig 
kostnader för övervakning av agenten, för att minimera dennes oönskade handlingar. 
 
Agentkostnader uppkommer i tre former: 
 

1) Övervakningskostnader: till exempel mätning, utvärdering och uppföljning av 
agentens handlingar och prestationer. 

2) Bindningskostnader: kostnader för kontrakt, regler och policys med mera, som skall 
garantera att agenten inte uför handlingar som skulle skada principalen. En sekundär 
kostnad för dessa är att de även i viss mån begränsar agentens möjligheter till 
handlingar som skulle kunna öka principalens välfärd. 

3) Residualkostnader: är skillnaden mellan aktiviteter som är optimala för principalen 
och de faktiskt utförda aktiviteterna. 

 
De två översta punkterna är i regel oftast positiva incitament, både monitära såväl som icke-
monetära. Jensen och Meckling menar vidare att aktieägare utanför företaget upplever att 
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nuvärdet av förväntade framtida övervakningskostnader, som dessa aktieägare kommer att stå 
för, minskar värdet på deras rätt till företagets tillgångar. Aktieägare utanför företaget 
kommer på så vis att ha det i åtanke när de bestämmer vad de är beredda att betala för aktien. 
En hypotes som Jensen och Meckling har är även att desto större företaget är, desto större 
kommer övervakningskostnaderna att vara. De antar att övervakningsfunktionen blir mer 
komplicerad, och därmed dyrare, i en större organisation. 
 
Den totala agentkostnaden är beroende av storleken på de ovan nämnda kostnadskategorierna, 
men den kommer även att bero på marknaden för ledningspersonal. Ett stort utbud begränsar 
kostnaden för ledningens tjänster, enligt Jensen och Meckling. Storleken på agentkostnaden är 
således direkt relaterad till kostnaden av att ersätta företagets ledning. Om uppdraget inte 
kräver stor specialistkunskap om företaget, om det är lätt att utvärdera prestationerna och om 
kostnaderna för att söka en ersättare är låga, så kommer agentkostnaderna att vara nära de 
optimala kostnaderna. Agentkostnader är dock oundvikliga, så länge ägandet och kontrollen 
är åtskilda. Det är omöjligt för agenten och principalen att utan ersättning/kostnad försäkra sig 
om att agenten gör optimala beslut ur principalens synvinkel. 
 
2.2.2 Agentteorin och denna studie 
 
Då denna studie studerar börsnoterade företag med många olika aktieägare är relationen 
principal-agent oundviklig och högst intressant att relatera till. Jensen och Mecklings hypotes 
om att agentkostnadernas storlek växer med företagets storlek gör det extra intressant då 
företagen som studeras i denna studie är noterade på A-listan, och därmed får anses som stora. 
 
I och med att agentkostnader påverkar ägarnas uppfattning om värdet på aktien skulle 
fluktuationer i aktiepriset, volatilitet, kunna tyda på att ägarnas uppfattning om dessa 
kostnader varierar. Detta kan enligt Jensen och Mecklings resonemang bero på att en del 
aktieägare är så att säga inom företaget och upplever således inte dessa agentkostnader på 
samma sätt som aktieägare utanför företaget. Aktieägare inom företaget har mer information 
om ledningens faktiska aktiviteter, och kanske mer kontakt med denna, varför deras 
agentkostnader är lägre än andra aktieägares.  
 
I Sverige utgörs ledningen av både styrelse och VD. Styrelsen, som ägarna har makt att 
avsätta, tillsätter i sin tur företagets VD. Båda dessa innebär dock agentkostnader för ägarna. 
De effekter på aktien som man eventuellt ser i samband med en VD-avgång speglar dock 
troligtvis främst VD:ns betydelse för agentkostnaderna. De olika uppfattningar som ägarna 
har angående kostnaderna för denne märks på det sättet extra tydligt. 
 
Avskedandet av en VD kan på samma sätt innebära att ägarna upplever att agentkostnaderna 
för den sittande VD:n har blivit för höga och att en ersättare skulle kosta dem mindre. Ägarna 
upplever kanske inte att VD:n handlar i deras intressen eller att VD:n inte är tillräckligt öppen 
och tillgänglig, vilket har lett till att övervakningskostnaderna har stigit. Därav kan ägarna 
vilja utkräva ansvar av VD:n och kräva dennes avgång, som till exempel skedde i Skandia vid 
Lars-Eric Peterssons avgång år 200311. I det fallet var agentkostnaderna för endast 
utredningen av ledningens handlande omfattande i sig. 

                                                 
11 Se appendix, bilaga 1 för år 2003.  
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2.3 Tidigare forskning  
 
2.3.1 Eugene P.H. Furtado, Michael S. Rozeff (1986) 
 
Författarna presenterade sin undersökning, ”The wealth effects of company initiated 
management changes”, i Journal of Financial Economics 1987. I artikeln argumenterade de 
för att ledningsförändringar signalerar en förändring i företagspolicyn och ökar aktieägarnas 
välstånd. Dessutom fann de att avsked endast används som en sista utväg för att hantera 
undermåliga prestationer, men när det väl sker så tenderar aktiepriset att gå upp.  
 
Studien behandlar tillsättningar och avskedanden av de fyra högsta posterna inom företaget: 
styrelseordförande, vice styrelseordförande, ordförande och VD. Hypotesen som man utgått 
ifrån är att styrelsen agerar utifrån aktieägarnas bästa och om så verkligen görs bör inte 
aktieägarnas förmögenhet minska när information om ledningsförändringar når marknaden. 
Man menar att om ägarnas förmögenhet, aktiernas värde, inte minskar vid annonseringen av 
att styrelsen gör ledningsförändringar så skulle det därmed vara ett tecken på att styrelsen 
agerar för ägarnas bästa. 
 
Bland annonseringarna, som hämtades ifrån Wall Street Journal, så sorterades bland annat 
tillförordningar bort, liksom utnämningar som skedde i samband med andra annonserade 
händelser. Utav totala 1406 ledningsförändringar under åren 1975 till 1982 återstod efter 
utrensningarna 323 stycken. Företagen som ingick hämtades ifrån American Stock Exchange 
och ”Market Model”12 användes för att behandla data. Estimeringsfönstret13 respektive 
händelsefönstret14 sattes till 210 och 60 dagar. 
 
Antalet rena avskedanden var så pass lågt i materialet att författarna konstaterade att inga 
säkra slutsatser kunde dras. Deras teori var att avskedanden sänder negativa signaler om 
företaget varför avskedanden i det längsta undviks, alternativt presenterar företagen en 
ersättare i samma pressmeddelande där avgången annonseras för att försöka balansera de 
negativa signalerna. De rena avskedanden som skedde under perioden gav dock en positiv 
effekt på aktien. Författarna tolkar det som att marknaden i dessa fall redan är medveten om 
de bristande prestationerna och därför välkomnar dessa avsked. Andra resultat var att 
tillsättningar som sker internt gav mer positiva effekter på aktien än externa rekryteringar, 
troligtvis för att det signalerar att hög kompetens finns tillgänglig inom företaget. 
 
2.3.2 Elisabeth Dedman, Stephen W.-J. Lin (2001) 
 
Dedman och Lin publicerade sin forskningsartikel ”Shareholder wealth effects of CEO 
departures: evidence from the UK” i Journal of Coporate Finance 8, 2002. Undersökningen 
rör bland annat marknadsreaktioner på annonseringar av VD-avgångar i Storbritannien. 
Företagen som inkluderades ingick i Financial Times all share index under perioden 1990-
1995. Totalt studerades 331 stycken VD-avgångar. Händelsefönstret var satt till tre dagar och 

                                                 
12 Market Model utgår ifrån att en del av den abnormala avkastningen kan förklaras av marknadens allmänna 
utveckling. Den förväntade avkastningens ekvation skattas genom regression mot marknadsavkastningen. I 
praktiken utgörs oftast marknaden av ett brett index, som den förväntade framtida avkastningen beräknas utifrån 
(Campbell et al. 1997:154). 
13 Estimeringsfönstret är den tidsperiod som används för modelleringen av den förväntade avkastningen 
(Campbell et al. 1997:152). 
14 Händelsefönstret är tidsperioden som används för att beräkna den observerade avkastningen (Campbell et al. 
1997:152). 
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estimeringsfönstret till 150 dagar. I studien valdes abnormal avkastning15 som mått och 
”Market Model” användes för att skatta förväntad avkastning. Händelserna kategoriserades 
efter anledningen till avgången såsom pension, nytt jobb, avskedande etcetera och denna 
kategorisering baserades på information ifrån både tidningsartiklar och pressmeddelanden.  
 
Resultaten visar inte på några marknadsreaktioner när en ersättare presenteras i samband med 
VD-avgången. Avsked och nytt jobb är däremot anledningar till avgång som ger signifikant 
negativa reaktioner. Författarna föreslår successionsproblem som en möjlig orsak, men tror 
även att marknaden kan överreagera. I studien tas det även upp att en del företag väljer att inte 
annonsera en VD-avgång. Resultaten visar på att dessa företag i snitt har haft en sämre 
utveckling efter avgången än de företag som valt att annonsera förändringen. Studien 
uppmärksammar också att de olika resultat som fåtts vid liknande studier kan vara en följd av 
att man ibland sorterat bort material där annan information släppts vid samma tidpunkt och 
ibland inte gör det. 
 
2.3.3 Matthew J. Clayton, Jay C. Hartzell och Joshua Rosenberg (2003) 
 
Denna forskningsartikel heter ”The Impact of CEO Turnover on Equity Volatility”. Clayton, 
Hartzell och Rosenberg studerade den amerikanska marknaden för att se hur aktieprisets 
volatilitet förändrades då en VD byttes ut. De studerade 872 VD-byten mellan 1979 och 1995 
och delade upp VD-byten i tre kategorier: 
 

1) VD:n avgår frivilligt och ersätts av någon inom företaget. 
2) VD:n avgår frivilligt och ersätts av någon utanför företaget.  
3) VD:n avskedas. 

 
Tre hypoteser för eventuella volatilitetseffekter utvecklades: 
 

1) The strategy hypothesis: VD:n och styrelsen bestämmer den strategiska inriktningen 
tillsammans. Beslutet att avskeda/byta VD ger styrelsen en möjlighet att ändra 
företagets strategi. Volatiliteten ökar vid avgången då den nye VD:ns strategi ännu är 
okänd, vilket ger upphov till osäkerhet på marknaden. 

2) The ability hypothesis: Avskedandet av en VD sker när förväntningarna på dennes 
färdigheter, baserat på tidigare erfarenheter, är lägre än vad man förväntar sig att en 
möjlig ersättare skulle kunna prestera. Volatiliteten är lägre om en ersättare hämtas 
inifrån företaget då styrelsen bör vara säker på att en internt rekryterad VD har lämplig 
kompetens. Däremot ökar volatiliteten då VD:n rekryteras utifrån. 

3) The scapegoat hypothesis: Syndabockshypotesen utgår ifrån agentteorin som menar att 
avsked är ett hot som behövs för att VD:n skall lägga ned en optimal ansträngning på 
sitt uppdrag. Samtliga VD:ar förutsätts ha samma förmåga att klara av uppdraget. 
Eftersom alla VD:ar har samma förmåga och lägger ned samma energi på uppdraget, 
blir därmed det avgörande för ett avskedande av en VD faktorer som är utanför VD:ns 
kontroll. Eftersom slumpfaktorer kommer att avgöra VD-byten snarare än verkliga 
färdigheter kan VD:n sägas vara endast en syndabock och volatiliteten förändras 
därför inte signifikant. 

 
Definitionen som användes för ofrivillig avgång var att pressmeddelandet skulle ange att 
avgående VD: 

                                                 
15 Abnormal avkastning mäter hur mycket större eller mindre aktieavkastningen är än den förväntade 
aktieavkastningen (Campbell et al. 1997:157). 
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1) Är tvingad att avgå eller är avskedad. 
2) Är under 60 år och avgår ej av hälsoskäl eller för att börja på ett annat företag. 

 
Alla andra avgångar ansågs som frivilliga. 
 
Deras slutsats var att det blev störst volatilitetsförändring då VD:n avgår ofrivilligt. Detta kan 
bero på att marknaden tror att företaget kommer att göra en stor strategiförändring, alltså the 
strategy hypothesis. I och med att denna studie använder sig av volatiliteten som mått kommer 
den att delvis fungera som en benchmarkstudie för denna uppsats.  
 
2.4 Sammanfattning av tidigare studier 
 
Sammanfattningsvis har tidigare internationella studier sett att VD-avgångar medför både en 
volatilitetseffekt och ger en abnormal avkastning. Den äldsta studien, antagligen minst 
representativ i dagsläget, ser en positiv effekt av ofrivillig avgång, tvärtemot den brittiska 
studien som ser en negativ effekt på avkastningen. Förklaringarna som ges till resultaten 
varierar. Den brittiska studien hänvisar till problem med rekrytering av ny VD som orsak, 
medan den amerikanska studien från 1986 tror att det beror på en signal om strategiförändring 
och att avgången är efterlängtad av marknaden. Oavsett om överavkastningen är positiv eller 
negativ så tyder det på förändrad, ökad volatilitet, vid ofrivillig avgång helt i enlighet med 
Clayton, Hartzell och Rosenbergs studie. Även dessa är inne på att en strategiförändring kan 
vara orsaken. Då denna studie är den enda som använder sig av volatilitet, så kommer den 
delvis att fungera som en benchmarkstudie här.  
 
En slutsats är även att resultaten till stor del är beroende av definitionen frivillig/ofrivillig 
avgång, utrensning av material där annan information annonserats och längden på 
estimerings- och händelsefönstret.   
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3. METOD 
 
Detta kapitel inleds med författarnas vetenskapsteoretiska ståndpunkt, och sedan beskrivs 
tillvägagångssättet för studien, som är en eventstudie. Slutligen beskrivs modellen som 
används, och enligt vilka formler författarna gjort beräkningarna.  
 
3.1 Vetenskapsteoretisk ståndpunkt 
 
Den metod författarna tror bäst lämpar sig för att uppnå syftet med undersökningen är den 
kvantitativa. Verkligheten kommer att studeras utifrån det naturvetenskapliga synsättet, vilket 
hör samman med positivismen. Författarna kommer att använda sig av redan formulerade 
teorier och med hjälp av dessa ställa upp olika hypoteser, och sedan testa dessa genom 
empirin. Det är alltså en deduktiv ansats som tillämpas (Bryman 2001:20-25). 

 
3.2 Eventstudien 
 
Eventstudier används ofta för att mäta ekonomiska händelsers påverkan på marknaden. 
Med utgångspunkt i att marknaden är rationell antas det att händelsen kommer att reflekteras 
omedelbart i tillgångens pris i enlighet med den mellanstarka formen av effektiva 
marknadshypotesen. På så sätt kan händelsens effekt uppskattas kvantitativt genom att studera 
den berörda tillgångens pris under en relativt kort tidsperiod. Användningen av eventstudier 
sträcker sig tillbaka ända till  
1930-talet då Dolley studerade priseffekter av aktiesplittar. Under det sena 1960-talet 
introducerades den metodologi som i stort sett fortfarande tillämpas (Campbell et al. 
1997:149-150). 
 
Den här studien syftar till att undersöka ekonomiska händelsers påverkan på en tillgångs pris, 
i detta fall aktiepriset. För att få bra resultat vid användning av en eventstudie bör man exakt 
kunna identifiera händelsedagen (Ibid:179). Eftersom daterade pressmeddelanden används här 
blir precisionen, ur den synvinkeln, stor, och av den anledningen är en eventstudies 
metodologi passande för den här studien. 

 
Campbell, Lo och MacKinlay (1997:150) föreslår följande 7 steg för en eventstudie: 

 
3.2.1 Definition av händelse 
 
Den ekonomiska händelsen är en VD-avgång. Med det menas att VD:n lämnar sin post och att 
denna händelse är oberoende av om en ny VD har utsetts. Specifikt är det annonseringen av 
avgången som studeras i form av pressmeddelanden. Händelsedagen är dagen för 
pressmeddelandet. 
 
Skillnad görs mellan frivillig och ofrivillig avgång. Ofrivillig avgång definieras här som att 
sittande VD:n avgår: 
 

1) På grund av konflikter med styrelse och ägare.  
2) För att kontraktet inte förnyas.  
3) Utan erbjudande om nyt t jobb.  

 
Frivillig avgång definieras på samma sätt som avgång med anledning av:  
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1) Nytt erbjudande om jobb. 
2) Pensionering.  
3) Hälso- och familjeskäl.  

 
Författarna har i definitionen av nytt jobb, till skillnad från benchmarkstudien, inkluderat 
styrelseuppdrag och annan anställning inom samma företag. I fall då en tillförordnad VD 
avgår så har denna uteslutits ur materialet då det är underförstått att den tillförordnade VD:n 
inom kort får ge plats åt en ny VD. Annonseringen sker då egentligen redan när tillsättandet 
av en tillförordnad VD sker.  
 
Händelsefönstret är den tidsperiod som den observerade volatiliteten16 beräknas utifrån. I den 
här studien är händelsefönstret satt till händelsedagen plus den följande börsdagen (se figur 2) 
i enlighet med Campbell, Lo och MacKinlays rekommendationer. Händelsefönstret är satt till 
två dagar för att effekterna av de annonseringar som sker vid börsdagens slut skall kunna 
fångas upp börsdagen efter (Campbell et al. 1997:151). Liksom i Dedman och Lins studie i 
kapitel 2.3 sträcker sig alltså händelsefönstret till börsdagen efter händelsen. Då alla 
pressmeddelanden i materialet inte har utmärkta klockslag för annonseringen, är det därmed 
inte säkert att alla pressmeddelanden har släppts medan börsen var öppen den första dagen. 
Därför är det nödvändigt att inkludera den andra dagen i händelsefönstret för att med säkerhet 
fånga upp en eventuell volatilitetseffekt. Tidsperioden är heller inte längre än två dagar för att 
andra händelsers påverkan på volatiliteten skall minimeras. 
 
Den information som studeras är strikt den som finns tillgänglig på marknaden och för alla 
aktörer, i enlighet med den halvstarka formen av den effektiva marknadshypotesen. På samma 
sätt tas ingen hänsyn till ryktesspridning eller spekulationer.    
 
3.2.2 Urvalskriterium  
 
De företag som ingår i studien är hämtade från Stockholmsbörsens A-lista. De fortlöpande 
kraven för att noteras på A-listan är högre än de för O-listan. Bland annat finns kravet på 
aktiespridning där minst 2000 aktieägare skall äga aktier till ett värde av 20 000 eller mer. 
Detta att jämföra med O-listan där 500 aktieägare skall äga aktier till ett värde av minst  
10 000. Dessa olika krav för ägandet leder till att likviditeten bättre kan garanteras på  
A-listan. Högre likviditet och aktivare handel leder till att ny information bättre avspeglas i 
aktiepriserna (www.se.omxgroup.com/se). 
 
Åren 1999-2005 har valts för att de ligger nära i tiden. På så sätt underlättas sökningen av 
pressmeddelanden och börskurser. Olika händelser, såsom uppköp och stora 
omstruktureringar av företag, kan väsentligt försvåra sökningen av källor. I och med att 
författarna undersöker flera år så minskar risken för att undersökningen domineras av mer 
extrema år. Däremot präglas den valda perioden delvis av lågkonjunktur (www.konj.se). 
Eventuellt skulle detta kunna ha en viss inverkan på till exempel antal VD-avgångar och 
därmed även studiens resultat.  
 

                                                 
16 Volatiliteten när pressmeddelandet har släppts. 
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3.2.3 Mått på händelsens inverkan 
 
Centralt i varje eventstudie är måttet på avvikande avkastning och beteende. Aktieprisets 
volatilitet kan sägas vara ett mått på hur osäker aktiens framtida prisutveckling är. När 
volatiliteten ökar, ökar också sannolikheten att aktien kommer att prestera mycket dåligt eller 
mycket bra (Hull 2006:206). Genom att betrakta hur aktieprisets volatilitet reagerar på nyheter 
så studerar man om osäkerheten över aktiens utveckling ökar, minskar eller är konstant. 
Aktieprisets volatilitet definieras som standardavvikelsen för den kontinuerliga 
aktieavkastningen under ett år (Ibid:286).  
 
Ett alternativt mått är abnormal avkastning som beskriver hur mycket större eller mindre 
aktieavkastningen är än den förväntade. Eftersom det i den här studien fokuseras på 
osäkerheten över aktiens framtida prestation och inte på faktisk avkastning, så har volatiliteten 
valts framför abnormal avkastning. Om aktiens avkastning ökar eller minskar, är det ett 
tecken på att marknaden reagerar positivt eller negativt på nyheten. Författarnas intresse har 
istället varit att mäta om marknaden reagerar kraftigare, både negativt och positivt, vid en 
VD-avgång. Fördelen med volatilitet är även att det är ett vanligt förekommande mått som 
ingår i många modeller för bland annat värdering, till exempel i Black-Scholes modell. På så 
sätt är det ett användbart mått och det är intressant att veta hur volatiliteten i verkligheten 
beter sig, även vid användandet av andra modeller. 
 
Två olika volatiliteter används i den här studien. Först beräknas den förväntade volatiliteten 
utifrån historisk data innan händelsen, estimeringsfönstret. Denna jämförs sedan med den 
observerade volatiliteten, händelsefönstret. En signifikant skillnad mellan dessa innebär att 
händelsen har en effekt på det valda måttet, volatiliteten, och att osäkerheten har ökat eller 
minskat.  
 
3.2.4 Estimeringsprocedur 

 
För estimeringsproceduren krävs specificering av ett estimeringsfönster. Estimeringsfönstret 
är den tidsperiod som används för modelleringen av den förväntade volatiliteten. Det 
vanligaste tillvägagångssättet är att använda perioden innan händelsedagen som 
estimeringsfönster (Campbell et al. 1997:152). Ett estimeringsfönster på 90 dagar innan 
händelsedagen kommer att användas här (se figur 2). Observera att händelsedagen inte ingår i 
estimeringsfönstret.  
 
Vid uppskattning av historisk volatilitet används i regel alltid börsdagar, precis som här, och 
daglig data för de senaste 90 till 180 dagarna (Hull 2006:287-288). Här har valts en 
estimeringsperiod av det kortare slaget då volatiliteten långt tillbaka i tiden inte alltid är 
representativ för framtiden. Samtidigt bör estimeringsperioden inte vara alltför kort, då rykten 
och insiderhandel precis innan händelsedagen skulle kunna få alltför stort inflytande vid 
beräkningen av den förväntade volatiliteten. Detta skulle kunna dölja en eventuell 
nyhetseffekt. 
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        Pressmeddelandet släpps 
 

 
   Figur 2 

 
3.2.5 Testprocedur 
 
För att kunna dra statistiska slutsatser och analysera hypoteserna 17 genomförs 
hypotesprövningar på en 5 procentig signifikansnivå.  
 
Aktiepriset antas ofta vara lognormalfördelat, till exempel i Black-Scholes modellen. På 
samma sätt antas aktieprisets procentuella förändring under en kortare period, 
aktieavkastningen, vara normalfördelad (Hull 2006:282). Då aktieprisets volatilitet definieras 
som standardavvikelsen för den kontinuerliga aktieavkastningen under ett år kan därmed 
volatiliteten sägas vara standardavvikelsen för en normalfördelad population. Tar man 
volatiliteten i kvadrat har man således fått variansen för en normalfördelad population. En ?2-
fördelning kan användas för att testa om variansen för en normalfördelad population är lika 
med ett specifikt värde. Har man en kvot av två oberoende ?2-variabler får man en testvariabel 
som är F-fördelad (Lee et al. 2000:464-465). Då gäller att kvoten mellan 
stickprovsvarianserna, 2

1σ̂ och 2
2σ̂ , för de två oberoende stickproven på de båda variablerna är 

F-fördelade. Ett dubbelsidigt F-test görs då mothypotesen är tvåsidig. Nollhypotesen och 
mothypotesen sätts till följande: 
 
Ho: 2

1σ = 2
2σ  

 H1: 2
1σ ≠ 2

2σ  
 
där: 

2
1σ = den observerade variansen 
2
2σ = den förväntade variansen  

 
Hypotesen som testas är om variansen i tidsintervallet efter händelsen, händelsefönstret, är 
signifikant skild från variansen i tidsintervallet före händelsen, estimeringsfönstret. Följande 
tidsintervall har valts: 
 
Händelsefönstret är dag 0 till dag +1, vilket ger n1 = 2 
Estimeringsfönstret är dag –90 till och med dag –1, vilket ger n2 = 90 
 
där: 
n = antalet dagar för tidsperioden 

                                                 
17 Se kapitel 3.2.7. 
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Täljaren, v1, har n1 – 1 frihetsgrader, och nämnaren, v2, har n2 – 1 frihetsgrader. Vilket 
tidsintervall som sätts i täljaren respektive nämnaren har ingen betydelse, då det kritiska F-
värdet ändras beroende på var variablerna sätts.  
 
v1 = n1 – 1 = 2 – 1= 1 
v2 = n2 – 1 = 90 – 1= 89 
 
Om a = 0,05 och v1 = 1 och v2 ̃  90 blir det kritiska F-värdet:  
 
F 1; 90; 0,025 = 5,20 (Kleinbaum et al. 1998:720). 
  
Nollhypotesen förkastas om det observerade F-värdet är större än 5,20. 
Följande formel används för att beräkna F-värdet: 
 

2
2

2
2

2
1

2
1

/ˆ
/ˆ

σσ

σσ
=F  

 
där: 

2
1σ̂ = den skattade observerade variansen 
2
2σ̂  = den skattade förväntade variansen 

 
Då båda tidsintervallen antas ha samma varians, 2

1σ  = 2
2σ , kan ovanstående formel reduceras 

till:  
 

2
2

2
1

ˆ

ˆ

σ

σ
=F  

 
3.2.6 Empiriska resultat 
 
Information om vilka A-listade företag vars VD:ar har avgått hämtas från boken ”Ägarna och 
Makten” för de valda åren. 67 VD-avgångar (exklusive tillförordnade VD:ar) har skett under 
de valda åren, från 53 olika företag. Författarna har tagit bort de fall där en tillförordnad VD 
avgått, då det är underförstått att den tillförordnade VD:n inom kort får ge plats åt en ny VD. 
Dessa borttagna tillförordnade VD:ar räknas ej som bortfall då författarna själva har valt att 
utesluta dem. 
 
Annonseringen av avgången studeras i form av pressmeddelanden från företagets egen 
hemsida och www.waymaker.se. Vid tolkningen av anledningen till VD:ns avgång har 
författarna endast utgått ifrån pressmeddelandet, som med säkerhet är publik information. 
Tolkningen underlättas genom de tydliga definitionerna som gjorts mellan frivillig och 
ofrivillig avgång. Problem som kan tänkas uppkomma kommer att behandlas som bortfall, 
och problemen kan vara följande:  
 

1) Hittar inga pressmeddelanden. Vissa företag har blivit uppköpta, haft stora 
omstruktureringar, eller hade en VD-avgång för fler än fem år sedan, vilket kan leda 
till att pressmeddelanden inte längre finns tillgängliga. I dessa fall utesluter författarna 
dessa VD-avgångar. 
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2) Ingen annonsering om VD-avgång har skett. I vissa fall kan det bli svårt att hitta 
specifika pressmeddelanden för att en VD har avgått. Även om det är allmänt känt att 
en viss VD kommer att avgå, liksom anledningen till avgången, så kommer författarna 
att bli tvungna att utesluta dessa händelser om avgången inte nämns i ett 
pressmeddelande.  

3) Inte tillräckligt med data. I vissa fall kan det bli bortfall i aktiekursdatan av olika 
anledningar. Detta kommer att resultera i att det inte går att göra beräkningar för dessa 
och de kommer att uteslutas ur materialet. 

 
Beräkningarna av de olika volatiliteterna sker utifrån sekundära datakällor som är justerade, 
vilket innebär att aktiekursen är justerad för splittar18 och emissioner19 (www.omxgroup.se). 
De justerade dagskurserna hämtas från Stockholmsbörsen och i vissa fall från företagens egna 
hemsida. Företagets B-aktie, alternativt aktien med störst omsättning, används för 
beräkningarna. Om annonseringen av en VD-avgång sker en helgdag används de två följande 
börsdagarna som händelsefönster. I de fall då någon av tidsperioderna sammanfaller med 
perioden för aktieutdelning så kommer detta att bortses ifrån då effekten är så pass marginell 
att den inte bör påverka resultatet i större utsträckning. I vissa fall kan det exempelvis vara 
aktiekursbortfall för en dag under estimeringsfönstret, och då har författarna valt att använda 
sig av slutkursen från börsdagen innan bortfallet. För att beräkna den förväntade och 
observerade volatiliteten kommer 252 börsdagar per år att användas (Hull 2006:288). När 
volatiliteten har beräknats genom tillämpning av vald modell kommer F-värden att beräknas 
och de empiriska resultaten att presenteras. 
 
3.2.7 Tolkning av resultat 
 
Tolkningen av resultaten kommer att ske i enlighet med teorierna i kapitel 2.1 och 2.2 och 
med vägledning av tidigare studier, i kapitel 2.3.  
 
Enligt effektiva marknadshypotesens mellanstarka form skall all publik tillgänglig 
information reflekteras i aktiepriset. Om ingen volatilitetseffekt syns i studien kan det bero på 
att informationen har nått marknaden, men att denna inte ser någon anledning till att reagera. 
Därmed anser marknaden att VD:ns avgång inte är orsak till större osäkerhet över aktiens 
utveckling. På samma sätt kan oförändrad volatilitet tolkas enligt agenteorin som att 
agentkostnaderna är oförändrade trots att VD:n avgått och att värdet på aktien inte har 
förändrats. 
 
Tidigare studier har tolkat utebliven volatilitetseffekt enligt syndabockshypotesen, det vill 
säga att VD:n i realiteten avgår av slumpmässiga skäl och därmed är betydelselös och främst 
en syndabock. En annan hypotes som tidigare studier angett som förklaring är 
successionsproblem. VD-avgången ger i vanliga fall en effekt, men då ersättaren presenterats 
i samma meddelande så uteblir succesionsproblemen och därmed effekten på aktiepriset.  
 
Författarna har här valt en förklaring som är en kombination av ovan nämnda hypoteser: att en 
utebliven volatilitetseffekt beror på att VD:n inte är en tillräckligt avgörande faktor för 
företagets utveckling. En anledning till att VD:n inte är avgörande för företagets utveckling 
kan bland annat vara att styrelsen håller en kurs för företaget som är stabil eller att ett par 

                                                 
18 En aktiesplit är när företaget ökar antalet aktier utan att det blir någon värdeförändring i aktieägarnas innehav 
(Ross et al. 2002:931).  
19 En emission är när företaget ger ut nya aktier, och därigenom ökar aktiekapitalet.  
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starka ägare tar ett större ansvar och därmed minskar övervakningskostnaderna för övriga 
ägare. 
 
Vid en ökad eller minskad volatilitet i samband med en VD-avgång innebär det, enligt 
effektiva marknadshypotesen, att ny information tillkommit genom pressmeddelandet som 
gör att osäkerheten över aktiens utveckling ökar eller minskar. Enligt agentteorin skulle en 
ökad eller minskad volatilitet kunna innebära att en del ägare uppleve r att agentkostnaderna 
ökat eller minskat och att ägarna därför är beredda att betala olika mycket för aktien. I denna 
studie tolkas en signifikant ökad eller minskad volatilitet som att marknaden anser att VD:n är 
av betydelse för aktiens framtida utveckling. Därmed bör även successionen vara viktig för 
ägarna. 
 
De tidigare studierna är överens om att en ökad volatilitet är ett uttryck för ökad osäkerhet. 
En förklaring som getts till en ökad aktievolatilitet är att marknaden tolkar VD-avgången som 
en strategiförändring.  
 
I denna studie testas om det är någon signifikant skillnad mellan frivillig och ofrivillig 
avgång. Definitionerna för ofrivillig avgång som gjordes i kapitel 3.2.1, innebär att styrelsen 
tar ett aktivt beslut att låta VD:n gå. Detta kan tolkas som att styrelsen söker en förändring för 
företaget. Tidigare studier har sett att volatilitetsförändringen blev störst vid en ofrivillig 
avgång.  
 
Författarnas hypoteser är därmed följande: 
En utebliven volatilitetseffekt beror på att VD:n inte är en tillräckligt avgörande faktor för 
företagets utveckling.  
En högre volatilitet vid en ofrivillig avgång än vid en frivillig avgång innebär att marknaden 
tolkar avgången som en strategiförändring.  
 
3.3 Val av modell  
 
Modeller för att estimera aktiekursens förväntade beteende kan delas in i två grupper: 
ekonomiska -och statistiska modeller. Statistiska modeller baserar sig inte på ekonomiska 
argument, medan ekonomiska modeller är beroende av antaganden om investerarnas beteende 
och därför inte är rent statistiska. Ekonomiska modeller kan vara till exempel CAPM20, och 
APT21. Campbell, Lo och MacKinlay drar dock slutsatsen att det i en evenstudie inte verkar 
finnas någon fördel med att välja en ekonomisk modell framför en statistisk (1997:153-156). 
Statistiska modeller som däremot ofta används för att modellera volatilitet är GARCH-
modellerna 22. Dessa modeller är dock relativt komplexa. Risken med att använda dessa 
avancerade modeller är att de inte tillämpas på bästa sätt och att felkällorna i slutet kommer 
att överväga de potentiella fördelar som modellerna har. Författarna har därför beslutat sig för 
att använda en mer lätthanterlig statistisk modell, ”Constant Mean Return Model”, och 
förhoppningen är att på så sätt få mer tillförlitliga resultat. Trots att modellen är relativt enkel 
så har tidigare studier funnit att den ofta ger samma resultat som mer avancerade modeller 
(Campbell et al. 1997:154). 
 

                                                 
20 Capital Asset Pricing Model.  
21 Arbitrage Pricing Theory.  
22 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Det utmärkande draget för dessa modeller är att 
de uppmärksammar att volatiliteter och korrelationer inte är konstanta (Hull 2006:461). 
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Författarna kommer i den här studien att tillämpa modellen i det avseendet att tillgångens 
avkastning förväntas vara det egna medelvärdet och inte är beroende av andra faktorer såsom 
marknadens-, index- eller branschens avkastning. En alternativ modell är annars ”Market 
Model”, som utgår ifrån att en del av den abnormala avkastningen kan förklaras av 
marknadens allmänna utveckling. En förutsättning för ”Market Model” är att 
förklaringsgraden är hög vid regressionen, vilket är en potentiell felkälla (Ibid:155). Vid ett 
mycket kort händelsefönster, som i det här fallet, är dessutom den egna aktiens senaste 
utveckling troligtvis en bättre prediktor för de närmsta följande dagarna än marknaden i 
övrigt. Vid ett längre händelsefönster kan dock marknadens trend för avkastningen, och 
därmed ”Market Model”, vara ett lämpligt val. Ett annat problem med att relatera förväntad 
avkastning till marknaden och index är att en del företag på A-listan i perioder tenderar att 
dominera börsen, till exempel Ericsson. På samma sätt är A-listans företag ofta dominerande i 
den egna branschen, varför branchindex blir mindre lämpligt. Vid stud ier av mindre företag, 
till exempel vissa företag på O-listan, kan annars detta vara en bra metod. 
 
3.3.1 Constant Mean Return Model 
 
I ”Constant Mean Return Model” antas att: 
 
Rit= µi+ eit     
? [eit]= 0 
Var [eit]= s 2

ei 

 
där: 
Rit= avkastningen för tillgången i under perioden t.  
µi= medelavkastningen för tillgång i. 
eit= slumptermen.                    
(Campbell et al. 1997:154). 
 
Modellen förutsätter att den förväntade slumptermen alltid är noll varför den förväntade 
avkastningen är den egna medelavkastningen. Denna medelavkastning under 
estimeringsfönstet används sedan för att få fram förväntad volatilitet.  
 
Eftersom aktieprisets volatilitet definieras som standardavvikelsen för den kontinuerliga 
aktieavkastningen under ett år så är det denna avkastning som kommer att användas för 
beräkningar av volatiliteten. För att beräkna den förväntade och observerade 
stickprovsvolatiliteten används följande steg: 
 
1) Historisk justerad aktieprisdata för aktien hämtas. För att beräkna den förväntade 
volatiliteten används de 90 senaste börsdagarnas aktieprisdata räknat tillbaka i tiden från 
dagen innan händelsen inträffade. För att på samma sätt beräkna den observerade volatiliteten 
används aktieprisdata för dagen för händelsen och den nästföljande börsdagen.   
 
2) Den kontinuerliga avkastningen, iu , definieras som den naturliga logaritmen av 
bruttoavkastningen: 
 

ti Ru += 1ln( ) 
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där: 
Rt = enkla nettoavkastningen 
 t=tidpunkten.  
 
Eftersom: 
 

1
1

−







=

−t

t
t S

S
R  

 
där: 
 St = tillgångens pris, så ger detta att: 
 









=

−1

ln
t

t
i S

S
u  

(Campbell et al. 1997:11). 
 
Avkastningarna, iu , för varje börsdag beräknas således genom formeln:  
 









=

−1

ln
i

i
i S

S
u  

 
där: 
Si  = justerat aktiepris i slutet av varje börsdag 
 i = 0,1  respektive i = -1, -2, …. , -90  
 
För att få medelvärdet för aktieavkastningen under händelsefönstret summeras alla ui och 
delas med 2. På samma sätt fås medelvärdet för aktieavkastningen under estimeringsfönstret 
genom att alla ui summeras och delas med 90. Detta medelvärde är den förväntade 
kontinuerliga avkastningen, ? [Rit], enligt ”Constant Mean Return Model”. 
 
3) Standardavvikelsen för iu fås genom följande formel för händelsefönstrets data: 
 

∑
=

−
−

=
1

1

2

1
1 )(

1
1 n

i
i uu

n
s  

 
Standardavvikelsen för iu fås genom följande formel för estimeringsperiodens data: 
 

∑
−=

−
−

=
2

1

2

2
2 )(

1
1 n

i
i uu

n
s  

 
där: 
n = antalet börsdagar under valda perioden  
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4) Den skattade observerade volatiliteten fås genom att använda följande formel: 
 

τ
σ 1

1ˆ
s

=  

 
För den skattade förväntade volatiliteten är motsvarande formel: 
 

τ
σ 2

2ˆ
s

=  

 
där: 
t = längden av tidsintervallet i år.  
 
Antalet börsdagar varierar runt 250 dagar per år, och precis som Hull rekommenderar antas 
det här att antalet börsdagar per år är 252 stycken, vilket ger:  
t = 1/252  
(Hull 2006:286-288).  
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4. RESULTAT 
 
Resultatet för studien presenteras i detta kapitel. Först beskrivs resultaten för hela 
datamaterialet, sedan beskrivs ofrivillig och frivillig avgång mer detaljerat, och slutligen 
kommenteras bortfallet.  
 
4.1 Generella resultat 
 
Diagram 1 visar det totala antalet VD-avgångar inklusive bortfall (tillförordnad VD är inte 
räknad som VD-avgång), fördelat över åren 1999-2005, och sammanlagt var det 67 stycken. 
Antalet avgångar var störst i början av tidsperioden, och låg då konsekvent på mellan 11 och 
12 avgångar åren 1999 till 2002. Antalet avgångar började minska år 2003 och fortsatte 
minska 2004. År 2005 ökade antalet avgångar igen.  
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Diagram 1 Totala antalet VD-avgångar 
 
I diagram 2 syns en fördelning över antalet företag noterade på A-listan. Där syns även 
förhållandet mellan företag med VD-avgångar under året (från diagram 1) och totala antalet 
företag på A-listan. 
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Diagram 2 Antalet företag med VD-avgångar av totala antalet företag på A-listan fördelat över åren 1999-2005 
 
Diagram 3 visar en fördelning över frivillig/ofrivillig avgång och bortfall. De flesta VD-
avgångarna var frivilliga, på 49,3 %, medan ofrivilliga var 32,8 %. Bortfallet var dock stort på 
17,9 %.  
 

22; 32,8%

33; 49,3%

12; 17,9%

Catego ry
Bo rtfall
Fr ivillig
Ofrivillig

 
 

Diagram 3 Fördelning över frivillig/ofrivillig avgång och bortfall 
 
I diagram 4 visas fördelningen över alla VD-avgångar (bortfall exkluderat) för att se om det 
finns en signifikant eller ej signifikant skillnad med avseende på F-värdet. Det syns här att de 
flesta VD-avgångarna, 87,3 %, oberoende av om de är frivilliga/ofrivilliga, ej är signifikanta.  
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Diagram 4 Fördelning över signifikant/ej signifikant F-värde 
 
4.2 Resultat frivillig/ofrivillig avgång 
 
I diagram 5 syns en fördelning över frivillig/ofrivillig avgång. Under den valda perioden var 
det flest frivilliga avgångar, 60 %, medan ofrivilliga avgångar endast var 40 %.  
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Diagram 5 Frivillig/ofrivillig avgång 
 
Diagram 6 visar en fördelning över frivilliga och ofrivilliga avgångar mellan åren  
1999-2005. Det syns då att antalet ofrivilliga avgångar var högst under 2001. Åren 1999, 
2002, 2004 och 2005 hade samma låga antal ofrivilliga VD-avgångar, två stycken per år. 
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Frivilliga avgångar var högst åren 2002 och 2005, med sju VD-avgångar och lägst 2003 och 
2004, med endast tre VD-avgångar.  
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Diagram 6 Antalet frivilliga/ofrivilliga avgångar fördelat över åren1999-2005  
 
I tabell 1 visas en fördelning över frivillig/ofrivillig avgång och det visas om avgångarna var 
signifikanta eller ej på en 5 procentig signifikansnivå. Den procentuella fördelningen av ej 
signifikant volatilitetseffekt var för frivilliga avgångar hög på 87,88 %, liksom för ofrivillig 
avgång 86,36 %. De signifikanta resultaten var låga, på 12,12 % för frivillig avgång 
respektive 13,64 % för ofrivillig avgång. Det totala resultatet då en sammanslagning av 
frivillig/ofrivillig avgång gjordes visar ett högt värde på ej signifikant, 87,27 %, och på 
signifikant endast 12,73 %.  
 

  Frivillig Ofrivillig Totalt 
        

Ej Signifikant 29 19 48 
  87,88% 86,36% 87,27% 
        

Signifikant 4 3 7 
  12,12% 13,64% 12,73% 
        

Totalt 33 22 55 
  100% 100% 100% 
        

Cell innehåll:  Antal     
  % av kolumnen     

 
Tabell 1 Fördelning över frivillig/ofrivillig avgång och om de har ett F-värde som är signifikant eller ej 

 
I diagram 7 syns en fördelning över om VD-avgången hade ett signifikant eller ej signifikant 
F-värde, fördelat över åren 1999-2005. Det syns att de antalet signifikanta var högst året 2005, 
och lägst åren 1999 och 2002 då det inte fanns några signifikanta avgångar alls.  
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Diagram 7 Signifikanta eller ej signifikanta F-värden på avgångarna fördelat över åren 1999-2005 

 
4.3 Bortfall  
 
Det har varit ett relativt stort bortfall från undersökningen, sammanlagt har 12 VD-avgångar 
tagits bort ur undersökningen. De olika typer av bortfall som har infunnit sig är: 
 

1) Hittade inga pressmeddelanden (4 stycken). 
2) Ingen annonsering om VD-avgång (2 stycken). 
3) Inte tillräckligt med data (6 stycken).  

 
I diagram 8 syns fördelningen för problemen med bortfallen. Det största bortfallet berodde på 
att det inte fanns tillräckligt med data för att kunna göra beräkningarna, sedan kom problemet 
med att författarna inte hittade några pressmeddelanden och det minsta bortfallet berodde på 
att företaget inte annonserade om VD-avgången.  
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Diagram 8 Fördelning över typer av bortfall 
 
I diagram 9 visas de olika typer av bortfallen som uppstått med VD-avgångarna fördelat över 
tidsperioden. År 1999 var fördelningen för de olika problemen relativt jämn, medan det under 
de resterande åren var en helt annan fördelning. Det syns tydligt att problemet med att hitta 
pressmeddelanden var det största problemet desto längre tillbaka i tiden författarna gick, då 
både 1999 och 2000 hade problem med detta. Ingen annonsering av VD-avgångar var ett 
större problem längre tillbaka i tiden, framförallt för åren 1999 och 2001. Att hitta tillräckligt 
med data var ett återkommande problem, och för åren 2002 och 2003 var det den enda 
orsaken för bortfall. De sista två åren, 2004 och 2005, var det inga bortfall alls.  
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Diagram 9 Problemen med bortfall 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer författarnas tolkningar av resultaten att göras utifrån teorierna som 
presenterades i kapitel 2.1 och 2.2. Analysen börjar med en mer generell tolkning av 
resultaten, och avgränsas sedan då frivillig/ofrivillig avgång analyseras. En jämförelse med 
tidigare studier görs även för att belysa skillnader och likheter. Slutligen förs en diskussion 
om reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och källkritik.  
 
5.1 Generell tolkning av resultaten 
 
I diagram 1 syns det att VD-avgångarna var störst i början av tidsperioden och låg då på en 
jämn nivå mellan åren 1999 till 2002. Antalet avgångar började minska år 2003 och 2004, 
medan år 2005 ökade antalet avgångar igen. Relaterar man avgångarna till vilken konjunktur 
som rådde i början av perioden kan säkert många vara ett resultat av den allmänna dåliga 
utvecklingen på börsen, och därmed lågkonjunkturen. Genom att byta VD sökte säkert 
ledningen att förbättra företagets resultat, och då påverkade troligtvis kvartalsekonomin 
ledningens handlande. Alternativt använde man sig av det dåliga resultatet som ursäkt för att 
göra sig av med en dålig VD. Efter en period av många avgångar är det sedan naturligt att 
behovet av att byta VD minskar och då högkonjunkturen kom igång under 2005 är det säkert 
en orsak till att rörligheten bland VD:ar ökade i slutet av perioden, genom att det kom fler 
erbjudande om nytt jobb då det går bra för företagen. Åren i övergången mellan 
konjunkturerna, 2003 och 2004, var rörligheten bland VD:ar som lägst. 
 
Diagram 2 visar att antalet noterade företag på A-listan konsekvent minskat under åren 1999-
2005. Möjligtvis kan detta bero på högre konkurrens mellan olika listor för notering, men det 
kan även vara så att företagen generellt fann det svårare att leva upp till A- listans krav. 
 
Från diagram 4 kan det sammantaget sägas att en volatilitetseffekt inte generellt sett 
uppkommer vid en VD-avgång, därmed ökar inte osäkerheten på marknaden då en VD avgår. 
En förklaring kan förstås vara att marknaden reagerar trögt på informationen så att en effekt 
inte uppfångas av det korta händelsefönstret, men med dagens informationsteknik är det 
mindre troligt. Som tidigare konstaterats så bör dessutom information speglas effektivt i 
aktiekursen när det gäller företag på A-listan. Enligt agentteorin innebär resultatet att 
agentkostnaderna inte förändrats vid en VD-avgång. Agentkostnaderna är därmed ungefär 
samma för en avgående VD som för en potentiell ersättare och värdet på företagets aktier har 
inte förändrats i och med avgången. Det skulle kunna innebära att VD:n är relativt utbytbar 
och att marknaden därför inte reagerar nämnvärt. En annan förklaring är att marknaden har 
blivit så van vid att VD:ar ständigt byts ut att de inte reagerar på en VD-avgång längre. Den 
eventuella effekten som blir är därmed så pass liten att annan information som finns vid 
samma tillfälle lyckas överskugga den. Resultatet stödjer därmed författarnas hypotes att en 
utebliven volatilitetseffekt beror på att VD:n inte är en tillräckligt avgörande faktor för 
företagets utveckling. 
 
I samband med att utländska ägare äger en allt större del av börsnoterade företag, kan detta 
påverka hur volatiliteten blir vid en VD-avgång. Om dessa utländska ägare aktivt deltar i 
företagens beslut, och om de stödjer en VD-avgång, kan de om de har många aktier i det 
berörda företaget påverka så att aktiekursen blir mindre volatil om de stödjer avgången. 
Beroende på vad de starka ägarna anser om avgången kommer aktiepriset att bli olika volatilt. 
Kanske kan det vara så att de VD-avgångar som ansågs ha en signifikant volatilitetseffekt (se 
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diagram 7) skedde i bolag där ägarstrukturen inte är särskilt stark, eller som domineras av en 
viss typ av ägare.  
 
5.2 Frivillig/Ofrivillig avgång 
 
I diagram 5 ser man fördelningen mellan frivilliga och ofrivilliga avgångar i undersökningen. 
De frivilliga avgångarna dominerar i cirkeldiagrammet. Med tanke på den relativt strikta 
definitionen som använts för frivillig avgång så visar resultatet på att majoriteten av VD:arna 
på A-listan verkligen avgår frivilligt. 
 
Om man ser till avgångarna i diagram 6, så stöder det idén att konjunkturen och avgångarna 
har ett samband. Majoriteten av avgångarna var under högkonjunkturåret 2005 till exempel 
frivilliga. Troligtvis var det så att arbetsmarknaden förbättrades och att många passade på att 
byta jobb. På samma sätt låg de ofrivilliga avgångarna på en jämn nivå, med undantag för 
lågkonjunkturåren 2000 och 2001 då de ökade kraftigt. Under lågkonjunkturen, då jobb 
generellt sett är svårare att få, lämnade majoriteten av VD:ar inte frivilligt sin post. De år som 
sticker ut mest, framförallt år 2002, men även 1999, är även de år med störst bortfall, varför 
fördelningen frivillig/ofrivillig i verkligheten kan se annorlunda ut. 
 
Då de ofrivilliga avgångarna är så pass få (22 stycken) är det svårt att dra säkra slutsatser om 
dem, ett enskilt företags agerande får stort inflytande över hur resultaten ser ut. Å andra sidan 
har hela populationen, A-listan, undersökts varför slutsatser som dras faktiskt beskriver hela 
populationen, med undantag för bortfallen.  
 
Volatilitetsförändringen är generellt sett ej signifikant då ofrivillig avgång analyseras. I den 
frivilliga kategorin var volatiliteten inte heller signifikant, men det resultatet var mer väntat. I 
båda fallen så verkar det som att det inte finns någon signifikant volatilitetseffekt. Kategorin 
ofrivillig avgång var marginellt mer signifikant än den frivilliga kategorin, men skillnaden är 
så pass liten att författarna inte kan sägas ha funnit ett stöd för hypotesen att en högre 
volatilitet borde uppstå vid en ofrivillig avgång än vid en frivillig avgång.  
 
5.3 Jämförelse med tidigare studier 
 
Resultaten i diagram 5 visar att ofrivilliga avgångar är mer ovanliga än frivilliga. I denna 
studie har dessutom inte bara avskedanden omfattats av definitionen ofrivillig avgång, därmed 
är antalet rena avsked antagligen ännu lägre. Det skulle därför kunna tyda på, precis som 
Furtado och Rozeff funnit, att avskedanden sänder negativa signaler om företaget varför det i 
det längsta undviks. 
 
Att frivilliga/ofrivilliga avgångar varierar med konjunkturen kan stödja Clayton, Hartzell och 
Rosenbergs syndabockshypotes. Denna innebär att företagets VD tenderar att avkrävas ansvar 
för konjunkturens svängningar, som VD:n egentligen inte har någon kontroll över. Det som 
ytterligare stöder syndabockshypotesen är att en signifikant volatilitetseffekt uteblir. 
Tolkningen av detta kan vara att VD:n inte har en så avgörande roll för företaget, som det ofta 
framstår i medierna. Det stöder även Furtado och Rozeffs hypotes om att styrelsen agerar för 
aktieägarnas bästa och att aktieägarnas förmögenhet därför inte bör minska när information 
om offentliggörs.  
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Alternativt har en effekt uteblivit därför att materialet inte är rensat för annan information. 
Framförallt annonseringen av en ersättare, fann Dedman och Lin, kunde balansera en annars 
negativ effekt på aktiekursen. 
 
Författarna misstänkte vid början av studien att effekten på den svenska marknaden kunde 
vara mindre än vad som observerats på de utländska marknaderna. Att en volatilitetseffekt 
inte alls syntes på den svenska marknaden då A-listan studerades kan ha att göra med 
storleken på marknaden. I jämförelse med den amerikanska och brittiska marknaden så är den 
svenska marknaden liten. Information som läcker ut sprids då troligtvis snabbare genom att 
olika aktörer har närmre kontakt med varandra, och det är möjligt att den effektiva 
marknadshypotesens mellanstarka form då inte beskriver situationen på ett lämpligt sätt. 
Traditionen på svenska A-listan att många VD:ar som avgår blir styrelseordförande istället 
talar även för att marknaden kanske inte förväntar sig stora strategiförändringar vid en 
succession. 
 
5.4 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, källkritik 
 
5.4.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet studerar hur tillförlitlig studien är (Bryman 2001:86). Om studien återupprepas för 
den svenska marknaden under samma tidsperiod och med A-listan som grund, anser 
författarna att samma resultat bör fås. Genomgående i uppsatsen har tillvägagångssättet 
noggrant beskrivits, och hur problem har lösts som har uppstått. Datamaterialet och 
pressmeddelanden bör stämma då författarna har använt sig av primärkällor, men problem kan 
dock uppstå om alltför lång tid går innan en ny studie upprepas, då pressmeddelanden och 
aktiekurser kan vara svåra att få tag på. För att öka reliabiliteten har båda författarna studerat 
alla pressmeddelanden, och kategoriserat VD-avgångarna enligt definitionerna i kapitel 3.2.1, 
var för sig för att på så sätt garantera objektiviteten. Datamateriale t har även kontrollerats 
flera gånger för att försöka utesluta avskrivningsfel. Det har inte uppstått något problem 
angående anledningen till att en VD har avgått, definitionerna på frivillig/ofrivillig avgång var 
tillräckligt tydliga. Självfallet har vissa företag förskönat vissa VD-avgångar i sina 
pressmeddelanden, men författarna har studerat hur marknaden borde ha tolkat 
pressmeddelandena och ej studerat olika spekulationer.  
 
Även tillförordnade VD:ar togs bort då författarna anser att avgången borde ha varit väntad. 
Kanske hade den tillförordnade VD:n hoppats på att få sitta kvar på posten, men marknaden 
borde inte ha väntat sig det. Dessa togs även bort med den anledningen att det är svårt att veta 
när en tillförordnad VD avgår, då det inte alltid annonseras om detta och en ny VD en dag 
bara är tillsatt.   
 
Modellens reliabilitet bör vara hög, då tillvägagångssättet är allmänt vedertaget, och 
läroböcker samt andra studier använder sig av det. Problem skulle kunna uppstå på grund av 
att författarna valde en enklare modell för volatiliteten, men då tidigare studier visade på att 
”Constant Mean Return Model” är minst lika bra som mer avancerade modeller bör 
reliabiliteten bli hög för modellen.  
 
Problem skulle kunna uppstå när volatilitetsmåttet används. Författarna har valt att använda 
sig av aktiepriset i slutet av varje börsdag. Aktiepriset för händelsedagarna skulle kunna vara 
mer stabilt i slutet av dagarna, innan börsen stänger, jämfört med hur den har rört sig under 
dagen. För att undkomma detta problem skulle en jämförelse ha gjorts mellan högsta och 
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lägsta kursen under dagen för att fånga upp hur volatil aktien har varit, istället för att endast 
ha tagit slutkursen för varje dag. Författarna har varit intresserade av att studera osäkerheten 
över aktiens framtida prestation, och om man konsekvent väljer slutkursen och jämför dessa 
kan man kringgå detta problem.  
 
5.4.2 Validitet 
 
Validitet ser om man verkligen mäter det man avser att mäta (Bryman 2001:88). 
Validitetsproblemet med studien rör främst händelsen. Händelsefönstret har minimerats så 
mycket som möjligt så att annan information, förutom pressmeddelandet om VD-avgången, 
ska få så liten påverkan på volatiliteten som möjligt. Genom att endast ha två dagar som 
händelsefönster har den eventuella insidereffekten försökts att bortses ifrån. Andra saker som 
kan påverka aktieprisvolatiliteten är andra pressmeddelanden som släppts under 
händelsefönstret, som till exempel information angående årsredovisning, och andra faktorer 
som rör samhället som helhet, till exempel att oljepriset höjs. För att kunna utesluta sådana 
eventuella effekter bör företag som har påverkats av sådan information bortses från, men då 
riskerar validiteten att bli låg, då antalet företag i studien troligtvis skulle minska markant.  
 
I bakgrunden i kapitel 1.1 nämns det att under 2000 till 2005 var det över 400 VD-byten i 
svenska börsnoterade företag. Mellan 2000 och 2005 skedde det på A-listan endast 60  
VD-avgångar (56 definierades som VD-avgångar i denna uppsats, och de resterande fyra 
definierades som tillförordnade VD:ar). 60 VD:ar av ungefär 400 VD:ar ger en liten 
procentandel, men det kan ju skilja sig åt mellan de olika listorna hur lättvindigt en VD-
sparkas. På A-listan är kraven kanske högre, och en VD avskedas inte lika lättvindigt som en 
VD på O-listan. Olika börsnoterade företag kan ju även påverkas av kvartalsekonomin på 
olika sett.  
 
Mäter författarna verkligen det som avses att mäta då en VD-avgång sker? I vissa av dessa 
fall skedde ett VD-byte, då det i samma pressmeddelande annonserades om att en VD skulle 
lämna sin post samtidigt som den nya VD:n annonserades. Risken finns att marknaden 
reagerar olika då den nya VD:n nämns i samma pressmeddelande, och i de fallen då en sådan 
annonsering ej görs. Författarna inser problematiken med detta, men då den svenska 
marknaden är så pass liten skulle en studie av sådana fall ej vara möjligt då alltför många 
företag skulle sållas bort. Författarna har hållit sig till sina definitioner för VD-avgång och 
tyckt att det är intressant nog att bara studera VD-avgångar i sig, där VD-byten naturligtvis 
påverkar aktiepriset men att det ej tas någon hänsyn till detta i denna studie.  
 
Det som inte talar för en hög validitet är det höga bortfallet som fåtts. De företag som har 
fallit bort från undersökningen kan ha någonting gemensamt som författarna inte har haft 
möjlighet att studera, vilket gör att validiteten sänks något.  
 
När statistiska analyser görs finns det alltid en felmarginal när signifikansnivån väljs. I detta 
fall valde författarna en 5 procentig signifikansnivå, vilket är den vanligaste. Hade författarna 
valt en 10 procentig signifikansnivå hade det kritiska F-värdet blivit lägre, och risken att 
acceptera en falsk nollhypotes hade ökat.  
 
5.4.3. Generaliserbarhet 
 
Generalisering av studien innebär att resultaten ska kunna tillämpas på andra marknader, än 
den som studerades här (Bryman 2001:93). Studeras länder med samma marknadsstruktur 
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som den svenska marknaden bör resultaten bli samma som i denna studie, annars är det 
troligtvis svårt att få samma resultat då andra länders strukturer kan se ut på annat sätt. 
Modellen och tillvägagångssättet bör däremot vara möjliga att tillämpa, för att sedan kunna 
jämföra resultatet med denna studie och se likheter och skillnader länder emellan. Det är det 
författarna delvis har gjort här då tidigare studier har använts som jämförelsestudier med 
denna.  
 
5.4.4 Källkritik 
 
För att undvika att olika författare, som skrivit olika sammanfattande böcker, har tolkat teorier 
på olika sätt har författarna i denna studie gått tillbaka till de författare som ursprungligen 
utvecklat de olika teorierna. Detta har gjorts då effektiva marknadshypotesen, agentteorin och 
eventstudien studerats. För att se om pressmeddelanden är korrekta har de studeras på 
företagets hemsida och även från en annan källa, www.waymaker.se, och då företagen som 
studerades är noterade på A-listan anser författarna även att de har en hög trovärdighet.  
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer slutsatserna för uppsatsen att presenteras i en sammanfattande 
diskussion. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.  
 
6.1 Sammanfattande diskussion 
 
Generellt sett kunde ingen signifikant volatilitetseffekt observeras vid en VD-avgång på 
Stockholmsbörsens A-lista. Inte heller märktes någon effekt då uppdelningen 
frivillig/ofrivillig avgång gjordes. Hypotesen att en ofrivillig avgång signalerar 
strategiförändring för företaget finns det därmed inget stöd för. Däremot kan det konstateras 
att en VD-avgång inte ger upphov till osäkerhet över aktiens framtida utveckling. Författarna 
anser att det tyder på att VD:n inte har en tillräckligt avgörande roll för företagets utveckling 
och att marknaden är luttrad då VD-byten är relativt vanliga på Stockholmsbörsen. Tecken på 
att ofrivilliga avgångar följer konjunkturen syntes i resultaten, vilket innebär att VD:n till viss 
del kan fungera som en syndabock i företagen. 
 
Materialet i studien är visserligen inte rensat för annan information som funnits vid tidpunkten 
för annonseringen. Det är en bedömningsfråga vilken information som har tillräckligt med 
inflytande på företaget för att dölja en VD-avgångseffekt. Författarnas slutsats är att 
volatilitetseffekten vid en VD-avgång dock inte har varit tillräckligt stor för att inte kunna 
döljas av effekter av annan tillgänglig information. Därmed är en VD-avgång inte mer 
betydelsefull än andra tänkbara faktorer som kan påverka företaget. 
 
6.2 Förslag till fortsatta studier 
 

• Studera både A-och O listan och jämföra dem för att se om det är någon skillnad på 
volatilitetseffekten.  

• Studera både A-och O listan det senaste året, till exempel 2005, då vissa bortfall borde 
bli lägre, och samma konjunktur råder på marknaden.  

• Studera om ägarstrukturen påverkar volatilitetseffekten.  
• Se om det är mindre skillnad när ersättare presenteras i samma pressmeddelande som 

när den nya VD presenteras. 
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APPENDIX 
Bilaga 1: VD-avgångar 

     Pressmeddelandets   Signifikant / Ej 

År Företag Ny VD Avgående VD Avgång  datum  Aktiens namn   Signifikant F-värde  
        

1999 Bilia Kjell Åkesson Mats Jansson Frivillig 1998-11-05 Bilia A, BILI A, 794 Ej S 

 Ericsson Kurt Hellström Sven-Christer Nilsson Ofrivillig 1999-07-07  Ericsson B, ERIC B, 101 Ej S 

 Esselte Anders Igel Jan Kvarnström Frivillig 1999-09-16  Esselte AB ser. B, SLT B, SE0000104077  Ej S 

 FöreningsSparbanken Göran Ahlström Reinhold Geijer Ofrivillig 1999-10-05  FSPA A Ej S 

 Holmen Per Ericson Bengt Pettersson Frivillig 1999-06-21 Holmen B, HOLM B, 222 Ej S 

 Hufvudstaden Ivo Stopner Tomas Billing Frivillig 1999-01-11  Hufvudstaden A, HUFV A, 820 Ej S 

 Kinnevik Vigo Carlund Stig Nordin Frivillig 1998-08-20  Kinnevik Industriförvaltnings AB ser. B, KINV B, 181  Ej S 

        

2000 Axfood Mats Jansson Håkan Matz Frivillig 2000-02-11 AXFO, SE0000635401 Ej S 

 Castellum Lars-Erik Jansson Thomas Alexandersson Ofrivillig 1999-10-21 CAST, 966 Ej S 

 Gambro Sören Mellstig Mikael Lillius Frivillig 2000-06-06 Gambro B, GAMB B, 141 Ej S 

 Hexagon Ola Rollén Börje Andersson Ofrivillig 1999-12-21 Hexagon B, HEXA B, 819 Ej S 

 Nordea Thorleif Krarup Hans Dalborg Ofrivillig 2000-11-09 Nordea Bank, NDA, 220 Ej S 

 Scribona Lennart Svantesson Örjan Håkansson Ofrivillig 2000-03-21 Scribona B, SCRI B, 855 Ej S 

 SSAB Anders Ullberg tf  Torsten Sandin Frivillig 2000-10-26  SSAB Svenskt Stål B, SSAB B, 301 Ej S 

 Svedala Alf Göransson Thomas Oldér Ofrivillig 2000-01-10  Svedala Industri AB, SVDA, SE0000108169 S 

 Ticket Dag Tveterås Anders Holst Frivillig 2000-05-23  Ticket Travel Group, TICK, 1064 Ej S 

        

2001 Bergman&Beving Stefan Wigren Anders Börjesson Frivillig 2001-05-22 Bergman & Beving B, BERG B, Ej S 

 Bure Equity Peter Sandberg Roger Holtback Frivillig 2001-01-30 Bure Equity, BURE, 800 Ej S 

 Holmen Göran Lundin Per Ericson Ofrivillig 2001-11-09 Holmen B, HOLM B, 222 Ej S 

 Industrivärden Anders Nyrén Clas Reuterskiöld Ofrivillig 2000-05-05 Industrivärden C Ej S 

 Lindex Jörgen Johansson Hans Johansson Ofrivillig 2001-03-09 Lindex , LDEX, 833 Ej S 

 NCC Alf Göransson Jan Sjöqvist Ofrivillig 2001-02-13  NCC B, NCC B, 838 Ej S 

 Nobel Biocare Heliane Canepa Jack Forsgren Ofrivillig 2001-08-20  Nobel Biocare AB, NOBE, SE0000226367 S 
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     Pressmeddelandets   Signifikant/ Ej 

År Företag Ny VD Avgående VD Avgång datum Aktiens namn  Signifikant F-värde 

        

2001 SAS Jørgen Lindegaard Jan Stenberg Ofrivillig 2000-11-23 SAS Sverige AB, USAS, SE0000329146 Ej S 

 SHB Lars O Grönstedt Arne Mårtensson Frivillig 2001-04-24 Svenska Handelsbanken B, SHB B, 341 Ej S 

 TV 4 Jan Scherman Thorbjörn Larsson Frivillig 2001-11-08 TV4 A, TV4 A, 30573 Ej S 

        

2002 Atlas Copco Gunnar Brock Giulio Mazzalupi Frivillig 2002-01-11  Atlas Copco B, ATCO B, 46 Ej S 

 Bilia Heinrich Blauert Kjell Åkesson Frivillig 2002-08-12 Bilia A, BILI A, 794  Ej S 

 Electrolux Hans Stråberg Michael Treschow  Ofrivillig 2001-10-26  Electrolux B, ELUX B, 81 Ej S 

 Finnveden Tommy Boork Sten Thunberg Frivillig 2002-02-21 Finnveden AB ser. B, FVED B, 811 Ej S 

 Nordea Lars G Nordström Thorleif Krarup Frivillig 2002-08-26  Nordea Bank, NDA, 220 Ej S 

 Sandvik Lars Pettersson Clas Åke Hedström Frivillig 2002-01-16  Sandvik, SAND, 4928 Ej S 

 SCA Jan Åström Sverker Martin-Löf  Frivillig 2001-12-19  Svenska Cellulosa SCA B, SCA B, 323 Ej S 

 Skanska Stuart Graham Claes Björk Ofrivillig 2002-09-12  Skanska B, SKA B, 283 Ej S 

 TeliaSonera Anders Igel Marianne Nivert Frivillig 2002-04-08 TeliaSonera, TLSN, 5095  Ej S 
        

2003 Assa Abloy  Bo Dankis Carl-Henric Svanberg Frivillig 2003-02-06 Assa Abloy B, ASSA B, 402 S 

 Ericsson Carl-Henric Svanberg Kurt Hellström Frivillig 2003-02-06 Ericsson B, ERIC B, 101 Ej S 

 FöreningsSparbanken Jan Lidén Birgitta Johansson-Hedberg Frivillig 2003-12-12 FöreningsSparbanken A, FSPA A, 120 Ej S 

 OM HEX  Magnus Böcker Per E Larsson  Ofrivillig 2003-05-20  OMX, OMX, 405 Ej S 

 Skandia Leif Victorin tf  Lars-Eric Petersson Ofrivillig 2003-04-16  Skandia Försäkrings, SDIA, 280 Ej S 

 SKF Tom Johnstone Sune Carlsson Ofrivillig 2003-01-28  SKF B, SKF B, 285  Ej S 

        

2004 Bure Equity Mikael Nachemson Lennart Svantesson Frivillig 2004-11-29 Bure Equity, BURE, 800 Ej S 

 Holmen Magnus Hall Göran Lundin Frivillig 2004-02-03  Holmen B, HOLM B, 222 Ej S 
 Lindex Göran Bille Jörgen Johansson Ofrivillig 2004-03-09  Lindex , LDEX, 833 S 
 Seco Tools Kai Wärn Lars Renström Frivillig 2004-04-27  Seco Tools B, Seco B 856 Ej S 
 Swedish Match Sven Hindrikes tf Lennart Sundén Ofrivillig 2004-03-19  Swedish Match, SWMA, 361 Ej S 



VD-karusellen - Du Rietz, Gullstrand 
 

  - 41 - 

 
     Pressmeddelandets   Signifikant/ Ej 

År Företag Ny VD Avgående VD Avgång datum Aktiens namn  Signifikant F-värde  

        

2005 Assa Abloy  Johan Molin Bo Dankis Ofrivillig 2005-10-28 Assa Abloy B, ASSA B, 402 Ej S 

 Cardo Peter Aru Kjell Svensson Ofrivillig 2005-04-21 Cardo, CARD, 801 Ej S 

 Elekta Tomas Puusepp Laurent Leksell Frivillig 2004-09-21 Elekta B, EKTA B, 806 S 
 Gunnebo Göran Gezelius Bjarne Holmqvist Frivillig 2004-10-08 Gunnebo, GUNN, 816 Ej S 
 Haldex Joakim Olsson Claes Warnander Frivillig 2004-11-12 Haldex, HLDX, 817 S 
 Höganäs Alrik Danielson Claes Lindqvist Frivillig 2004-11-26  Höganäs B Ej S 
 Investor Börje Ekholm Marcus Wallenberg Frivillig 2005-04-11  Investor B, INVE B, 161 S 
 SEB Annika Falkengren Lars H Thunell Frivillig  2004-12-15 Skandinaviska Enskilda Banken A, SEB A, 281 Ej S 
 Trelleborg Peter Nilsson Fredrik Arp Frivillig 2005-06-09  Trelleborg B, TREL B, 364 Ej S 
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Bilaga 2: VD-avgångar, bortfall 
 

  Företag Ny VD Avgående VD Problem 

     

1999 Assi Domän Gunnar Palme Lennart Ahlgren Hittade inga pressmeddelanden 

 Hemköp Håkan Matz Nils Erik Johansson Hittade inga pressmeddelanden 

 Investor Marcus Wallenberg Claes Dahlbäck Ingen annonsering om vd-avgång 

 Seco Tools Håkan Bergström tf Jan Erik Forsgren Inte tillräckligt med data 

     

2000 Allgon Lars Spongberg tf  Jan Edhäll Hittade inga pressmeddelanden 

 Munksjö Per Rodert Rolf Ekedahl Hittade inga pressmeddelanden 

 Telia Marianne Nivert tf  Jan-Åle Kark Inte tillräckligt med data 

     

2001 WM-data Crister Stjernfelt Lars Harrysson Ingen annonsering om vd-avgång 

     

2002 JM Johan Skoglund Carl Eric Stålberg Inte tillräckligt med data 

 Ticket Travel Group Mats Frid Dag Tveterås Inte tillräckligt med data 

 Ångpanneföreningen Jonas Wiström Gunnar Grönkvist Inte tillräckligt med data 

     

2003 Scribona Tom Ekevall Lennart Svantesson Inte tillräckligt med data 

 


