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Sammanfattning 
 

Problembakgrund & problemdiskussion 

De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den 

effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad 

teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder 

ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas 

uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår abnormal avkastning i aktiekursen 

för ett bolag när en nytillträdd verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport. 

Vidare, ämnar studien att undersöka om det uppstår abnormal avkastning efter att denna 

kvartalsrapport presenterats vid en uppföljningsperiod.  

 

Problemformuleringar 

● Uppstår abnormal avkastning den handelsdag en nytillträdd verkställande direktör 

presenterar sin första kvartalsrapport på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och 

Small-Cap listor?  

 

● Uppstår abnormal avkastning efter att en nytillträdd verkställande direktör 

presenterat sin första kvartalsrapport vid en uppföljningsperiod om 252 

handelsdagar på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap listor? 

 

Teori  

Den tilltänkta investeringsstrategin för studien är beroende av att Resultatmanipulering & 

Stålbad, Behavioral Finance och Adaptive Market Hypothesis till viss del kan förklara 

fluktuationer i aktiekursen, medan Efficient Market Hypothesis och Random Walk 

motsätter sig idén om abnormal avkastning som uppstår till följd av irrationellt beteende. 

 

Metod 

Genom ett deduktivt angreppssätt, objektivistisk verklighetssyn och positivistisk 

kunskapssyn har författarna upprättat en kvantitativ studie. Det praktiska tillvägagångssättet 

utgår ifrån en eventstudie mellan perioden 2007–2014, där 136 observationer inhämtats för 

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap listor med avsikt om att upptäcka eventuell 

abnormal avkastning som beräknas med hjälp av marknadsmodellen. 

 

Resultat & Analys 

Med en signifikansnivå om fem procent kan nollhypotesen förkastas för två av de statistiska 

testerna, vilket betyder att abnormal avkastning uppstår för Small-Cap bolagen och den 

aggregerade urvalskategorins uppföljningsperiod. 

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat är slutsatsen att en neutral monetär position i en aktie är fördelaktig 

under eventfönstret medan en neutral, alternativt lång, position är gynnsam vid 

uppföljningsperioden. 

 

Nyckelord 

vd-byte, aktiekursutveckling, kvartalsrapport, eventstudie, Stockholmsbörsen, abnormal 

avkastning. 
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Förord 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet ska läsaren få en bakgrund till forskningsämnet där förhoppningen är 

att denne ska få en inblick i vad studien tänkt undersöka. Därefter diskuteras ämnet vidare i 

form av en problemdiskussion där ämnets problematik ska tydliggöras ytterligare. I den senare 

delen av kapitlet specificeras studiens inriktning där ett syfte och problemformuleringar 

upprättas. Slutligen presenteras studiens tilltänkta teoretiska och praktiska bidrag med en 

avslutande del som berör de vidtagna avgränsningarna. 

 

1.1 Problembakgrund 

En stor utmaning för investerare och vanliga sparare är att hitta den typ av finansiell tillgång 

som lämpar sig bäst för den enskilda individen. I dagens lågränteklimat (Riksbanken, 2019) är 

avkastningen på räntebärande värdepapper låg, vilket gör att det är brist på tillförlitliga 

investeringsalternativ som bidrar till en rimlig avkastning. Detta har under senare år lett till att 

investerare tvingats spara i aktier eftersom detta tillgångsslag gynnas av låga räntor (Alam & 

Uddin, 2017). Aktier är inte en av de säkraste placeringarna, men däremot ett av de vanligaste 

i dagens samhälle. I Sverige sparar så många som 8 av 10 i fonder, vilket i majoriteten av fallen 

utgörs av olika typer av aktiefonder (Fondbolagens förening, 2019a). Om sparande i aktiefonder 

är det bästa sättet att allokera sitt kapital går att diskutera, men om man utgår från antalet som 

väljer detta alternativ så indikerar det att aktier är en form av placering som många i slutändan 

ändå väljer när de ska placera sitt kapital. 

 

Avkastningen för aktier styrs av utvecklingen på världens olika börser som i sin tur styrs av den 

generella utvecklingen på de finansiella marknaderna (Nasdaq, 2019a). Stockholmsbörsen har 

historiskt sett varit en av världens börser som gett högst avkastning (Personal Finance, 2017) 

samt varit en väldigt framgångsrik placeringsform där ett ägande mellan åren 2007–2018 

genererat 114,76% i avkastning, inklusive utdelningar (Fondbolagens förening, 2019b). 

Anmärkningsvärt under denna jämförelseperiod är att de första åren kantats av finanskrisen 

2007–2009 (Riksbanken 2018) som ledde till en stor sättning på börsen, vilket gör att siffran 

hade kunnat vara ännu högre vid ett val av annat tidsintervall. 

 

Det finns lika många åsikter som antal investerare för vad den bästa strategin är inom 

aktiehandeln. Vissa eftersträvar att identifiera så kallade arbitrageinvesteringar (Bodie et al., 

2010, s. 318) där målet är att erhålla riskfri avkastning oavsett utfall. Elton & Gruber (1970) 

beskriver exempelvis en arbitragemöjlighet inom aktiehandel som innebar att utnyttja felaktiga 

prissättningar som uppstår till följd av skillnader i skattesatser mellan utdelningar och 

kapitalvinster. Andra föredrar istället att placera sitt kapital genom riskfyllda investeringar i till 

exempel förhoppningsbolag som involverar hög risk. Vad som definierar ett förhoppningsbolag 

är omdiskuterat, men vad som kännetecknar dem kan vara att bolaget inte har någon fungerande 

försäljning, eller att bolaget aldrig gått med vinst (Bernhardsson, 2007). 

 

Den investeringsstrategi man i slutändan väljer att föredra vid sin aktiehandel kan därefter 

optimeras på olika sätt. En viktig aspekt, som har större betydelse än vad många egentligen tror, 

är strävan efter att försöka tajma vid vilken tidpunkt man väljer att investera sitt kapital. Den 

tidpunkt man väljer att investera sitt kapital på kan ha en stor betydelse för den erhållna 

avkastningen. Det kan handla om att både undvika börsnedgångar eller att tajma marknaden 

inför en uppgång.  
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För att belysa tajmingens betydelse kan man ta ett exempel från Stockholmsbörsen där man 

lyckats undvika de fem bästa, respektive fem sämsta börsdagarna under en 20-årsperiod mellan 

åren 1998–2018. Har man varit fullt investerad, utan att göra några in- eller uttag samt 

återinvesterat utdelningarna, har man erhållit en avkastning på 547 %. Har man däremot lyckats 

undvika de fem sämsta dagarna har man kommit upp i en avkastning på hela 872 % och har 

man haft oturen att missa de fem bästa dagarna har man erhållit 321 % avkastning (Gustafsson, 

2018). Dessa exempel är såklart extrema fall som i realiteten är omöjliga att ta med i ekvationen 

när det gäller utvecklingen på kapitalet, men det visar ändå vilken skillnad det kan bli på 

slutresultatet när det kommer till tidpunkten man väljer att investera på aktiemarknaden. 

 

Det finns även andra typer av strategier som berör vid vilken tidpunkt man väljer att investera 

i aktier. Dessa tidpunkter går att hänföra och likna med så kallade marknadsanomalier vilket 

innebär att man försöker identifiera trender på marknaden som sägs vara av återkommande art. 

Dessa trender grundar sig på att det finns tendenser till att aktieutvecklingen återupprepar ett 

identifierbart mönster på marknaden där avkastningen generellt sett brukar vara högre eller 

lägre än marknadsindexet (IG, 2019).  

 

Det finns en rad omdiskuterade händelser som sägs vara av typen marknadsanomalier. De 

vanligaste anomalierna härleds från olika kalendereffekter under årets gång. Ett konkret 

exempel är Januarieffekten som sägs ha sin grund i att det vid årsskiftet inleds ett nytt skatteår 

där investerare försöker kvitta vinster mot förluster för att undvika skattekostnader (IG, 2019). 

Ett annat exempel är Måndagseffekten som innebär att aktiekurser tenderar att stänga på en 

lägre nivå på måndagar än fredagen veckan innan (IG, 2019). 

 

För att uppnå avkastning på sin aktieinvestering krävs det att aktiekursen fluktuerar eller ger 

någon form av kompensation för ägandet. Ett tillfälle där aktiekursen tenderar att röra sig mer 

än en vanlig handelsdag genom att volatiliteten ökar är under de dagar där bolagen presenterar 

sina kvartalsrapporter (French & Roll, 1986). Möjligheterna till att göra en lukrativ affär ökar 

därmed runt denna tidpunkt eftersom den potentiella belöningen respektive förlusten som är 

förknippad med hög volatilitet är högre detta datum. En av anledningarna till den högre 

volatiliteten är att företagen ofta genomgått en tyst period som innebär att kurspåverkande 

information undanhållits tills dess att kvartalsrapporten presenterats (Europaparlamentet, 

2014).  

 

En annan tidpunkt som ofta leder till att priset på en aktie förändras är i anslutning till ett byte 

av verkställande direktör, även förkortat vd, i ett bolag. Verkställande direktörer och dess 

betydelse för de individuella bolagen är av varierande utsträckning. Vissa bolag har otroligt 

betydelsefulla vd:ar där en potentiell förlust av denne ledare kan leda till ett stort fall i 

aktiepriset. Vad som däremot gör en vd framgångsrik kan ha många orsaker. En sak som dessa 

rimligtvis bör ha gemensamt är att de försöker skapa ett så bra utgångsläge som möjligt för att 

lyckas i sin tjänst eftersom det kan leda till högre uppskattning och bättre personliga förmåner 

(Watts & Zimmerman, 1978). Ett sätt att förbättra sitt utgångsläge som vd är att genomföra 

åtgärder som på ett eller annat vis kan leda till att ribban sänks för ens prestationsmått. Denna 

tes beskrivs i tidigare forskning där förändrade redovisningsprinciper och kontroversiella beslut 

i högre utsträckning genomförs kort efter att en ny vd tillsats (Choi et al., 2014).  

 

Ett lämpligt tillfälle då en presumtiv vd borde ha incitament att genomföra ovanstående åtgärder 

är vid presentationen av sin första kvartalsrapport. Detta tillfälle uppfyller kriteriet om att 

snarast möjligt förbättra sitt utgångsläge samtidigt som eventuella bonus- och optionsprogram 

ofta sätts in kort tid efter tillsättandet.  
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Detta scenario fick Börje Ekholm erfara när han blev ny vd för Ericsson under 2017 (Ericsson, 

2017). Vid presentationen av den första kvartalsrapporten genomfördes också stora 

nedskrivningar (Ericsson, 2017), vilket kan anses ha berott på det Choi et al. (2014) antyder på 

som berör kontroversiella beslut för att sänka ribban inför framtiden. Dessa beslut torde i sin 

tur ha en kursdrivande effekt på bolagets aktie vilket öppnar för möjligheter att erhålla 

avkastning i och med att priset förändras till följd av vd:ns incitament till att förbättra sitt 

utgångsläge. 

 

Det har genom åren uppkommit en rad forskning som genererat teorier till hur man som 

investerare kan gå tillväga för att uppnå abnormal avkastning genom att tajma marknaden och 

att utnyttja vd:ns incitament till att sänka prestationsmåtten. Till skillnad från detta finns det 

även teorier som gör anspråk på att abnormal avkastning inte är möjligt på marknaden, vilket 

innebär att den faktiska avkastningen är lika med den förväntade (Megyesi, 2015). Detta är vad 

den erkända effektiva marknadshypotesen säger (Fama, 1970). Denna teori hänförs till en 

perfekt prissatt marknad där varje känt mönster och information är utjämnat för alla investerare. 

Däremot vet de flesta som någon gång investerat i vare sig det gäller fastigheter, aktier eller 

något av monetärt värde att denna teori i praktiken inte alltid upprätthåller en adekvat nivå av 

sanning. Detta är något som investerare ständigt försöker utnyttja för eget bruk i strävan efter 

att erhålla abnormal avkastning. I och med att individer också lyckas uppnå denna abnormala 

avkastning så motbevisas att en effektiv marknad råder gång på gång.  

 

I ett eget försök att undersöka Famas (1970) hypotes och dess grad av sanning ämnar studiens 

författare att själva identifiera en egen strategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning. 

Hypotesen ska i det här fallet studeras med hjälp av två parametrar som i strategins utformning 

är beroende av varandra. Strategin ska utgå från den tidpunkt man väljer att investera vid, 

kopplat till en nytillträdd vd:s första presenterade kvartalsrapport. Mer specifikt ska en monetär 

position i en aktie antas i anslutning till en nytillträdd vd:s första kvartalsrapport. Därefter om 

det infinner sig fördelaktigt, ska strategin bygga på att hålla en kort eller lång monetär position 

beroende på utfallet av resultatet för den tilltänkta investeringsstrategin. Detta för att undersöka 

om den nya vd:ns incitament till att genomföra drastiska åtgärder i början av sin anställning har 

en positiv eller negativ påverkan på aktiekursen i jämförelse med utvecklingen på marknaden 

och sin egna förväntade avkastning. 

1.2 Problemdiskussion 

I en studie genomförd av Kaplan & Minton (2012) innehar en vd i amerikanska storbolag i 

genomsnitt sin post i cirka sex år, efter vilket denne byts ut. Den genomsnittliga tjänstetiden 

har bevisligen minskat kraftigt sedan 90-talet (Kaplan & Minton, 2012). Tillfällena för att 

tillämpa studiens tilltänkta investeringsstrategi ökar sedermera i samband med att 

omsättningshastigheten för vd:ar stiger. Anledningarna bakom ett byte kan vara många, men de 

vanligaste är att vd:n inte uppfyller styrelsens förväntningar, att denne går i pension eller att 

denne fått ett nytt arbete (Spear & Wang, 2004).  

 

Farell & Whidbee (2003) menar likaså att det finns ett samband mellan dålig lönsamhet i ett 

bolag och tillsättandet av en ny vd. De anser också att verkställande direktörer ofta får skulden 

när bolag inte presterar på den nivå som aktieägarna förväntat sig. Tidigare forskning gjord av 

Warner et al (1988) finner ett signifikant samband mellan låg aktieavkastning och frekventa vd-

byten. Denna slutsats är av betydelsefull karaktär utifall det visar sig att det är mer lukrativt att 

agera som säljare istället för köpare i genomförandet av investeringsstrategin då ett 

underpresterande bolag ofta förknippas med en sjunkande aktiekurs. 
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För att återgå till den effektiva marknadshypotesen Fama (1970) så antas alla säljare och köpare 

på en marknad vara rationella. Ett bolags marknadsvärde bör således återspegla bolagets 

verkliga värde, som i sin tur påverkas av all information som kan tänkas ha med bolagets 

prestation att göra. I och med att en vd i många fall har en betydande roll i bolagets verksamhet 

som påverkar externa parters uppfattning om bolaget, torde informationen om ett vd-byte 

förändra bolagets värde. Värderingen blir i normala fall lägre om vd-bytet anses vara negativt 

för bolaget och högre om det ses som positivt. Detta ger stöd för att den verkställande direktören 

är av betydelse för aktiekursens utveckling och att det är en variabel som investerare bör ta 

hänsyn till i sina strategier. 

  

Vilka faktorer som kan sägas ha en direkt påverkan på aktieprisets utveckling efter att ett vd-

byte genomförts kan vara svårt att mäta. En tidigare studie gjord av Lauterbach et al (1999) 

säger att avkastningen påverkas om det är en extern eller intern vd som tillsätts efter bytet. 

Författarna hittar signifikant stöd för att externt rekryterade vd:ar leder till en högre avkastning 

jämför med någon som tillsätts internt. Samma slutsats kommer Huson et al (2003) fram till. 

Där finner de också stöd för att ett tillkännagivande av ett vd-byte är positivt för aktiepriset. De 

argumenterar också för att förändrade redovisningsprinciper som ibland kombineras med ett 

vd-byte bidrar till en bättre presterande aktiekurs. Detta är något som är av betydelse för 

investeringsstrategins utformning där förändrade redovisningsprinciper inte kan genomföras 

förrän den första kvartalsrapporten presenterats.  

 

Företagsledares incitament till att prestera är otroligt viktigt att förstå och påverkar i allra högsta 

grad hur de styrande i ett företag kan välja att agera. Chai & Tung (2002) undersökte 

förekomsten av så kallad kreativ bokföring vilket innebär att en företagsledning, vd:n 

inkluderad, väljer att redovisa finansiella siffror på ett för dem fördelaktigt vis. Urvalet bestod 

av börsnoterade företag i USA på 1990-talet och författarna fann empiriska bevis på att 

företagsledningar medvetet drar ner sina vinster för att på så vis kunna öka framtida vinster och 

bonusar likt vad Riahi-Belkaoui (2004) förespråkar. Detta är precis vad denna studie antar att 

den verkställande direktören ska vara högst delaktig i och utföra vid presentationen av den 

första kvartalsrapporten.  

 

Författarna till denna studie misstänker att förekomsten av nedskrivningar och-/eller andra 

jobbiga finansiella beslut är vanligare vid vd:ns första kvartalsrapport än vid andra efterföljande 

kvartalsrapporter eftersom det i högre utsträckning förbättrar dennes utgångsläge om det görs i 

en tidigare fas. Denna tes styrks till viss del av Näslund & Sjöberg (2015). Med ett urval av 

företag listade på Stockholmsbörsen kom de fram till att det fanns tecken på just detta, men att 

ett signifikant samband däremot inte kunde bevisas. 

 

Om en sådan misstanke genomsyrar studien och är grundläggande för den tilltänkta 

investeringsstrategin är det viktigt att förstå uppkomsten av kreativ bokföring. Därför är det 

väsentligt att förstå om det enbart begås i ledningens intresse eller om det kan bero på andra 

faktorer. De andra faktorerna som leder till ett beslut om t.ex. nedskrivningar och som samtidigt 

också kan uppfattas som kreativ bokföring, är enligt Francis et al (1996) sjunkande värden på 

företagets tillgångar. Det vill säga att det ekonomiska klimatet försämras eller att det sker en 

förändring i ledningens strategi. Författarnas slutsats var att den kreativa bokföringen förekom 

i både ledningens intresse samt på grund av de andra faktorerna. Francis et al (1996) kom också 

fram till att den vanligaste formen av kreativ bokföring var relaterat till nedskrivningar av 

goodwill och andra godtyckliga poster. Detta kan i hög grad påverka investerares reaktion i 

samband med presentationen av vd:ns första kvartalsrapport även om det inte uteslutande går 
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att hänföra reaktionen till kreativ bokföring och att nedskrivningar i sin natur behöver vara av 

ondo. 

 

Belöning och incitament kopplat till ägande och icke ägande är något som Jensen & Meckling 

(1976) undersökte när de publicerade Agency Theory. Teorin syftar bland annat på att en 

ledning med ett litet ägande kommer ha små incitament till att arbeta utefter att skapa ett så 

högt värde som möjligt för företagets aktieägare (Jensen & Meckling, 1976, s 31–32). Istället 

kommer de ha högre incitament till att öka sina löner och förmåner. I denna studie kan det få 

stor betydelse för aktiekursens utveckling på sikt om den nya verkställande direktören erbjuds 

ett optionsprogram eller självmant väljer att köpa ett stort antal aktier inom bolaget. Om en 

nytillsatt vd erbjuds ett optionsprogram, likt Börje Ekholm (Ericsson, 2017), ökar incitamenten 

till att i framtiden skapa aktieägarvärde samtidigt som det borde ge incitament till att sänka 

kortsiktiga förväntningar beroende på dess utformning som Choi et al. (2014) beskriver. 

 

Tidigare studier med relevans för investeringsstrategin och som berör en nytillsatt vd:s 

påverkan på aktiepriset har till stor del riktat sitt intresse mot att undersöka prisförändringen i 

samband med tillkännagivandet av ett vd-byte. Två svenska studier som haft detta syfte är Dyab 

& Tasar (2018) och Bårdh & Teerikoski (2015). Dessa studier undersöker däremot enbart ett 

vd-bytes påverkan på aktiepriset i samband tillkännagivandet och tillämpar inte en efterföljande 

period. 

 

Denna studie har istället tänkt att inrikta sig på hur ett vd-byte påverkar aktiekursen när första 

kvartalsrapporten presenteras med en efterföljande uppföljningsperiod för att undersöka dess 

påverkan på aktiekursen. Liknande studier återfinns enbart vid ett sökande efter internationella 

studier. Här förekommer det framförallt studier likt den Warner et al. (1988) genomfört som 

mäter kursutvecklingen för ett bolag en kort tid efter att ett vd-byte fullbordats. 

 

Avsaknaden av forskning som berör den första kvartalsrapporten som en nytillträdd 

verkställande direktör presenterar och hur denna i sin tur påverkar aktiepriset tyder på ett 

forskningsgap som denna studie ämnar att fylla. Motsvarande problematik angående 

avsaknaden av forskning återfinns även kring den presenterade rapportens efterföljande period. 

Med en förhoppning om att fylla dessa forskningsgap presenteras nedanstående syfte med 

tillhörande problemformuleringar.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår abnormal avkastning i aktiekursen för 

ett bolag när en nytillträdd verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport. Vidare, 

ämnar studien att undersöka om det uppstår abnormal avkastning efter att denna kvartalsrapport 

presenterats vid en uppföljningsperiod. Studien kommer undersöka alla Large-, Mid- och 

Small-Cap bolag listade på Stockholmsbörsen där ett vd-byte har skett mellan 2007-01-01 till 

2014-12-31. Med stöd av lämpligt jämförelseindex för respektive bolagslista kommer 

utvecklingen att jämföras för hur aktiekursen presterat gentemot marknaden och sin förväntade 

avkastning.  
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1.4 Problemformuleringar 

● Uppstår abnormal avkastning den handelsdag en nytillträdd verkställande direktör 

presenterar sin första kvartalsrapport på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-

Cap listor?  

 

● Uppstår abnormal avkastning efter att en nytillträdd verkställande direktör presenterat 

sin första kvartalsrapport vid en uppföljningsperiod om 252 handelsdagar på 

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap listor? 

1.5 Ämnesval 

Vårt ämnesval är baserat utifrån vårt personliga intresse för aktiemarknaden i stort, samt den 

aktualitet som finns för diverse investeringsstrategier. Vårt ämne är även influerat av 

Sparpodden, där det diskuterades hur aktiekursen rörde sig efter att en nytillträdd vd presenterat 

sin första kvartalsrapport. Med det i åtanke, beslöt vi oss för att undersöka detta ämne djupare 

som sedermera ledde till vårt slutgiltiga ämne. Med ett genuint intresse för börsen har vi båda 

varit aktiva småsparare på marknaden under en tid där vi både hållit korta och långa positioner.  

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Denna studie ämnar att teoretiskt bidra med en ökad kunskap och förståelse för hur man som 

investerare kan analysera ett bolags aktiekursutveckling i samband med att en nytillträdd 

verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport. Resultatet av studien baseras på 

observationer från den svenska marknaden med Stockholmsbörsen i fokus, vilket mynnar ut i 

en ökad teoretisk förståelse för hur detta event påverkar aktiekursen hos ett bolag noterat på 

Stockholmsbörsen. 

 

Med bakgrund av att ämnet tydligt visar på ett forskningsgap ska denna studie därmed praktiskt 

tillgodose marknaden med kunskap för att bedöma hur man som investerare kan agera vid, och 

efter eventet. Studien ska ligga till grund för investerare som söker sig till en alternativ 

placeringsstrategi och om det är en lönsam strategi att monetärt agera i samband med eventet 

då en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport. 

1.7 Avgränsningar 

Vi kommer att i denna forskningsstudie enbart undersöka bolag på den svenska marknaden. 

Valet av denna avgränsning grundar sig på två anledningar. Det första är att det inte finns någon 

tidigare studie på den svenska marknaden som undersöker eventet då kvartalsrapporten 

presenteras. Den andra anledningen är den begränsade tidsramen att behandla all insamlad data. 

Att undersöka den svenska marknaden tillsammans med internationella marknader hade blivit 

för omfattande att bearbeta under samma tidsram. 

 

I Sverige finns det ett flertal listor och marknadsplatser där aktiehandel bedrivs (Nasdaq, 

2019b). Denna studie kommer däremot enbart undersöka bolag noterade på Stockholmsbörsen, 

då det är den största marknadsplatsen i Sverige sett till omsättning och med flest antal noterade 

bolag. Bolag noterade på Large-, Mid- och Small-Cap listorna kommer ingå i studien, medan 

bolag med ett börsvärde mindre än 150 miljoner euro kommer exkluderas från studien då det 

är noteringskravet för att kunna listas på Small-Cap (Avanza, 2019a).  
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Studiens mätperiod har begränsats till att verka mellan åren 2007-01-01 till 2014-12-31 till följd 

av att böckerna Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag som data om vd-byten inhämtats 

ifrån slutade ges ut efter den valda undersökningsperiodens sista år. Detta förklaras utförligare 

på sida 37. En mätperiod på åtta år tillhandahåller tillräckligt många observationer för att 

statistiskt kunna säkerställa ett generaliserbart resultat. Mätperioden präglas av finanskrisen 

som ägde rum i början av vårt tidsintervall, vilket kan ha påverkat den abnormala avkastning 

som uppstått till följd av eventet. Studien kommer avgränsa sig till att exkludera de bolag som 

har mer än ett vd-byte under ett och samma år. Studien kommer likaså enbart undersöka när ett 

vd-byte sker, oavsett huruvida de självmant frångick positionen eller om de blev avskedade.  

 

Studiens tilltänkta urval kommer likväl endast vara baserat på nytillträdda verkställande 

direktörer. En avgränsning som utesluter andra personbyten i ledningen kommer därmed ske. 

Detta underlättar för datainsamlingen, samt gör den mer homogen när det enbart är ett 

positionsbyte som undersöks inom varje bolag. Valet av att endast kolla på vd-bytet grundar 

sig också i att det mestadels är den positionen som är mest uppmärksammad vilket i sin tur 

innebär en högre chans till att en prisförändring sker i aktiekursen jämfört med andra 

ledningspositioner. 

 

För att skapa en representativ och tillförlitlig bild för hur bolagets aktiekurs utvecklas efter 

eventet ämnar studien att undersöka en uppföljningsperiod om 252 handelsdagar. Valet av 

denna uppföljningsperiod grundar sig på idén om att effekten av den kreativa bokföringen som 

den nya vd:n har incitament till kommer att försummas med ett längre tidsintervall. Ett kortare 

tidsintervall för uppföljningsperioden tillämpas inte med åtanke om att man som investerare 

skulle vara intresserad av hur aktiekursen utvecklas under en tid där investeraren sedermera kan 

anta en kort eller lång position beroende på utfall av resultatet.  

 

Studien reserverar sig även från att undersöka andra kvartalsrapporter förutom den första som 

den nytillträdde vd:n presenterar. Denna avgränsning grundar sig på den omfattande 

undersökningen det hade krävts om varje enskilt bolag med ett vd-byte analyserats för när de 

valt att till exempel göra nedskrivningar eller sätta in optionsprogram som påverkar aktiekursen 

på ett sätt som studiens investeringsstrategi tänkt utnyttja.  
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2. Teoretisk Metod 
 

Metod innebär det vetenskapliga sätt ett ämne hanteras på som påverkar studiens utfall 

beroende på vilket metodval som antas (Ejvegård, 1996, s. 29). Detta avsnitt kommer till en 

början förklara studiens metodologiska antaganden tillsammans med ämnesvalet för att 

därefter beröra de ståndpunkter och tillvägagångssätt som avses i de vetenskapliga och 

kunskapsteoretiska antagandena. Läsaren kommer även ta del av det teoretiska angreppssättet 

tillsammans med en granskning av de använda källorna i studien. 

 

2.1 Metodval    

De metodologiska antagandena har det huvudsakliga syftet att beakta forskningsprocessen. 

Antingen tillämpar man en kvalitativ- eller kvantitativ metod för sin studie. Den kvantitativa 

forskningsmetoden korrelerar med det positivistiska paradigmet där stora urval sammanfattas 

med analyser som söker samband och kausalitet mellan variabler (Collis & Hussey, 2011, s. 

48–49). Denna studie ämnar att inrikta sig på siffror i större utsträckning än ord där empirisk 

data inhämtas och därefter bearbetas. Resultatet tillämpas därefter för att analyseras utifrån 

givna hypoteser. Detta speglar även vår studies innehåll då datainsamlingen sker under ett 

längre tidsintervall från databaser vilket leder till ett stort urval.  

 

Ett kvantitativt metodval för denna studie kan även styrkas med stöd från Bryman (2011) där 

en rekommendation för studier med positivism, deduktiv ansats och objektivism genomförs 

med en kvantitativ metod (Bryman, 2011, s. 39–42). Att tillämpa en kvalitativ metod genom att 

exempelvis genomföra intervjuer på denna studie skulle framförallt komplicera 

datainsamlingen då det krävs en stor mängd historisk data som lättast tillgås via databaser. 

2.2 Ontologisk ståndpunkt 

De ontologiska ståndpunkterna grundar sig i hur verkligheten betraktas och uppfattas. Den 

centrala delen för ontologin handlar om att förklara hur sociala företeelser ska uppfattas som 

antingen objektiva eller subjektiva beståndsdelar. Objektivism och konstruktionism är de två 

huvudsakliga synsätten som ligger till grund för bägge spektra (Bryman, 2011, s. 35). 

Objektivismen leder till att man uppfattar sociala företeelser från en objektiv verklighet som är 

oberoende av individens uppfattning (Bryman, 2011, s. 36). Konstruktionismen innebär således 

att verkligheten präglas av ett socialt samspel mellan sociala händelser och indelningar som 

skapar en subjektiv tolkning för individen (Bryman, 2011, s. 37).  

 

Denna studie baseras på ett positivistiskt forskningsparadigm där kvantitativ sekundärdata 

inhämtas, vilket innebär att studien utgår från en objektivistisk verklighetssyn. Eftersom det 

inte finns någon avsikt att förändra datamaterialet kommer det granskas utifrån dess befintliga 

aktualitet som ligger utanför vår påverkan. Utifrån detta objektiva perspektiv vill vi därmed 

påvisa hur aktiekursen påverkas i ett bolag när en nytillträdd verkställande direktör presenterar 

sin första kvartalsrapport, samt hur aktiekursen därefter utvecklas i samband med 

jämförelseindex. Inhämtningen av datamaterialet sker genom en objektiv process där 

medverkande företag samt tillhörande siffror inte går att manipulera. Vidare är resultatet för 

datainsamlingen genomfört på ett objektivt sätt där verkligheten torde vara samma oberoende 

av vem som genomför insamlingen. Detta talar för att vår gemensamma uppfattning om att det 

endast finns en objektiv korrekt verklighet för denna studie ligger till grund för valet av synsätt. 
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2.3 Epistemologisk ståndpunkt 

Bryman (2011, s. 51) förklarar att de epistemologiska antagandena grundar sig i vad som anses 

och betraktas som kunskap inom det område som studeras. Valet av det epistemologiska 

synsättet utgår även i stor utsträckning ifrån det metodval som genomgående tillämpats i 

studien. Det finns uttryckligen två separata synsätt inom epistemologin. Dessa är positivism 

och interpretivism. Skillnaden mellan dessa två är att positivismen ägnar sig åt att förklara det 

mänskliga beteendet, medan interpretivismen lägger fokus på att skapa en förståelse för det 

mänskliga beteendet.  

 

Denna studie kommer anta en positivistisk syn där enbart det som går att observera och mätas 

kan betraktas som kunskap vilket medför ett upprätthållande av en oberoende och objektiv 

ställning (Bryman, 2011, s. 51). Till följd av att studien undersöker påverkan och utvecklingen 

av aktiekursen när en nytillträdd vd presenterar sin första kvartalsrapport är det lämpligt att 

använda en positivistisk syn. Det grundar sig i att positivismen tillämpas genom 

naturvetenskapliga metoder där studien genomförs av social karaktär. Positivismen är likaså 

starkt förknippat med en kvantitativ forskningsansats (Crossan & Berdrow, 2003, s. 51) där vår 

undersökning tar avstamp i historisk data förknippat med aktiekurserna för de observerade 

bolagen. Utifrån den datan kommer statistiska tester utföras för att på ett objektivt sätt besvara 

våra problemformuleringar.  

2.4 Angreppssätt 

Vid utförandet av en vetenskaplig studie antar man ett särskilt angreppssätt som beskriver 

relationen mellan teori och praktik (Bryman, 2011, s. 26). De två övergripande 

tillvägagångssätten är induktion och deduktion. Ett deduktivt angreppssätt kommer antas i 

denna studie där tidigare teoretiska överväganden härleds till hypoteser som genomgår empirisk 

granskning (Bryman, 2011, s. 26). Tillvägagångssättet för användandet av det deduktiva 

angreppssättet beskrivs enligt Bryman (2011) genom figuren nedan. Däremot finns det 

undantag för när studien inte följer denna exakta process. Ordningsföljden kan till exempel 

avvika när det framställs nya forskningsresultat i takt med studiens utformning. 

 

Studien utgår till en början med att studera teorier som kan vara av intresse för undersökningen 

av ämnet där tidigare studier om vd-byten med tillhörande aktieutveckling huvudsakligen 

granskats. Baserat på tidigare studier visade det sig finnas ett forskningsgap inom ämnet vilket 

ledde till studiens problemformuleringar. Därefter utformades hypoteser som lade till grund för 

vad studien är tänkt att undersöka. Information om alla bolag med ett registrerat vd-byte inom 

den uppställda undersökningsperioden inhämtades från de årligt utgivna böckerna Styrelser och 

Revisorer i Sveriges Börsföretag, utgivna av SIS Ägarservice. De historiska kursutvecklingarna 

för de observerade bolagen inhämtades från Thomson Reuters Datastream. Den insamlade 

datan för Stockholmsbörsens bolag sammanställdes sedan i Microsoft Excel där modeller och 

tester genomfördes för att sammanställa ett resultat. Detta resultat jämfördes därefter mot de 

tidigare uppställda hypoteserna för att utvärdera hur aktiekursen utvecklats, under och efter 

eventdagen. Till sist analyserades resultatet för att möjliggöra en omformulering av teorin inom 

det undersökta området. 
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2.5 Litteratursökning 

I forskningssammanhang avser litteratur i stor utsträckning vara allt tryckt material som samlats 

in under forskningsprocessen (Ejvegård, 1996). Den använda litteraturen i denna studie har 

exempelvis bistått som referensram vid val av teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

upprättades en litteratursökning i diverse sökmotorer, såsom Google Scholar, Diva och 

Business Source Premier, för att undersöka att det inte fanns tidigare studier som berörde 

samma syfte och urval som denna studie var tänkt att grundas på. Sökmotorerna användes även 

till att finna artiklar och uppsatser som var relaterade till studiens ämne för att bistå med nya 

infallsvinklar. 

 

Den litteratursökning som genomfördes innefattade exempelvis följande sökord: vd-byte, 

aktiekursutveckling, kvartalsrapport, eventstudie, Stockholmsbörsen, ceo-change, stock 

performance, interim report och event study. Om orden söktes separat blev det ett stort utslag 

träffar och svårt att granska relevant innehåll. Valet föll därför på att kombinera dem vilket 

minskade antalet träffar, samtidigt som validiteten hölls intakt vid sökningen. De insamlade 

artiklarna sammanställdes därefter i en lista där författarna med flest refereringar granskades 

först. Därefter applicerades artiklarna om de innehöll kunskap som var till gagn för denna 

studie. Google Scholar låg till grund för att utvärdera artiklarnas mått av dignitet i form av antal 

refereringar för varje artikel. De mest relevanta artiklarna användes därefter som underlag för 

studiens forskning. 

2.6 Källkritik 

Vid upprättandet av en studie är det av stor vikt att den information som används kommer från 

tillförlitliga källor. Därav, har det använda materialet i denna studie kritiskt granskats av båda 

författarna. Studien har därmed genomgående försökt undvika elektroniska källor, däribland 

hemsidor och webbaserade artiklar som saknar synlig skribent, eftersom de upplevs som mindre 

trovärdiga. Författarna har istället försökt finna ursprungskällan för den specifika detalj som 

behövt styrkas i studien. De två övergripande bedömningskriterierna för de använda källorna 

har baserats på två kriterier som kan sammanfattas med hur erkänd författaren är inom sitt 

ämnesområde och källornas validitet gentemot studien. 

 

Med en vetenskaplig förankring har det i denna studie tagits hänsyn till vad Ejvegård (1996, s. 

59–61) betraktar som ytterligare kriterier för att öka nivån på den källkritiska granskningen. 

Dessa kontrollkriterier benämns som äkthet, oberoende och samtidighet. Äktheten tillgodoses 

om källorna inhämtas i originalform och utan förfalskning, medan oberoendekriteriet syftar på 

att källorna inte ska klassificeras som vinklade. Samtidskriteriet berör källans 

publiceringsdatum för hur aktuell den kan tänkas vara. Ejvegård (1996) anser att dessa kriterier 

är av stor betydelse för att man ska erhålla tillförlitliga källor. Med stöd från de ovannämnda 

kriterierna och källkritiska kontrollerna anses den inhämtade informationen från använda källor 

vara av tillförlitlig natur som stärker dess trovärdighet. 

 

Studiens författare har genomgående ägnat sig åt att inhämta information från primärkällor. 

Detta har gjorts i syfte att undvika sekundärkällors tolkningsutrymme på ursprungskällans 

information, vilket kan leda till en missvisande bild av vad primärkällan vill förmedla. 

Sekundärkällor kan enligt Bryman (2011) beskrivas som en referering till en tidigare källa, som 

därefter citerar och refererar tidigare verk. Om studien förlitat sig på ett högt användande av 

sekundärkällor hade forskarnas tolkningar satt ett negativt avtryck på studiens innehåll. 
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Studiens olika avsnitt har däremot i särskilda fall underbyggts av både primära- och sekundära 

källor för att kunna erhålla den information som eftersökts.  

 

Den teoretiska referensramen stöds av vetenskapliga artiklar och litterära verk. De använda 

artiklarna har blivit inhämtade från stora databaser såsom DIVA, Business Source Premier och 

Google Scholar, där den sistnämnda även använts för att se antal refereringar som kopplats till 

det vetenskapliga verket för att bedöma ifall källan kan användas. Utöver detta har det även 

använts elektroniska källor, där merparten återfinns i problembakgrunden. Med vetskapen om 

att tillförlitligheten för elektroniska källor kan variera har den inhämtade informationen kommit 

från etablerade sidor som i majoriteten av fallen uppvisar skribent vilket förenklar processen att 

identifiera ifall denne kan bedömas inneha ett egenintresse i den förmedlade informationen.  

 

Fortsättningsvis, vill författarna poängtera att det i förekommande fall gjorts ett aktivt val att 

ibland prioritera relevans och typ av information före vetenskaplig nivå på den använda källan. 

Beslutet baseras på att studien kan anses vara av relativt lokal art att då den bland annat är 

skriven på svenska och endast fokuserar på Stockholmsbörsen. Detta har lett till att information 

i enstaka fall inhämtats från mindre erkända källor som exempelvis andra studentuppsatser vid 

de fall detta bedömts lämpligt. 

 

De använda källornas aktualitet i studien varierar. En stor del av forskningen ligger i tiden men 

det finns även källor som är över 50 år gamla. Den äldsta källan är den av Charles Darwin 

(1859) vilken inte uppfyller kravet om samtidskravet, men som däremot fortfarande anses vara 

av relevans för studien. Likaså, används en rad källor från 70-talet under avsnittet om den 

teoretiska referensramen. Däremot uppfyller dessa källor vikten av att vara primära som påvisar 

att de lagt grunden för majoriteten av den efterforskning som gjorts därefter inom ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Med hjälp av den teoretiska referensramen är det tänkt att läsaren lättare ska kunna förstå och 

applicera resultaten av studien. De teorier som författarna bedömer är av betydelsefull 

karaktär för studiens ämnesområde illustreras först i en modell. Därefter förklaras teoriernas 

specifika innehåll och budskap med avsikt om att frambringa betydelsefulla argument och 

kunskap till det resultat som erhålls för studien. 

 
 

 

3.1 Stålbad & Resultatmanipulering 

Ekonomiskt stålbad är att betrakta som en form av kreativ bokföring (Arya et al, 1998). Det 

innebär att ett företag bestämmer sig för att avsiktligt överskatta finansiella poster som har en 

negativ påverkan på årsbokslutet. Syftet är att minska de redovisade tillgångarna i 

balansräkningen, vilket i sin tur medför ett sämre resultat inom räkenskapsåret. En annan typ 

av kreativ bokföring, likt den Arya et al (1998) beskriver, är resultatmanipulering. Det innebär 

att ett företag medvetet överskattar eller underskattar finansiella poster som har en påverkan på 

årsbokslutet. Enligt Jordan & Clark (2004) är det gemensamma motivet till genomförandet av 

dessa åtgärder att öka framtida vinster kommande räkenskapsår. Den kreativa bokföringen 

förekommer ofta via diskretionära åtgärder som ned- och överavskrivningar (Murphy & 

Zimmerman, 1993) eller uppskjutande av intäkter (Healy, 1985). 

 

Ekonomiskt stålbad och resultatmanipulering är områden inom kreativ bokföring som är vida 

undersökta kring skifte av en vd eller andra högt uppsatta tjänstemän inom ett bolag. Elliot & 

Shaw (1988) samt Choi et al. (2014) menar att uppstådda ledningsförändringar är lämpliga 

tillfällen för att genomföra reformer eller stora förändringar inom företaget när det kommer till 

dess redovisning. Det kan också vara som Elliot & Shaw (1988) beskriver att de nyligen tillsatta 

personerna ser en chans att beskylla den gamla ledningen för ett dåligt genomfört arbete för att 
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på så vis förbättra både sitt finansiella och moraliska utgångsläge. Detta visar sig i form av att 

en ny ledning tenderar att försöka få till stora engångskostnader vid ett ledningsbyte (Strong & 

Meyer, 1987). Elliot & Shaw (1988) argumenterar också för att denna typ av kreativ bokföring 

är läglig vid en situation där den nya ledningen inte har lika hög press på sig när det gäller att 

ta obekväma beslut. Dessa beslut kan röra frågor som att omvärdera tillgångar eller ändra 

redovisningsprincip som kortsiktigt försämrar företagets finansiella styrka.  

 

Ett annat mer långsökt tillfälle är det DeAngelo (1986) beskriver där ett stålbad eller en negativ 

resultatmanipulering genomförs i syfte att sänka marknadsvärdet på bolaget för att få ett 

förmånligare pris vid ett eventuellt uppköp av bolaget. Oavsett anledning så är det en typ av 

informationsasymmetri som uppstår när en ny vd genomför ett redovisningstekniskt moment 

som investerare med säkerhet kan förvänta sig. Verkställande direktören har som insider i detta 

avseende mer information om företaget än övriga investerare vilket betyder att 

informationsasymmetri således existerar. 

 

För en ny vd är incitamenten till att genomföra ett stålbad eller resultatmanipulering hög, 

eftersom det kan leda till högre uppskattning och bättre personliga förmåner (Watts & 

Zimmerman, 1978). Det handlar främst om att förbättra sitt utgångsläge då det blir lättare att 

slå internt uppställda mål, samt investerares och analytikernas förväntningar. Det kan leda till 

att nivån på lön och bonus ökar (Riahi-Belkaoui, 2004) eller att eventuella 

kompensationsprogram genom exempelvis optioner tillåts bli utnyttjade (Cohen et al., 2008). 

Denna tes styrks också av Dechow & Sloan (1991) som säger att en vd i de flesta större 

företagen vanligtvis har någon form av finansiellt mål kopplat till sin personliga kompensation. 

 

Att den kreativa bokföringen är vanligt förekommande och faktiskt går att bevisa kring tiden 

då ett företag byter vd är något många tidigare studier kommer fram till. Murphy & Zimmerman 

(1993) har i sin studie på amerikanska företag bevisat att sannolikheten för att ett företag ska 

genomgå ett stålbad vanligtvis ökar vid ett vd-byte, speciellt när den avgående vd:n har blivit 

sparkad för att lönsamheten inte varit önskvärd. Pourciau (1993) undersökte också om ett vd-

byte kunde vara en förklarande variabel till att resultatmanipulering inträffade hos amerikanska 

företag. Slutsatsen som Pourciau drog var att resultatmanipulering i form av resultatminskande 

åtgärder, som exempelvis nedskrivning av goodwill, var vanligt förekommande vid icke 

rutinmässiga ledningsbyten.  

 

Wells (2002) undersökte om resultatmanipulering även existerade i australiensiska företag likt 

de Pourciau (1993) sade sig finna bevis hos amerikanska företag. Resultatet i studien visade att 

vd-byten som föregås av ett icke rutinmässigt byte nyttjar negativ resultatmanipulering i högre 

utsträckning samma år som skiftet sker, i jämförelse med den andra gruppen i studien som 

bestod av rutinmässiga vd-byten (Wells, 2002).  

 

En liknande australiensisk studie genomfördes av Godfrey et al. (2003) där forskarna inte 

delade in olika typer av vd-byten i urvalsgrupper likt Pourciau (1993) och Wells (2002) hade 

gjort. Istället genomförde de intervjuer med högt uppsatta företagsledare inom det 

australiensiska näringslivet (Godfrey et al., 2003). De slutsatser som forskarna kunde dra utifrån 

dessa intervjuer var att resultatmanipulering förekommer oavsett om det var ett rutin- eller icke 

rutinmässigt vd-byte samt att det snarare var en norm än undantag att det skedde vid alla olika 

typer av vd-byten. De intervjuade företagsledarna konstaterade däremot att omfattningen av 

resultatmanipulering och stålbad var avsevärt lägre ifall den avgående vd:n stannade kvar i en 

annan roll inom företaget (Godfrey et al., 2003).  
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Senare studier relaterade till teorierna som tillfört något inom ämnet har gjorts av Choi et al. 

(2014) där de även undersöker om det har betydelse att den nya vd:n är externt eller internt 

rekryterad till rollen. De fann bevis för att resultatmanipulering och stålbad förekom om den 

rekryterade vd:n var internt rekryterad. De kunde däremot inte dra samma slutsats vid de vd-

byten där en extern individ rekryterats.  

 

Gällande Sverige som är forskningsobjektet för denna studie är kreativ bokföring i form av 

resultatmanipulering och stålbad av yttersta vikt för investeringsstrategin då tesen är att den 

nytillsatta vd:n ska använda sig av detta vid sin presentation av den första kvartalsrapporten. 

En studie med hög relevans och som gjorts på svenska företag är den av Näslund & Sjöberg 

(2015), som kom fram till att sannolikheten för att ett vd-byte kom att inträffa ökade när 

företaget använde sig av negativ resultatmanipulering samt när företagets lönsamhet var lägre 

än marknadsgenomsnittet. De kunde däremot inte med säkerhet dra slutsatsen att det var vd-

bytet i sig som var anledningen till den kreativa bokföringen. Något annat som Näslund & 

Sjöberg (2015) fann bevis för i deras studie var att resultatmanipulering skedde i positiv riktning 

det efterföljande året då ett vd-byte sker. För studiens andra forskningsfråga är denna 

information något som i hög grad kan påverka dess besvarande då ett förhöjt resultat, allt annat 

lika, är positivt för aktiekursen. 

 

Ovanstående undersökningar styrker vetskapen om att vd:n ofta utnyttjar tillfället att genomföra 

redovisningstekniska moment i nära anslutning till sin påbörjade tjänst i form av stålbad eller 

resultatmanipulering. Den första kvartalsrapporten som den nya vd:n presentar är rimligtvis en 

tidpunkt som motsvarar de kriterier som Elliot & Shaw (1988) samt Watts & Zimmerman 

(1978) beskriver angående en vd:s incitament till kreativ bokföring. Detta medför att man som 

investerare presumtivt kan anta att företaget kommer att genomgå ett stålbad eller 

resultatmanipulering vilket förmodligen kommer att påverka aktiekursen den dagen då 

rapporten presenteras. Vidare, är det tänkt att denna vetskap ska exploateras i den tilltänkta 

investeringsstrategin där studien ämnar att undersöka om det går att kapitalisera på förekomsten 

av den kreativa bokföringen som uppstår till följd av den nya vd:ns incitament till detta. 

3.2 Efficient Market Hypothesis 

Under året 1970 publicerade den amerikanska nationalekonomen, Fama (1970), en artikel i 

Journal of Finance med titeln “Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical 

work”. Sedan dess har en diskussion ständigt florerat kring hur effektiv finansmarknaderna 

verkligen är. En marknad betraktas som effektiv när det nuvarande marknadspriset på 

värdepappret reflekterar dess reala värde. Detta härleds av att all tillgänglig information på 

marknaden reflekterar prissättningen av värdepappret vilket gör att tillförande av ny 

information prisas in i värdepappret direkt (Fama, 1970, s. 383). Investerare kan därför inte 

uppnå abnormal avkastning enbart utifrån den publika information som förmedlas, då det 

aktuella marknadspriset principiellt alltid anses vara det rätta. 

 

Enligt Fama (1970, s. 383), krävs det att tre kriterier uppfylls för att nå en effektiv 

kapitalmarknad. Det första kriteriet är att transaktionskostnader inte får existera inom handeln. 

Det andra kriteriet är att all information som förmedlas till marknaden ska vara tillgänglig, utan 

någon högre kostnad, för alla aktörer. Det tredje kriteriet är att aktörerna ska värdera den 

tillgängliga informationen likadant. Om dessa kriterier är uppfyllda kommer prissättningen av 

de finansiella instrumenten att återspeglas av den effektiva marknaden (Fama, 1970, s. 388). 

Detta är mer av ett teoretiskt antagande och i realiteten är alla kriterier sällan uppfyllda. 

Exempelvis medför handel av värdepapper också transaktionskostnader som varierar i storlek 
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mellan investerare där information också kan vara svåråtkomlig (Fama, 1970). Enligt honom 

fungerar teorin i samma utsträckning som tidigare utan att dessa kriterier är uppfyllda om ett 

antal marknadsaktörer, med starkt inflytande över marknaden och prissättningen, har tillgång 

till informationen. Om dessa starka aktörer värderar den givna informationen likadant anses det 

vara tillräckligt för att marknaden ska betraktas som effektiv (Fama, 1970, s. 388). 

 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är uppdelad i tre olika nivåer som baseras på hur 

stark effektiviteten antas vara. Nivåerna är indelade i svag-, semi-stark- och stark form (se figur 

3). En högre nivå av tillgänglig information för marknaden leder till en högre effektivitetsgrad. 

 

Den svaga formen innebär att historisk data angående aktiekursutveckling är inräknat i den 

aktuella kursnivån. Investerare kan därför inte dra fördel av att studera den historiska 

utvecklingen av kursen gentemot en annan investerare (Fama, 1970, s. 383). Mönster som tyder 

på köp- eller säljsignal för aktien anses därmed redan vara kända för marknaden vilket gör att 

priset omedelbart anpassar sig (Bodie et al., 2010, s. 231–232). Detta innebär att teknisk analys 

av en aktie inte är möjlig att genomföra.  

 

Den semi-starka formen inkluderar 

både information kring historisk 

kursutveckling och tillgänglig publik 

information för marknaden. Publik 

information innefattas av till exempel 

finansiella rapporter. En marknad med 

semi-stark form innebär likaså att det 

inte finns något informationsövertag 

hos marknadsaktörerna eftersom 

informationen redan prisats in i 

värdepappret (Fama, 1970, s 404–405).  

 

Stark form föreligger när all information som påverkar prissättningen finns tillgänglig. Det 

innefattar därmed den historiska utvecklingen, publika- och privata informationen. Den privata 

informationen definieras även som insiderinformation (Fama, 1970, s 409–410). Uppnås denna 

nivå av marknadseffektivitet är en investerares analys av bolaget meningslös och målet om att 

finna felprissättningar för att tillgodogöra sig överavkastning ses som en omöjlighet enligt 

teorin. 

  

Teorin om effektiva marknader är en direkt motsättning mot att abnormal avkastning kan 

uppstå. Denna studie har som mål att identifiera en strategi som tillgodogör abnormal 

avkastning för investerare, vilket på en effektiv marknad i stark form inte ska vara 

genomförbart. Studiens undersökning grundar sig på att ett antal faktorer ska överensstämma 

vid en given investering i ett bolag. I studien kommer marknadseffektiviteten samt investerares 

rationalitet att undersökas. Undersökningen kommer därmed mynna ut i ett joint-test. Visar det 

sig att resultatet uppnår abnormal avkastning är det ett tecken på att Fama (1970) om effektiva 

marknader inte råder i sin starkaste form. Bakomliggande faktorer för att teorin inte går att 

bekräfta kan också vara att man inte använt en modell som mäter vad det är tänkt att göra, eller 

alltjämt att marknaden inte framstår som effektiv (Campbell et al., 1997). 
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3.3 Random Walk 

Utöver den effektiva marknadshypotesen har det även framställts en rad andra metoder och 

teorier för att förklara och försöka förutse en aktiekurs beteende och utveckling. En av dessa 

teorier benämns som Random Walk. Teorin har gemensamma drag med Famas (1970) teori om 

EMH, med målet om att ytterligare definiera hur prisförändringar på marknaden sker utifrån en 

annan aspekt. Teorins utgångspunkt handlar om att marknaden inte har något minne, vilket gör 

att den inte kan påverkas av historiska händelser och att prisförändringarna av ett värdepapper 

därmed anses vara oberoende från varandra. Likt EMH, ska priset för en vara principiellt 

matcha det rätta priset då all tillgänglig information redan ska vara inkluderat i detta (Fama, 

1965, s. 54). 

  

Random Walk syftar på att det nuvarande priset för aktien reflekteras av gårdagens pris 

inklusive en oberoende slumpmässig prisförändring. Det kan även betraktas som att ett 

oberoende urval sker varje dag på börsen, där det är lika stor chans för börsen att stiga eller 

sjunka. Det går att likställa med en slantsingling där varje dag innehåller en femtioprocentig 

chans för antingen uppgång eller nedgång på aktiekursen. De historiska händelserna är således 

oberoende av varandra vilket gör att det inte går att förutse dagens kursförändring utifrån 

gårdagens kurs. Detta förhindrar investerare att prestera bättre än marknaden och uppnå 

abnormal avkastning med hjälp av en investeringsstrategi (Fama, 1965, s 54). I förlängningen 

betyder det till exempel att anomalier helt kan uteslutas från marknaden då investerare direkt 

agerar vid ny information och på så sätt eliminerar potentiella vinstmöjligheter. 

  

En tydlig skillnad mellan Random Walk och EMH är att den förstnämnda inte kräver att 

marknaden ska vara åtskilligt effektiv med rationella investerare. Teorin om Random Walk kan 

därmed fortsätta trots att majoriteten av investerare inte är rationella (Dupernex, 2007, s. 167–

168). Fortsättningsvis krävs det enbart att den svagaste formen av EMH råder för att Random 

Walk ska gälla. Det betyder att teorin kan existera under alla former av marknadseffektivitet 

som EMH förespråkar. En av de mest uppmärksammade motsägelserna till Random Walk är 

säsongsanomalier som berör uppfattningen om att det finns ett samband mellan börs- och 

aktieutveckling i relation till investeringstidpunkten som ska leda till abnormal avkastning 

(Dupernex, 2007, s. 170). Ett exempel för en sådan investeringstidpunkt är i samband med att 

en ny verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport. 

 

Likt EMH, är även teorin om Random Walk en direkt motsättning för vad studien ämnar 

undersöka. Med utgångspunkt i att studiens undersökning baseras på att det finns anomalier på 

marknaden att exploatera för en investerare vid en given tidpunkt, kommer teorin om Random 

Walk antingen bekräftas eller förkastas beroende på utfallet. Det ligger till grund för att den 

motsätter sig idén om att det ska finnas återupprepande tidpunkter och beteenden som kan 

förutspås baserat på tidigare händelser. Fama (1965) påvisar att Random Walk kan förklaras 

med hjälp av nedanstående formel: 
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3.4 Behavioral Finance 

Behavioral Finance är en teori som beskriver psykologiska beteendemönster hos olika aktörer 

på de finansiella marknaderna och hur dessa därefter tenderar att agera vid specifika situationer. 

Utgångspunkten när det gäller Behavioral Finance är att de som är aktiva på de marknaden inte 

alltid agerar rationellt (Brealey et al., 2014). Det irrationella beteendet som dessa aktörer visar 

upp är en förklaring till varför EMH inte bedöms råda, åtminstone i dess starka form.  

 

Det som gör Behavioral Finance som teori än mer intressant är att den liksom den tilltänkta 

investeringsstrategin bygger på en icke effektiv marknad. Att uppnå abnormal avkastning med 

en given strategi som utgångspunkt där någon form av effektiv marknad råder kräver nämligen 

att man på något sätt utmärker sig jämfört med andra. Det kan t.ex. vara att man som investerare 

lyckas koppla bort de känslomässiga hindren som gör att man agerar precis som alla andra. 

Agerar man som alla andra ska man teoretiskt sett uppnå samma avkastning som för marknaden. 

Det man helt enkelt försöker utnyttja är att människor styrs av emotionella beteenden som är 

styrda av känslor och impulser (Qawi, 2010, s 8). 

 

Det första som många tänker på när det gäller Behavioral Finance är det som kallas för 

flockbeteende. Med flockbeteende menas i detta fall att investerare inte vågar lita på sig själva 

och sin egen magkänsla utan tenderar istället att i slutändan fatta samma beslut som den stora 

massan (Fromlet, 2001). En vanlig företeelse som kan få individen att frångå sitt rationella 

tänkande och därmed ägna sig åt flockbeteende är exempelvis när andra observerade strategier 

har lyckats bättre än sin egen. Det kan uppfattas som förnedrande och individen letar då efter 

bekräftelse genom att söka efter investeringar som andra personer gjort för att på så vis uppnå 

en form av självuppfyllelse. Detta leder till att individen får bekräftelse när andra investerare 

agerat som en själv och att man då också till högre grad är villig att ifrågasätta investeringar 

som inte överensstämmer med ens egna (Gyllenram, 2012).  

 

Flockbeteende visar sig väldigt tydligt när det kommer till investerares beslut på de finansiella 

marknaderna. Prechter (2001) menar att många privatpersoner som agerar på dessa marknader 

är känsliga när de kommer till flockbeteende då de ofta inhämtar information från osäkra källor 

som de har svårt att verifiera. Tydliga exempel som Prechter (2001) nämner är dagstidningar, 

media och olika nyhetskanaler. När individen tar till sig information från dessa källor kan det 

leda till att man börjar fundera kring sin investering och omvärdera den beroende på vilken 

information som kommuniceras. Anledningen till detta är ofta kunskapsbrist och att individen 

inte litar på sitt eget omdöme. Investeraren tar då tillfället att reflektera över sina investeringar 

genom nya infallsvinklar från andra personer, så kallade ¨experter¨ (Prechter, 2001). 

 

Qawi (2010) påstår däremot att flockbeteendet inte enbart syns hos enskilda investerare utan 

även större aktörer på de finansiella marknaderna. Han menar att dessa aktörer har en tendens 

att inte vilja sticka ut för mycket för att då riskera att betraktas som annorlunda. Han beskriver 

hur dessa aktörer i stor utsträckning är benägna att se sig själva följa flocken i både med och 

motvind eftersom nackdelarna med att sticka ut är av större betydelse än fördelarna. 

 

Ett flockbeteendes uppkomst kan exempelvis möjliggöras när tillräckligt många aktörer agerar 

på samma sätt i marknaden att det till slut blir en självuppfyllande profetia. Det vill säga att om 

tillräckligt många delar samma åsikt om en aktie kommer det slutligen innebära att kursen 

avspeglas av den åsikt som majoriteten delar. Slovic (1972) menar att detta beror på att 

riskbenägenheten ökar för de personer som är exponerade mot samma finansiella tillgångar som 

andra. Den enskilde individen kan genom att inte vara ensam i sin position argumentera för att 
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andra personer bekräftat ens idé. Detta leder till en form av trygghet, vilket medför att 

risktagandet tenderar att öka (Slovic, 1972). 

 

När ett flockbeteende uppstår kan rykten skapas i enskilda värdepapper, likaså trender, som 

innebär en sentimentförändring i risktagandet. Detta står i stark kontrast gentemot teorin om 

Random Walk som påstår att marknadens rörelser enbart är slumpmässiga (Qawi, 2010). För 

att beskriva fenomenet har en kursgraf hämtats för aktien Fingerprint Cards som vid studiens 

utformning var noterad på Stockholmsbörsen för att illustrera ett exempel där både en trend och 

ett rykte kan anses ha skapats till följd av ett flockbeteende (se figur 5). 

 

 

 
 

I början av 2000-talet genomsyrade IT-bubblan de finansiella marknaderna (Vivek, 2012) och 

Stockholmsbörsen var inget undantag. Denna trend ledde till att aktiekurserna som helhet steg 

väldigt kraftigt, men framförallt företag som hade verksamhet relaterat till 

informationsteknologi eller teknik. Denna trend kan utläsas av Figur 5 där en relativt kraftig 

uppgång kan observeras där x-axeln visar år 2000. 

 

Den extremt positiva kursreaktionen som skedde i början av 2015 kan anses vara ett rykte som 

spridits där många individer sett andra investerare som erhållit höga vinster i aktien. Dessa 

individer kan då känt sig forcerade till att investera vartefter ryktet fortsatt att bekräftas genom 

att fler och fler anslutit till flocken som investerat i aktien. Ett liknande scenario kan ha uppstått, 

men åt andra hållet, när priset på aktien under en relativt kort tid tappat en stor del av sitt värde. 

Självklart spelar de fundamentala aspekterna in, men det går inte att utesluta att flockbeteenden 

har haft stor påverkan på aktiekursen under dessa tillfällen. 

  

En annan aspekt av Behavioral Finance är den som är kopplad till risktagandet hos investerare. 

Vilket förhållningssätt en investerare har till risk kommer att påverka dennes beslut i stor 

omfattning (Qawi, 2010). Människor tolkar information olika och det är i många fall vanligt att 

investerare kan fatta helt olika beslut trots att de besitter samma beslutsunderlag.  

 

Qawi (2010) påstår av ovanstående anledning att investerare generellt kan delas upp i två olika 

grupper som har olika karaktärer och målsättningar med sitt sparande. Den första gruppen består 

av de investerare som är mer riskbenägna och som inte drar sig för att röra sig utåt på riskskalan 

för att maximera sin potentiella avkastning. Den andra gruppen består främst av de som söker 
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trygghet i sitt sparande. Denna grupp är i större utsträckning mer riskaverta i sina 

investeringsval och är mer intresserade av mått som t.ex. riskjusterad avkastning och låg 

volatilitet. Beroende på vilken grupp man tillhör så kan de ha en betydande effekt på vilka val 

man i slutändan väljer att genomföra (Qawi, 2010). Vad som påverkar vilken nivå av risk den 

enskilda individen finner sig bekväm med beror enligt Qawi (2010) på tidigare erfarenheter av 

risk och rådande omständigheter. Ett exempel på detta kan vara om man tidigare förlorat en del 

av sitt kapital genom att ha varit investerad i anslutning till en större nedgång på börsen. 

 

En annan aspekt inom Behavioral Finance är den som berör företagsledare, exempelvis en vd, 

och hur dessa agerar i sina roller. Ledande befattningar har ofta en rörlig del i sin kompensation 

som är kopplat till de finansiella resultaten (Dechow & Sloan, 1991). På kort sikt torde detta 

innebära att de kan vara benägna att ta högre risk i verksamheten för att på så vis kunna öka 

sina möjligheter till högre ersättning. Högre risk leder, allt annat lika, till att ned- och uppsidan 

ökar. Det leder till en ökad chans för att företaget ska överprestera vilket skulle vara positivt för 

vd:n då det innebär en högre ersättning. Om risktagandet istället slår fel och ger ett negativt 

utfall är nedsidan utifrån vd:ns perspektiv inte lika omfattande. Det som kan hända är att denne 

försämrar sitt anseende vilket många företagsledare bedömer som en fördelaktig situation 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 

Liknande argument kan föras för en nytillträdd vd när det gäller presentationen av den första 

kvartalsrapporten. Enligt tidigare beskrivning av hur teorin om stålbad och resultatmanipulering 

rimligtvis bör leda till att vd:n utnyttjar detta tillfälle för att genomföra dessa 

redovisningstekniska moment för egen vinning så ökar risken i aktien samtidigt denna dag. För 

vd:n ökar risken i att förändringar ofta innebär en risk, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. 

Ur en investerares perspektiv ökar volatiliteten, alltså risken under denna dag, både på grund 

av presentationen av en kvartalsrapport (French & Roll, 1986), men också av de 

redovisningstekniska momenten som möjligtvis genomförs. 

3.5 Adaptive Market Hypothesis 

Hypotesen om effektiva marknader (Fama, 1970) har sedan dess uppkomst varit en av de mest 

erkända teorierna inom litteratur kopplat till de finansiella marknaderna. Behavioral Finance är 

som tidigare beskrivits en av de samling teorier som har utmanat EMH med argumenten att 

marknaden drivs av andra faktorer som flockbeteenden, skräck och girighet. Enligt Lo (2004) 

bör sanningen ligga någonstans däremellan. Han hävdar att EMH och Behavioral Finance 

speglar varsin sida av ett mynt där EMH tappat sin förmåga att beskriva marknadens egenskaper 

till fullo, men att den litteratur inom Behavioral Finance som hittills uppkommit, inte lyckats 

förklara varför på ett bra sätt.  

 

De framförda argumenten av Lo (2004) är att EMH flertalet gånger motbevisats. Som tydligt 

exempel nämner han finanskrisen 2007–2009 där tidigare forskning framstod som otillräcklig, 

och människor aktiva inom finansbranschen som okvalificerad (Lo, 2017). Det saknades en bra 

förklaring till varför det blev som det blev. Fyra år innan finanskrisen hade Lo (2004) 

presenterat sin egen teori, inspirerad av tidigare forskning inom evolution, konkurrens, 

anpassningsbarhet och naturligt urval, för att på sitt sätt försöka förklara finansiella 

interaktioner på marknaden. Lo (2004) döpte den till The Adaptive Market Hypothesis, som 

kan sammanfattas med fem huvudprinciper: 
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1. “We are neither always rational nor irrational, but we are biological entities whose 

features and behaviors are shaped by the forces of evolution.” 

 

2. ¨We display behavioral biases and make apparently suboptimal decisions, but we can 

learn from past experience and revise our heuristics in response to negative feedback.¨ 

 

3. ¨We have the capacity for abstract thinking, specifically forward-looking what- if 

analysis; predictions about the future based on past experience; and preparation for 

changes in our environment. This is evolution at the speed of thought, which is different 

from but related to biological evolution. ¨ 

 

4.  ¨Financial market dynamics are driven by our interactions as we behave, learn, and 

adapt to each other, and to the social, cultural, political, economic, and natural 

environments in which we live. ¨ 

 

5. ¨ Survival is the ultimate force driving competition, innovation, and adaptation. ¨ 

 

Dessa fem principer beskriver hur vårt beteende anpassat sig genom generationer ungefär likt 

evolutionsteorin framtagen av Charles Darwin (1859). En skillnad är däremot att vi har 

möjlighet att lära oss av våra egna misstag. Med detta menas att individer fattar sina beslut 

baserat på vad de för stunden betraktar som optimala för att därefter tillgodogöra sig den 

feedback beslutet genererat (Lo, 2017). 

 

Vidare, har vi människor kapacitet för abstrakt tänkande och besitter egenskapen att vi kan 

förbereda oss för förändringar i vår miljö. Vi är också både irrationella och rationella i vårt 

beteende. Detta kan förklara varför de finansiella marknaderna beter sig annorlunda från dag 

till dag. Finanskrisen är ett tydligt exempel på detta. Michael Burry var en av de första att inse 

riskerna med credit default swaps (Carey, 2008), som uppgick till ett belopp av hela $45 

biljoner inom den amerikanska ekonomin (Iosco, 2012) och kan anses ha agerat rationellt när 

han förutspådde dess nedgång. Problematiken fick däremot inte genomslag förrän tillräckligt 

många insåg de risker som medföljde instrumenten vilket därmed kan bedömas som irrationellt 

beteende. När tillräckligt många reagerade på informationen hade marknaden anpassat sig efter 

den rådande situationen. Detta är en av förklaringarna till marknadsdynamiken som i detta fall 

berör flockbeteende och adoptionsprocessen. Adoptionsprocessen beskriver i korta drag hur vi 

mottar och anpassar oss efter någonting föränderligt eller nytt för oss (Kotler et al., 2017). 

 

Slutligen, beskriver Lo (2017) att överlevnad är det som driver konkurrens, innovation och 

anpassning. Överlevnaden går att tolka på olika sätt, men utifrån denna studies perspektiv kan 

man dra parallellen att endast den uppfinningsrike kan anpassa sig till marknadens beteende för 

att uppnå abnormal avkastning. Genom att uppnå abnormal avkastning har man vunnit över 

konkurrenterna och de andra aktörerna på marknaden. Detta sker genom ett innovativt beteende 

som uppkommit av att man anpassat sig väl till den marknad som råder.  

 

Lo (2004) menar att det är dessa fem huvudprinciper som format marknaden till hur den ser ut 

i dag. Marknaden är föränderlig och dess grad av effektivitet beror på oss själva och vårt 

evolutionära beteende. 
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4. Tidigare empirisk forskning 
 

Detta kapitel redogör för tidigare studier som belyser det ämnesområde denna studie är 

uppbyggd på. Inledningsvis presenteras en tabell som innehåller de beskrivna studierna. 

Därefter sammanställs studierna genom att kronologiskt redogöra för vad som undersöktes 

samt vilket resultat som erhölls i varje specifik studie. Noterbart är att alla upprättat en 

eventstudie med ett tillhörande händelseförlopp för att illustrera ett bolags aktiekursutveckling. 

Däremot hade de flesta fokus på ett kort intervall i anslutning till tillkännagivandet av vd-bytet 

där få undersökte kursutvecklingen på längre sikt. Författarna till denna studie har exkluderat 

tidigare studier som tillämpat ett för kort tidsintervall i anslutning till vd-bytet vilket gör att 

deras resultat inte lämpar sig mot vad denna studie ämnar att undersöka. Sedermera, saknas 

det även studier som enbart inriktar sig på kursutvecklingen från det att den första 

kvartalsrapporten släppts. Däremot är deras undersökta tidsintervall i anslutning till vd-bytet 

tillräckligt brett för att appliceras på denna studie eftersom intervallens data ger stöd för 

studiens tilltänkta forskningsområde.  

 
 

 
Tabell 1: Genomgång av tidigare studier 

 

 

 

 

 



 

Claesson & Gustafsson  

22                            [RAPPORTDEBUTEN]   

Beatty & Zajac (1987) utförde en studie om vd-byten och vilken effekt det medför på bolagets 

operationella och finansiella prestation. Deras urval var baserat på 84 bolag i USA som 

genomförde ett vd-byte under året 1980 där analysen tog avstamp i ett sexårigt tidsintervall. 

Författarna undersökte urvalets prestation tre år före och tre år efter att vd-bytet skedde. De 

valde att upprätta tre hypoteser med utgångspunkt i att undersöka ifall det fanns ett samband 

mellan ett vd-byte och ett bolags finansiella utveckling. Efter genomförda regressionsanalyser 

för de uppställda hypoteserna kunde författarna redogöra för att det inte fanns ett signifikant 

samband mellan ett bolags vd-byte och den finansiella utvecklingen därefter.  

 

Warner et al. (1988) är en studie som undersökt ledningsförändringar på den amerikanska 

marknaden. Undersökningsperioden sträckte sig mellan 1963–1978 och fokus låg på att studera 

om det fanns ett samband mellan ledningsförändringar och om dessa hade ett samband med 

aktiekursernas utveckling. Mätfrekvensens uppdelning var på kvartals, halvårs och årsvis. 

Uppdelningen för studiens tidsintervall var på ett-, två- och tre-årsintervall. Resultatet av 

studien var att ledningsförändringar leder till en sjunkande aktiekurs. Däremot fanns det inget 

samband när det gäller avkastningen och själva tillkännagivandet. En subkategori som 

användes i studien var vd-byten, vilket de inte heller fann någon signifikant avvikande 

avkastning för jämfört med marknaden som helhet. 

 

Lubatkin et al. (1989) analyserade ett urval av 477 företag på den amerikanska marknaden där 

huvudfokus var att urskilja skillnader i prestation beroende på om den nya vd:n var internt eller 

externt rekryterad. Undersökningsperioden var mellan 1971–1985 med ett tidsintervall som 

sträckte sig 300 dagar efter den nya vd:n tillkännagivits. Slutsatsen var att utvecklingen för 

aktiekurserna var negativ för båda grupperna i direkt anslutning till tillkännagivandet av vd:n. 

De efterföljande 250 dagarna saknade däremot ett observerbart samband vilket är den 

information som är intressant för den tilltänkta investeringsstrategin. 

 

Van Zyl (2007) studerade ett vd-bytes påverkan på bolagets aktiekurs. Urvalet bestod av bolag 

listade på Johannesburgbörsen. Forskningen undersökte dels vilken påverkan vd-bytet hade på 

aktiepriset när det tillkännagavs, samt till vilken grad det påverkades om vd:n självmant avgick 

eller inte. Under perioden 2001–2003 granskades 74 bolag som genomgått ett vd-byte. 

Tidsintervallet för studien uppgick till tre år efter att bytet genomfördes för att redogöra dess 

påverkan på aktiepriset. Med stöd från detta treåriga intervall kunde Van Zyl (2007) statistiskt 

säkerställa att det inte fanns ett signifikant stöd för en positiv eller negativ utveckling tre år efter 

att den nya vd:n tillkännagivits. Däremot återfanns det signifikant stöd för en negativ påverkan 

på aktiekursen den dag vd:n presenterades, men att det övergick till en positiv påverkan dagen 

efter. Studiens slutsats blev därmed att vd-bytets påverkan på aktiekursen inte var signifikant 

nog över det bestämda tidsintervallet.  

 

Friedl & Resebo (2010) undersökte ifall ett vd-byte har en signifikant effekt på bolaget i form 

av dess operationella och finansiella prestation. Deras analys grundades på en jämförelse mellan 

341 observerade bolag på Stockholmsbörsen och dess tillhörande aktiekurs med en 

undersökningsperiod som sträckte sig mellan 1994–2009. Tidsintervallet för studien var mellan 

1-3 år efter tillsättandet av nya vd:n. Deras statistiska analys redogjorde för att vd-bytet har en 

negativ effekt på bolagets aktiekursutveckling. Det var särskilt signifikant under det första året 

efter bytet men något mindre signifikant under år två och tre. 

 

LI (2012) genomförde en studie på amerikanska företag med en undersökningsperiod som 

sträckte sig mellan 2007–2012. Studien var inriktat på tillkännagivandet av vd-bytet men mätte 

även dess påverkan på aktiekursen en kortare tid därefter. Det undersökta tidsintervallet berörde 
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50 dagar innan och 230 dagar efter att eventet ägde rum. LI (2012) hänvisade till att en semi-

stark marknad rådde enligt den effektiva marknadshypotes som Fama (1970) framställt. Hon 

definierar detta som att man inte kunde erhålla abnormal avkastning genom att agera köpare 

eller säljare vid eventet om att en ny vd tillsatts. Slutsatsen blev att undersökningsperioden inte 

kunde påvisa en statistiskt säkerhetsställd avvikelse i form av att abnormal avkastning kunde 

erhållas under intervallet som hon mätte kring vd-bytena eftersom genomsnittsvärdena inte 

kunde uteslutas från noll.  

 

Nthoesane & Kruger (2014) undersökte bolag noterade på Johannesburgbörsen. Urvalet bestod 

av 43 bolag med en undersökningsperiod som sträckte sig mellan januari år 2000 till och med 

december år 2012. Tidsintervallet som mättes bestod av 72 månader varav 12 månader före 

tillkännagivandet och 60 månader efteråt. Slutsatsen utifrån tidsintervallet visade på att ett vd-

byte hade ett negativt samband med aktiekursutvecklingen. 

 

Birgersson & Nguyen (2016) upprättade en studie med målet om att undersöka hur marknaden 

reagerar vid ett vd-byte och om det uppkommer olika reaktioner beroende på om bytet sker för 

en “grundar-vd” eller en “icke grundar-vd”. Deras urval bestod av 20 bolag noterade på 

Stockholmsbörsen där ett vd-byte skedde mellan tidsintervallet 2001–2015. Anledningen till 

detta ringa urval beror på det snäva urvalskriteriet om att hälften av bolagen skulle ha en 

¨grundar-vd¨ som avgick. Det tidsintervall som användes i studien var 100 dagar efter att bytet 

registrerats. Det observerade resultatet av studien påvisade att det fanns en signifikant skillnad 

i påverkan på aktiekursen om vd-bytet var en grundare eller inte. Marknaden reagerade positivt 

vid tillkännagivandet av att vd-bytet var för en grundare och negativt när en icke grundare byttes 

ut.  
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5. Praktisk metod 
 

I detta kapitel förklaras det praktiska tillvägagångssätt som författarna utgått från vid 

genomförandet av studien. Det har upprättats en eventstudie för att upptäcka den eventuella 

abnormala avkastning som uppstått vid studiens eventfönster och uppföljningsperiod. Urvalet 

består av 136 stycken bolag noterade på Stockholmsbörsen. Dessa observationer delas först 

upp i tre olika urvalskategorier som är baserade på vilken bolagslista de tillhör vilket närmare 

bestämt är Small-, Mid- och Large-Cap. Detta har upprättats i syfte om att studera skillnader 

i den abnormala avkastningen för respektive bolagslista. Dessa urvalskategorier läggs därefter 

samman och skapar en aggregerad kategori.  

 

Vidare förklaras den genomförda datainsamlingen med tillhörande urvalskriterier som 

frambringat det uppkomna bortfallet. Sedermera, beskrivs marknadsmodellen som används för 

att beräkna den abnormala avkastningen och vidare förs argumentation kring den statistiska 

tillämpningen. Slutligen, diskuteras källkritik som berör metodens utförande med en avslutande 

del som resonerar angående de eventuella problem som uppstår vid genomförandet av en 

eventstudie.  

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt är baserat på en metodiskt upprättad eventstudie som utvecklats av 

Fama et al. (1969) som senare kom att bli vidareutvecklad av bland annat MacKinlay (1997). 

En eventstudie i ekonomiska sammanhang kännetecknas av att vara en ekonometrisk metod 

med målet att undersöka den effekt som uppstår vid ett specifikt event. Denna metod har även 

kommit att bli den mest använda vid en undersökning av fluktuationer i aktiekursen vid olika 

tillkännagivanden och presentationer (Binder 1998). 

 

Det fundamentala vid upprättandet av en eventstudie är att man utgår från Famas (1970) 

marknadshypotes om att en semi-stark marknadseffektivitet råder. Vidare, är grundprincipen 

med eventstudier att sammanställa hur fort marknaden reagerar, med andra ord justerar 

aktiepriset, vid tillkännagivandet av nytillkommen kurspåverkande information (MacKinlay, 

1997). Det finns huvudsakligen två anledningar till att eventstudie som metod används enligt 

Binder (1989): 

 

1. Testa nollhypotesen för att undersöka om marknaden effektivt inkorporerar 

informationen. 

2. Undersöka den effekt som sker vid ett event och dess påverkan på aktiekursen under 

antagandet att den effektiva marknadshypotesen upprätthålls. 

 

Vidare, tillämpas ceteris paribus vid studiens undersökning, vilket innebär att man bortser från 

andra kurspåverkande händelser som kan uppkomma på eventdagen. Andra faktorer lämnas 

därmed utanför resonemanget trots att de i verkligheten potentiellt har en kurspåverkande effekt 

på aktiekursen.  

 

Vid genomförandet av en eventstudie är det viktigt att ha en tydlig agenda om vilken typ av 

händelse som ska undersökas (MacKinlay, 1997). Det är också viktigt att definiera de 

tidsintervall som används vid mätningen för att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara för läsaren 
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hur beräkningarna genomförts. Med stöd av MacKinlays (1997) fem steg vid upprättandet av 

en eventstudie har denna studie utgått från följande struktur: 

 

1. Definiera eventet och dess tillhörande tidsfönster 

Denna studie ämnar att undersöka ett tidsfönster som totalt uppgår till 375 handelsdagar 

som består av tre olika intervall. Dessa intervall innefattar en 120-dagars 

estimeringsperiod, ett 3-dagars eventfönster och 252 efterföljande dagar, benämnt som 

uppföljningsperiod. Eventfönstret består utav eventdagen då kvartalsrapporten 

presenteras, samt en dag före och en dag efter.  

 

2. Fastställa kriterierna för vilka bolag som skall ingå i undersökningen 

Bolag registrerade på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor mellan 

2007-01-01 till 2014-12-31 där data om vd-byten inhämtats från respektive årsupplaga 

av Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag.  

 

3. Mäta den abnormala avkastningen utifrån eventets effekter 

Marknadsmodellen som MacKinlay (1997) rekommenderar ligger till grund för de 

genomförda beräkningarna. Denna modell tillämpas för att kunna skatta parametrarna 

alfa (α) och beta (β) som används i beräkningen av den abnormala avkastningen. Den 

abnormala avkastningen summeras följaktligen ihop till en kumulativ abnormala 

avkastning med avsikt om att förbereda och anpassa datan för det statistiska utförandet. 

 

4. Presentera resultatet 

Studiens data genomgår statistiska t-tester som sedan beprövas gentemot hypotestester 

med en signifikansnivå om fem procent för att undersöka om investerare kan erhålla 

abnormal avkastning jämfört med marknaden. De statistiska testerna utförs på 

respektive urvalsgrupp, samt i ett aggregerat test för att undersöka om det 

sammanslagna urvalet kan förklara studiens ursprungliga tes på en övergripande nivå. 

P-värden som understiger signifikansnivån leder till att nollhypotesen kan förkastas. 

 

5. Slutsats och analys 

Sammanställandet av resultatet ska avslutningsvis leda till en analys i form av insikter 

relaterade till en förståelse kring de effekter eller icke-effekter som kan ha påverkat 

studiens resultat gällande den abnormala avkastningen. Därefter sammanfogas analysen 

till en slutsats med teorier kring vilka praktiska användningsområden som genereras av 

resultatet.  

5.1.1 Definition av tidsfönstret 

För att kunna mäta den abnormala avkastningen under eventet, då vd:n presenterar sin första 

kvartalsrapport, samt den tillhörande uppföljningsperioden behöver ett tidsfönster upprättas. 

Detta fönster behövs sedermera för att kunna använda marknadsmodellen som rekommenderats 

av MacKinlay (1997). Tidsfönstret innefattar hela tidsintervallet som används för att mäta 

observationens påverkan på aktiekursen (se figur 6). Som tidigare nämnt, innefattar tidsfönstret 

totalt 375 handelsdagar bestående av tre olika intervall. Det första intervallet består av en 

estimeringsperiod om 120 dagar. Det andra intervallet innefattar eventfönstrets tre dagar och 

därefter ett tredje intervall som innefattas av en efterföljande uppföljningsperiod om 252 

handelsdagar.  
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5.1.2 Estimeringsperiod 

Perioden som tar avstamp innan den huvudsakliga händelsen kommer i studien att kallas för 

estimeringsperiod. Estimeringsperioden används för att mäta skattningsparametrarna mellan 

bolagets aktiekurs och jämförelseindexen som i studiens fall är Large-, Mid- och Small-Cap på 

Stockholmsbörsen. Skattningsparametrarna innefattar alfa (α) och beta (β) som används för att 

beräkna den abnormala avkastningen som uppstår under, och efter eventet. Det är viktigt att 

estimeringsperioden är tillräckligt lång för att parametrarna ska bli generaliserbara och på ett 

adekvat sätt förklara den uppstådda abnormala avkastningen. Däremot är det inte bra med en 

för lång estimeringsperioded heller eftersom det då kan leda till att parametrarna inte kan 

förklara den abnormala avkastning som sker vid den valda tidpunkten då beta kan variera 

kraftigt vid specifika tidsintervall. Därav, har en estimeringsperiod på 120 dagar valts, likt 

MacKinlay (1997) föreslår. 

 

Vid skattningen av parametrarna är det viktigt att estimeringsperioden inte inkluderar den 

tidsperiod då eventet utspelar sig eftersom parametrarna är tänkta att förklara den avkastning 

som erhållits om eventet inte uppstått. Om detta inte görs kan eventet i sig påverka parametrarna 

vilket inte är optimalt vid beräkningen av den abnormala avkastningen eftersom detta kan leda 

till att nollhypotesen förkastas eller accepteras på felaktiga grunder. Liknande problematik med 

störande data är däremot omöjligt att helt undvika eftersom det finns andra tillfällen som 

förslagsvis kan försämra skattningen. Exempelvis kan detta vara andra kvartalsrapporter 

(French & Roll, 1986) eller vid tillkännagivandet av den nya vd:n som inom sinom tid ska 

presentera sin första kvartalsrapport. 

5.1.3 Eventfönstret 

För att undvika ett missvisande resultat kommer eventfönstret utökas till att täcka en dag innan, 

respektive en dag efter att kvartalsrapporten presenterats. Detta är viktigt för studien eftersom 

kvartalsrapporten kan presenteras under en tidpunkt då bolagets aktie inte handlas. Exempelvis 

kan rapporten släppas på en söndag, alternativt på en kväll, då Stockholmsbörsen håller stängt. 

Detta kan leda till att den undersökta reaktionen ackumuleras under nästkommande dag, vilket 

gör att effekten kan utebli om man inte tillämpar ett bredare intervall kring händelsen än just 

dagen då eventet sker (MacKinlay, 1997). Med ett eventfönster som täcker en dag innan eventet 
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äger rum kan datan också tillgodogöra sig potentiella insideraffärer, spekulationer och hype 

som kan uppstå inför händelsen. 

 

Vilket tidsintervall man väljer att tillämpa för eventfönstret kan ha en stor betydelse för det 

slutgiltiga resultatet och det är viktigt att beslutet är noggrant underbyggt. Antal dagar som 

används för att studera en händelse med hjälp av ett eventfönster varierar väldigt kraftigt bland 

andra genomförda eventstudier som har vd-byten som en typ av gemensam nämnare. Reiganum 

(1985) och Dahyaa et al. (2000) använde i sin studie ett tidsintervall om en dag som eventfönster 

medan Furtado och Rozeff (1987) använde två dagar före och efter. Beatty and Zajac (1987) 

använde i deras studie tio dagar som eventfönster medan Warner et al. (1988) använde 90 dagar 

som eventfönster. Detta visar att det inte råder konsensus kring vilket eventfönster som är det 

optimala för att mäta effekten av ett event relaterad till att en ny vd tillträder och dess påverkan 

på aktiekursen på ett adekvat vis. 

5.1.4 Uppföljningsperiod 

Uppföljningsperioden är det tidsintervall som innefattar 252 handelsdagar och tänkt att besvara 

den andra uppställda problemformuleringen som berör den abnormala avkastning som erhålls 

efter eventet. Avkastningen kommer att beräknas på samma sätt som för eventet och modellen 

som används bygger på samma skattningsparametrar som tagits fram med hjälp av 

estimeringsperioden. Den problematik som existerar kring tidsintervallets längd på 

eventfönstret råder även för uppföljningsperioden vilket är en av anledningarna till att 

författarna valt en längd som de själva finner intressant att undersöka. 

5.2 Urval 

Urvalet består av bolag listade på Stockholmsbörsens officiella börslistor, Large-, Mid-, och 

Small-Cap. Det totala urvalet utgörs av 136 observationer, varav 26 Large-Cap, 44 Mid-Cap 

och 66 Small-Cap (se tabell 2). 

 
Tabell 2: Urvalsfördelning 

 
 

Utöver antalet observationer framgår även urvalets spridning i förhållande till den valda 

undersökningsperioden. Det låga antalet observationer för år 2007 kan förmodligen förklaras 

av den högkonjunktur som rådde fram tills andra halvan av detta år (Wickman-Parak, 2008).  

Sannolikheten att ett vd-byte inträffar sjunker nämligen av naturliga skäl när det går bra för det 

enskilda bolaget likt Farell & Whidbee (2003) konstaterar. Till följd av detta har de vd-byten 
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som i praktiken genomförts under 2007, skett under slutet av andra halvåret vilket medfört att 

observationerna hamnat i intervallet för 2008. Anledningen till detta är att den nya vd:ns första 

kvartalsrapport presenteras under detta tidsintervall istället för under år 2007 då själva vd-bytet 

ägde rum. I studien uppstår alltid ett tidsspann mellan det genomförda bytet och presentationen 

av rapporten vilket förklaras utförligare i avsnitt 5.2.2. 

5.2.1 Jämförelseindex 

De enskilda listorna behöver ett jämförelseindex vid beräkningen av den abnormala 

avkastningen. Vilket jämförelseindex som kommer att tillämpas vid beräkningen av 

avkastningen beror på vilken lista som bolaget tillhört under datumet som eventet uppstått (se 

tabell 3). Exempelvis, om ett bolag tillhört Large-Cap under det datum som eventet uppstod 

kommer observationen att beräknas med hjälp av jämförelseindexet för den urvalskategorin. 

 
Tabell 3: Urvalskategoriernas jämförelseindex (Nasdaq, 2018) 

 
 

 

De jämförelseindex som använts i beräkningarna är OMXSLCGI (Large-Cap), OMXSMCGI 

(Mid-Cap) och OMXSSCGI (Small-Cap). Dessa tre index rensar för jämförelsestörande poster 

som t.ex. extrautdelningar, aktiesplittar och emissioner samt inkluderar vanliga utdelningar 

(Nasdaq, 2018).  För att få en rättvis jämförelse har det således behövts ta hänsyn till samma 

parametrar när det gäller de enskilda aktiernas dagliga avkastning. Avkastningen har därför, 

utifrån kurshistoriken, inhämtats med hjälp av Total Return. Likt jämförelseindexen, inkluderar 

Total Return också utdelningar och rensar för jämförelsestörande poster (BusinessDictionary 

2019). Detta leder följaktligen till en ökad validitet för studien. 

5.2.2 Datainsamling och urvalskriterier 

Med utgångspunkt i att studien grundas på en kvantitativ undersökning av aktiemarknaden blir 

det insamlade datamaterialet betydelsefullt för både resultatet och slutsatsen. Thomson Reuters 

Datastream har använts till att inhämta bolagens dagliga avkastning. Denna databas har även 

använts för att inhämta information om när bolagets nya vd presenterar sin första 

kvartalsrapport. Vidare, har Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag använts för att 

inhämta information om vilka bolag som genomfört vd-byten under studiens 

undersökningsperiod. Det har sedermera antagits en rad urvalskriterier för att en observation 

ska klassas som godkänd. Kriterierna är enligt följande: 

 

● Bolagets genomförda vd-byte ska ha skett mellan 2007-01-01 till 2014-12-31 som är 

den undersökta tidsperioden. 

 

● Bolaget skall ha varit noterat på någon av Stockholmsbörsens listor vid den tidpunkt då 

det genomfördes ett vd-byte. 
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● Det ska framgå ett exakt datum för när den nya vd:n tillträtt sin tjänst. Detta har styrkts 

mot två oberoende källor som ska ha angett samma datum. 

 

● Det exakta datumet för när den nya vd:n presenterar sin första kvartalsrapport för 

bolaget måste finnas tillgänglig. 

 

● Om en kvartalsrapport presenteras samma dag som en ny vd tillträder har den 

nästkommande kvartalsrapporten använts som event då det förutsätts att den nytillsatta 

vd:n inte hunnit påverka den rapport som släpptes den dag vd:n tillträtt. 

 

● Vid bolag med mer än en typ av stamaktie, exempelvis A- och B-aktier, har den mest 

omsatta aktietypen valts i beräkningarna eftersom den oftast reflekterar det 

underliggande priset på bästa sätt (The balance, 2019). 

 

● En tillförordnad vd betraktas inte som en ny vd om inte denne övergått till att bli 

bolagets nytillsatta vd. Om den tillförordnade vd:n övergår till att bli ordinarie används 

den första kvartalsrapporten som denne presenterar i sin nya anställningsform. 

5.2.3 Bortfall 

De ovannämnda urvalskriterierna ligger till grund för att en observation ska klassas som 

godkänd och inte registreras som ett bortfall. Med avsikten att få ett tillförlitligt resultat med 

korrekt data har det därför funnits bortfall av observationer som inte uppnått dessa kriterier. Det 

totala antalet bortfall för samtliga urvalskategorier blev 31st, där 1st observerades för Large-

Cap, 6st för Mid-Cap och 24st för Small-Cap. Dessa bortfall har uppkommit av ett flertal 

anledningar, men majoriteten av bortfallen har förekommit till följd av avnoteringar som 

påverkat inhämtningen av bolagens data.  

 

Studiens författare har uteslutit bolag som inte innehar fullständig eller korrekt data för det 

tidsfönster som upprättats för att minimera risken till ett missvisande resultat. Exempelvis har 

det funnits bolag som avnoterats från Stockholmsbörsen när observationen infunnit sig. Detta 

har medfört att de bolag som avnoterats vid den beskrivna tidpunkten inte kunnat tillhandahålla 

fullständig data för studien vilket gjort att dessa bolag registrerats som bortfall. Ett exempel där 

det inte erhölls korrekt data gällde aktien Dagon där datan bedömdes vara inkorrekt av 

författarna då den inte kunde erhållas från Thomson Reuters Datastream utan endast från 

referensdatabasen Nasdaq. 

 

Bolag som genomfört ett flertal vd-byten inom kort tid där vd:n inte suttit mer än ett års tid har 

inte klassats som godkända observationer. För att få tillgång till en fullvärdig observation krävs 

det att vd:n innehar sin position under eventfönstret och hela uppföljningsperioden, vilket 

innebär 255 handelsdagar. Detta har lett till att bolag med frekventa vd-byten inom kort tid 

uteslutits från studien. Vad som klassas som frekvent förekommande är exempelvis när ett vd-

byte skett två år i rad.  

 

Andra faktorer som påverkat datainsamlingen och lett till bortfall är bolag som blivit utköpta 

av andra bolag i ett tidigare skede för att sedan återvända till börsen. Oavsett om de återvänt 

med samma bolagsnamn eller inte har dessa bolag varit allmänt svårare att inhämta data för 

vilket innebär att vissa observationer inom denna kategori uteblivit helt. När bolag haft stora 

förändringar inom verksamheten, exempelvis namnbyten, nynoteringar eller spin-offs, har 
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datainsamlingen hos Thomson Reuters Datastream försvårats vilket lett till att ett antal bortfall 

uppkommit. 

 

Vid genomförandet av datainsamlingen granskades det även ifall den nya vd:n var tillförordnad 

eller inte. Det gjordes ett aktivt val av författarna att utesluta alla tillförordnade vd:s och istället 

avvakta till att en ordinarie vd blivit tillsatt i bolaget. Detta gjordes i enlighet med det 

ovanstående kriteriet om att den tillförordnade vd:n har en kortare tid på positionen och att hela 

tidsfönstret därmed inte går att upprätta. I de fall den tillförordnade vd:n blivit ordinarie har 

dennes nästkommande kvartalsrapport använts som observation likt beskrivet i avsnitt 5.2.2. 

5.2.4 Survivorship bias 

De bortfall som uppkommit av diverse anledningar vid studiens datainsamling riskerar att 

mynna ut i att resultatet drabbas av ett så kallat survivorship bias. Med detta menas i korthet att 

resultatet av studien antingen kan överensstämma bättre eller sämre mot verkligheten. När 

bortfall uppstår kan de ha innehållit information som signifikant kunnat påverka studiens 

resultat på ett positivt eller negativt sätt (Brown et al., 1992). Baserat på det ovanstående 

begreppet om logiskt upprättade fel, har denna studie i enlighet med urvalskriterierna använt 

sig av data som gått att tillhandahålla från de använda databaserna. 

 

Ett exempel på ett logiskt upprättat fel är bolag som försatts i konkurs kort efter att vd-bytet ägt 

rum. Dessa har försvunnit från studien och exkluderats från resultatet eftersom de inte existerat 

genom hela tidsfönstret. Detta innebär att resultatet för studien kan spegla en bättre verklighet 

än vad som föreligger eftersom konkursdrabbade bolag ofta har en negativ kursutveckling i 

slutet av sin existens. I studiens fall skulle detta kunna leda till ett lägre medelvärde för 

uppföljningsperioden för respektive urvalskategori. Bolag som exempelvis avnoterats, blivit 

utköpta eller fusionerats med ett annat bolag har likaså försvunnit från studiens urval vilket i 

regel borde innebära att resultatet kan spegla en sämre verklighet än vad som egentligen råder. 

Utifrån ovanstående information kommer det erhållna resultatet att analyseras med åtanke om 

att potentiellt logiskt upprättade fel kan förekomma. 

5.3 Beräkning av avkastning 

Efter datainsamlingen påbörjades beräkningarna med slutmålet om att beräkna nivån på den 

abnormala avkastningen. Inledningsvis beräknades alla dagsavkastningar genom att ta den 

naturliga logaritmen av dag t subtraherat med naturliga logaritmen dag t-1. Då erhålls den 

procentuella avkastningen som uppstått från dag till dag. Sharpe (1992) beskriver att faktisk 

avkastning framräknad med hjälp av naturlig logaritm ger större sannolikhet till 

normalfördelning än om det inte används vilket är anledningen till att den faktiska avkastningen 

beräknats med hjälp av nedanstående formel. 

 

 

 
 

Där: 

rt = Aktiens avkastning vid tidpunkt t 

ln (Pt) = Naturliga logaritmen av avkastningen vid tidpunkt t 

ln (Pt-1) = Naturliga logaritmen av avkastningen vid tidpunkt t-1 
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5.3.1 Marknadsmodellen   

Det finns ett flertal sätt att beräkna avkastningen för ett finansiellt instrument. I denna studie 

ligger fokuset på att beräkna den abnormala avkastning som uppstår till följd av eventet där den 

nya vd:n presenterar sin första kvartalsrapport. De olika sätten kan delas upp i statistiska och 

ekonomiska modeller (MacKinlay, 1997). Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Arbitrage 

Pricing Theory (APT) är två ekonomiska modeller som främst bygger på antaganden framtagna 

av investerare medan de statistiska modellerna snarare bygger på statistiska antaganden.  

 

De ekonomiska modellerna kräver, utöver investerarens egna antaganden, en del statistiska 

antaganden i sin utformning vilket gör att fördelen med att vara baserad på en investerares 

antaganden försummas. De statistiska modellerna innehåller däremot inte de subjektiva 

antagandena som en investerare gör i en ekonomisk modell utan baseras enbart på antaganden 

som görs utifrån utfallet av datan. Typiska antaganden i en statistisk modell vid en eventstudie 

som berör avkastning är att avkastningen är normalfördelad. Detta innebär att den är oberoende 

och samtidigt identiskt fördelad över tid (MacKinlay, 1997) 

 

Figur 8 illustrerar ett antal modeller som finns att tillgå och hur de förhåller sig till varandra. 

De statistiska modellerna kan delas upp i faktormodeller och modeller som bygger på konstant 

medelvärde. Den sistnämnda kan betraktas som enklare till sin utformning i förhållande till 

faktormodellerna eftersom dessa inte bygger på regressioner (Cable & Holland, 1999). Fördelen 

med faktormodellerna är att de tenderar att minska variansen för den abnormala avkastningen i 

och med att den eliminerar avkastningen som uppstår till följd av variansen i jämförelseindexet. 

Detta är fördelaktigt vid en eventstudie eftersom den ökar möjligheten till att hitta abnormal 

avkastning som uppstår till följd av en händelse (Dyckman et al. (1984).  

 

 

 
 

Figur 8: Modeller för förväntad avkastning (Rydman & Grädtke, 2011) 
 

 

Utifrån dessa premisser är marknadsmodellen den statistiska modell som används i studien. 

Den bygger på statistiska antaganden framtagna utifrån beteendemönstret av en tillgång 

gentemot förslagsvis ett index vilket är fallet i denna studie. Dessa antaganden ges utav 

estimeringsperioden och bygger på att avkastningen är oberoende och identiskt distribuerad 

över tid (se appendix 2). I praktiken innebär detta att aktiens förväntade avkastning beräknas i 

den mån eventet inte hade ägt rum för att på så vis inte påverka de parametrar som används i 

beräkningen av den abnormala avkastningen.  
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För faktormodellerna har det visat sig att nyttan av att använda fler faktorer för att minska 

variansen av den abnormala avkastningen varit försumbar, vilket är en av förklaringarna till 

varför MacKinlay (1997) argumenterar för användandet av marknadsmodellen. En annan fördel 

med denna modell är att ett flertal forskare använder den för att beräkna avkastningen vid 

genomförandet av en eventstudie vilket gör att resultatet blir lättare att jämföra med andra 

studier (Campbell et al., 2009). 

 

Marknadsmodellen är uppbyggd som ett linjärt samband där avkastningen vid tidpunkten t för 

aktien i förklaras med hjälp två skattade parametrar, αi och βi. Alfa står för interceptet och beta 

för k-värdet. εi definieras i modellen som residualvariabeln och Rmt är den oberoende variabeln 

(MacKinlay, 1997, s. 15–18). Det linjära sambandet (se figur 9), används för att skatta de 

parametrar som ligger till grund för att kunna estimera den abnormala avkastningen som uppstår 

vid eventet och uppföljningsperioden. Modellens parametrar skattas utifrån de 120 

handelsdagar som estimeringsperioden består utav och är en uppskattning utifrån den historiska 

utvecklingen av aktiekursen. Utifrån de skattade parametrarna genomförs sedan en regression 

som ligger till grund för beräkningen av den förväntade avkastningen. 

 

 
Figur 9: Marknadsmodellen 

 

 

 

5.3.2 Beta & Alfa 

Vid skattningen av parametrarna för modellen krävs det att alfa (α̂i) och beta (β̂i) skattas för 

varje enskild aktie. Beta beräknas likt figur 10 där en regression utförs på kursutvecklingen 

under estimeringsperioden (T0 →T1). Sedermera beräknas alfa enligt figur 11 (MacKinlay 

1997, s. 20). 
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5.3.3 Abnormal avkastning 

Med hjälp av regressionen som utförts genom marknadsmodellen kan den abnormala 

avkastningen kalkyleras på aktien i enligt figur 12 nedan. Utgångspunkten för den förväntade 

avkastningen är att det är denna avkastning som skulle ägt rum om inte eventet inträffat 

(MacKinlay, 1997). Den abnormala avkastningen (AR̂iτ) är lika med den faktiska avkastningen 

(Riτ), subtraherat med interceptet (α̂i), som därefter subtraheras med lutningen (β̂i), som i sin 

tur multipliceras med den oberoende variabeln (Rmτ). Förenklat, innebär detta att den faktiska 

avkastningen subtraheras med den förväntade avkastningen som beräknats med hjälp av 

marknadsmodellen. Detta ger oss den abnormala avkastningen för aktie i vid tidpunkt τ. 

 

 
Figur 12: Abnormal avkastning 

 

       

5.3.4 Kumulativ abnormal avkastning 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) är en summering av den abnormala 

avkastningen mellan två tidpunkter. I studiens fall är det första tidsintervallet de tre dagar som 

eventet består utav, det vill säga mellan T1 och T3. Det andra tidsintervallet är den 252-

handelsdagar långa uppföljningsperioden som är mellan T3 och T4 (se figur 6). Figur 13 

illustrerar uträkningen där τ1 och τ2 är två fiktiva tidpunkter som indikerar ändarna på det 

tidsintervall som den abnormala avkastningen summeras ifrån (MacKinlay, 1997, s. 21). 

 

 
Figur 13: Kumulativ abnormal avkastning 

5.3.5 Hypoteser 

Med avsikt om att kunna säkerställa ifall en statistisk signifikans föreligger för studiens resultat 

har ett antal alternativhypoteser blivit uppställda för att testa nollhypotesen och om den ska 

accepteras eller förkastas. En uppställd alternativhypotes ligger till grund för att mäta styrkan 

av stödet mot den specifika nollhypotes som undersöks (Moore et al., 2009). 
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Vid en hypotesprövning finns det alltid en nollhypotes (H0) och minst en alternativhypotes (H1) 

som ska testas. Om nollhypotesen accepteras vid prövningen innebär det att den faktiska 

avkastningen inte går att utesluta från att vara lika stor som den förväntade. Detta innebär att 

det inte går att utläsa ifall någon abnormal avkastning uppstår. Om alternativhypotesen istället 

accepteras innebär det att den faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade vilket 

påvisar att abnormal avkastning uppstår.  

 

Studien utgår från en tvåsidig hypotesprövning, vilket innebär att värdet vid testet kan vara både 

positivt och negativt. Med en vald signifikansnivå om fem procent för hypotesprövningen 

kommer nollhypoteserna förkastas om värdet på t-statistikan blir mindre än -1,96 eller större än 

1,96. (Studenmund, 2001). Ett värde om 1,96 eller större påvisar att positiv abnormal 

avkastning uppstår, medan ett negativt värde om -1,96 eller mindre konstaterar det motsatta. 

Därutöver medför ett tvåsidigt test med en signifikansnivå om fem procent till att man förkastar 

nollhypotesen om p-värdet är mindre än 0,05 (se figur 14). 

 

 

 
Figur 14: Tvåsidig hypotesprövning 

 

 

Studien tillämpar två nollhypoteser som ska motsvara vad studien ämnar att undersöka utifrån 

de två uppställda problemformuleringarna. Därefter ställs åtta alternativhypoteser upp där fyra 

hypoteser upprättas för respektive problemformulerings nollhypotes. Först testas de tre 

urvalskategorierna för sig mot de två uppställda problemformuleringarnas nollhypoteser. 

Därefter görs en aggregerad hypotesprövning för respektive problemformulering som är tänkt 

att representera Stockholmsbörsen som helhet där urvalskategorierna läggs samman till en 

enhet och där varje bolag behåller sin tidigare utförda beräkning som genomförts för den 

abnormala avkastningen.  

 

Fyra alternativhypoteser mäter tesen om att kartlägga ifall man som investerare kan tillgodogöra 

sig abnormal avkastning under eventet på Stockholmsbörsen som helhet och dess Large-, Mid- 

och Small-Cap listor i förhållande till deras specifika jämförelseindex. De fyra andra 

alternativhypoteserna mäter ifall abnormal avkastning uppstår efter eventet vid 

uppföljningsperioden för samma urvalskategorier. De uppställda hypoteserna kommer 

sedermera följa den övergripande struktur som presenteras enligt nedan: 
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Där: 

 

5.3.6 Typ I och Typ II fel 

Hypotesprövning kan ge upphov till två typer av felbeslut som innebär att man felaktigt bemöter 

resultatet i förhållande till hypotesen. Det första felet, Typ I, kan uppstå om man förkastar 

nollhypotesen, trots att den är sann. Denna risk går att reducera genom att öka urvalets storlek, 

vilket leder till att resultatet med högre säkerhet går att generalisera trots att man inte har ett 

totalurval (Moore et al. 2009). Det andra felet, Typ II, kan uppstå när man istället accepterar 

nollhypotesen trots att den är falsk. Sannolikheten för hur stor risken är att Typ I fel förekommer 

går att beräkna, medan sannolikheten för Typ II fel oftast är okänd. Risken för Typ II fel ökar 

när man försöker minska risken för Typ I fel (Djurfeldt et al., 2009). Dessa typer av felbeslut 

är viktiga att vara medvetna om och bidrar till att en försiktig inställning vid accepterandet eller 

förkastandet av nollhypoteserna är att föredra (Djurfeldt et al., 2009). 

5.3.7 Statistiskt test 

Det statistiska testet som genomförts för att undersöka respektive hypotes är ett t-test. Ett t-test 

är vanligt förekommande vid ekonomisk forskning och eventstudier (Studenmund 2001, s 

1221). Anledningen till detta beror enligt Studenmund (2001) på testets förmåga att beräkna 

spridningen när det stokastiska felet är normalfördelat. Det är också lämpligt att utföra när man 

endast undersöker en variabel gentemot en koefficient som i studiens fall är avkastningen och 

de valda jämförelseindexen för Large-, Mid- och Small-Cap (Studenmund, 2001).  

 

Testets syfte är testa om medelvärdet signifikant skiljer sig från noll (Løvås och Karlsson, 

2006). Enligt Eliasson (2010) är det vid ett utförande av t-test kutym att använda en 

signifikansnivå om fem procent. Han beskriver också att förekomsten att göra ett Typ I fel är 

fem procent vid denna signifikansnivå, alltså risken att nollhypotesen felaktigt förkastas.  

5.3.8 Standardavvikelse & Spridning  

För att på ett konkret sätt mäta variationen för observationerna och deras fördelning kommer 

spridningen och standardavvikelsen skildras för den kumulativa abnormala avkastningen. Även 

om det inte är studiens huvudsakliga syfte görs detta med avsikt om att tillföra kunskap som 

kan vara till hjälp vid analysen av resultatet.  

 

Standardavvikelse är ett riskmått som också benämns som volatilitet och är vanligt 

förekommande vid beräkningen av risk i samband med en investering (FalkPartners, 2019). 

Standardavvikelsen kommer att erhållas med hjälp av det statistiska test som genomförs och 

kommer att illustreras med hjälp av ett stapeldiagram som ska visa respektive bolagsstorleks 

standardavvikelse. Bolagsstorlekarna kommer samtidigt att läggas ihop till en aggregerad 

urvalskategori som består utav samtliga 136 observationer för att erhålla en standardavvikelse 

som representerar hela urvalet (se figur 15). 
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Standardavvikelse för CAR 

 
 

Observationernas spridning kommer att illustreras med hjälp av ett spridningsdiagram. 

Spridningen är intressant i det avseendet att det ger en överblick över hur fördelningen ser ut 

och om det existerar outliers i datan. Vidare, kan diagrammet påvisa om det finns eventuella 

mönster som kan tillföra kunskap om hur den kumulativa abnormala avkastningen som uppstått 

till följd av eventet och uppföljningsperioden ska tolkas. 

5.4 Källkritik - Praktisk Metod 

5.4.1 Data 

Studiens kvantitativa undersökningsmetodik har lett till att det i hög utsträckning fokuserats på 

att bearbeta inhämtad data vid det praktiska arbetet. Att kvalitetssäkra den inhämtade datan är 

därmed av stor vikt för att uppnå sanningsenlig information som innehåller hög validitet. Total 

Return som inhämtats för varje enskilt bolag dagsvis, har kommit från Thomson Reuters 

Datastream, vilket anses vara en av världens ledande databaser för ekonomisk och finansiell 

data (Thomson Reuters, 2018). Därmed, har författarna till denna studie, förlitat sig på att datan 

från denna databas är korrekt. Användandet av en kvantitativ metod förespråkar likt tidigare 

beskrivit i avsnitt 2.2 att man som författare utesluter egna värderingar och åsikter. Utöver detta, 

reserverar sig författarna för risken av att mänskliga fel uppstått vid bearbetningen av den stora 

datamängd som behandlats.  

 

För att tillgodose en hög grad av korrekthet vid insamlandet har författarna aktivt motverkat 

potentiella bearbetningsfel genom att båda parter deltagit och kontrollerat varandras 

databehandling. Fortsättningsvis, har det genomförts ett flertal stickprov på det inhämtade 

datamaterialet för att minimera risken för att fel ska uppstå och där urvalskriterierna har legat 

till grund för att hålla datan så objektiv som möjligt. Dessa stickprov har löpande genomförts 

under arbetets gång och utförts enligt följande steg:  

 

1. Ett bolags stängningskurs för ett givet datum inhämtades från Nasdaq OMX. 

 

2. Stängningskursen vid det specifika datumet jämfördes mot författarnas befintliga data 

som hämtats från Thomson Reuters Datastream. 

 

3. Slutligen kontrollerades datumets stängningskurs mot varandra i ett tredje dokument där 

beräkningar och analyser sedermera genomfördes. 

 

De upprättade stickproven visade på full överensstämmelse mot den inhämtade datan från 

Thomson Reuters Datastream. Däremot kan det inte med säkerhet garanteras att all inhämtad 

data blivit korrekt behandlad trots upprättade stickprov. Valet till att genomföra stickprov i tre 

separata steg grundas på att det underlättar för studiens författare att identifiera var det 

eventuella felet uppstått för att därefter kunna undersöka och åtgärda det direkt vid behov. 



 

Claesson & Gustafsson  

37                            [RAPPORTDEBUTEN]   

5.4.2 Courtage och skatt 

Courtage och andra transaktionskostnader har blivit exkluderade från denna studie. Den 

bakomliggande anledningen till detta val är den mängd olika mäklare som befinner sig på 

marknaden med olika storlek på courtageavgifter. De olika nivåerna av courtage skapar därmed 

en svårighet att estimera kostnaden för vad man som investerare i regel betalar. Därav, med 

insikt om den begränsade tidsramen för upprättandet av studien samt risken för att beräkna 

dessa kostnader på ett felaktigt vis, har de exkluderats från studien. Investerare som granskar 

studiens resultat kan däremot med säkerhet själva se vilken abnormal avkastning som genererats 

för respektive urvalskategori i förhållande till den courtageavgift de betalar vid en transaktion 

för liknande bolag. Likaså har även skatt exkluderats från studiens beräkningar för den 

abnormala avkastningen eftersom det försvårar studiens jämförelsebarhet då skattetrycket 

varierar mellan olika typer av konton och tidpunkter. 

5.4.3 Mätperiod 

Den mätperiod som studien baseras på sträcker sig mellan 2007-01-01 till 2014-12-31. Om det 

upprättats en längre mätperiod hade resultatet möjligtvis kunnat bli ännu mer sanningsenligt 

mot vad som undersökts eftersom det hade genererat fler observationer. Däremot har detta varit 

praktiskt svårt att genomföra under den begränsade tidsramen för studien. De registrerade vd-

bytena som erhållits från Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag sträckte sig enbart till 

det använda slutdatumet där andra register, för genomförda vd-byten, var svåråtkomliga. Valet 

föll därför på att basera studiens resultat på en åttaårig lång mätperiod, vilket enligt författarna 

genererade en tillräcklig mängd observationer för att kunna dra kvalificerade slutsatser. 

 

Mätperioden sträcker sig även över olika konjunkturlägen i form av upp- och nedåtgående 

trender där finanskrisen mellan 2007–2009 är den mest nämnvärda. Studiens författare är 

medvetna om att detta kan påverka studiens upprättade undersökningsperiod och resultat 

eftersom ett turbulent marknadsläge i normala fall medför större osäkerhet i beräkningarna. Vid 

dessa trender kan det finnas fler parametrar och händelser än den första kvartalsrapporten som 

vd:n presenterar som kan påverka den abnormala avkastningen. 

5.5 Problem med eventstudier 

Det uppkommer ett visst antal ofrånkomliga problem vid genomförandet av en eventstudie 

vilket har uppmärksammats av studiens författare. Wells (2004) beskriver exempelvis att 

betavärdet för eventstudier inte är konstant över tid utan att det istället är föränderligt. Detta 

kan bidra till att felaktiga resultat uppkommer eftersom ett och samma betavärde kan ha svårt 

att representera hela det tidsintervall som eventfönstret och uppföljningsperioden är uppbyggda 

på.  

 

Vidare, anser Wells (2004) att eventstudier som använder sig av långa tidsfönster frekventare 

får problem. Därav, har författarna hängivit sig till att explicit använda ett förhållandevis kort 

eventfönster och uppföljningsperiod för att minska risken för snedvridna resultat. Exempelvis 

kan ett för långt eventfönster leda till att eventets effekt försummas om det ackumuleras genom 

ett för långt tidsintervall. Författarna har följaktligen skattat betavärdet för varje enskilt bolag 

innan eventet ägde rum med hjälp av estimeringsperioden. Detta ökar ytterligare trovärdigheten 

för studiens resultat samt är i samklang med vad Wells (2004) anser vara adekvat vid 

framställandet av en eventstudie som använder beta (β). 
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En annan aspekt som potentiellt försämrar en eventstudies trovärdighet och dess statistiska 

analys är enligt Wells (2004) om studien använder sig av ett för litet urval. Vidare, menar Strong 

(1992) att storlekseffekten på det urval som studien baseras på innehar störst påverkan på 

eventstudiens utfall och resultat. Storlekseffekten syftar på antalet observationer som 

urvalskategorierna består utav och att detta kan förklaras genom att det existerar skillnader 

mellan i hur riskfyllda bolag är. Exempelvis tenderar Small-Cap bolag att i genomsnitt ha en 

högre riskjusterad avkastning än Large-Cap bolag (Lakonishok & Shapiro, 1984). Detta trots 

att aktiekursen för mindre bolag i regel är mer volatila vilket gör att abnormal avkastning kan 

uppstå även fast det inte registrerats ett stort påverkande event. Ett urvalsproblem anser 

författarna inte finnas då varje observation, bortsett från studiens bortfall, finns med under den 

valda undersökningsperioden, vilket kan sammanfattas som ett totalurval. 

 

Strong (1992) menar utöver detta att studier med ett stort fokus på mindre bolag ofta leder till 

ett resultat med höga abnormala avkastningar i relation till studier med ett fokus på större bolag. 

Författarnas vidtagna åtgärd för detta problem blev därför att analysera Large-, Mid- och Small-

Cap bolag som separata urvalskategorier med tillhörande jämförelseindex. Denna vidtagna 

åtgärd styrks även av Dimson & Marsh (1986) med målet om att minska snedvriden fördelning 

samt storlekseffekt. Avslutningsvis är författarna till denna studie medvetna om dessa problem 

vid upprättandet av eventstudien samt dess påverkan vid framställandet av analysen för 

resultatet. 
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6. Resultat & Analys 
 

Detta kapitel kommer framställa studiens resultat samtidigt som författarna belyser relevanta 

analyser. Resultatet är uppbyggt på totalt 136 observationer där urvalet indelats i olika 

urvalskategorier med målet om att presentera det specifika resultatet för respektive 

bolagsstorlek och för det aggregerade testet. Med en signifikansnivå om fem procent kan 

nollhypotesen förkastas för två av de statistiska testerna, vilket betyder att dessa resultat 

påvisar en skillnad mellan den faktiska och förväntade avkastningen som innebär abnormal 

avkastning. Resultaten som är signifikanta mot studiens ändamål är uppföljningsperioden för 

Small-Cap bolagen och den aggregerade urvalskategorin. 

 

6.1 Inledning till resultat 

Resultatet av denna studie baseras på en genomförd regression där alfa (α) och beta (β) skattats 

för att kunna beräkna den abnormala avkastningen som uppstår med hjälp av 

marknadsmodellen. Vid presentationen av resultatet är det viktigt att precisera att den 

abnormala avkastningen kan beräknas på olika vis. Med hjälp av marknadsmodellen beräknades 

den i denna studie genom att ta skillnaden mellan den förväntade avkastning som skulle 

uppstått, givet att eventet aldrig ägt rum, i relation till den faktiska avkastningen. 

 

Modellen är baserad på historisk data och kommer därför påverkas av felmarginalen (ε) vid 

predikteringen av avkastningen. Vid utformandet av regressionsmodellen som gjorts för 

respektive observation har en förklaringsgrad uppkommit. Denna har varierat mellan 0,01 % 

till 29 %. En högre förklaringsgrad innebär, allt annat lika, att modellen på ett bättre sätt har 

möjlighet att förklara skillnaderna mellan modellens predikterade avkastning och den faktiska 

avkastningen eftersom en regressionsmodell lättare kan förklara en relation mellan två variabler 

som rör sig på ett liknande sätt (SCB, 2019). 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid betraktandet av resultatet är att veta hur författarna redigerat 

den data som uppkommit efter det metodiska genomförandet. Pynnönen (2005) beskriver i sin 

studie att den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) är ¨noisy which may deteriorate 

reliable inference¨. Vad han syftar på är att outliers frekvent förekommer vid eventstudier som 

beräknar den abnormala avkastningen med hjälp av CAR. Hur man förhåller sig till outliers kan 

få ett omfattande genomslag i studiens slutgiltiga resultat beroende på hur man väljer att agera. 

Outliers är av varierande omfattning ett problem och de kan också felaktigt uppstå till följd av 

exempelvis olika typer av fel i den inhämtade datan (Newbold et al., 2010). 

 

Författarna diskuterade länge hur problemet med outliers skulle bemötas och bestämde sig 

slutligen för att inte justera den ursprungliga datan för dessa. Detta gjordes i syfte om att få ett 

resultat som på ett så representativt sätt som möjligt skulle spegla verkligheten. De fem 

observationer som av författarna bedömdes vara outliers uppstod för eventfönstret. Dessa 

granskades noga och inga mätfel kunde observeras. Det som däremot kunde utläsas var en låg 

förklaringsgrad för respektive regressionsmodell som upprättats. Detta är däremot naturligt 

eftersom en outlier inte hade varit en outlier om den rörde sig likt förväntat och i ett regelbundet 

mönster (Grubbs, 1969). 
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6.2 Presentation av resultat 

Resultatet är uppdelat i två separata avsnitt. Ett avsnitt för eventfönstret och ett för 

uppföljningsperioden. Vidare, kommer de erhållna resultaten för respektive tidsintervall att 

presenteras i samma ordningsföljd där medelvärdena först illustreras med hjälp av 

stapeldiagram. Därefter, prövas nollhypoteserna genom att statistiskt undersöka om den 

kumulativa abnormala avkastningen vid dessa tidsintervall är skild från noll med hjälp av de 

utförda t-testerna. I samband med presentationen av eventfönstret och uppföljningsperioden 

kommer även observationernas standardavvikelse att presenteras för båda tidsintervallen med 

hjälp av stapeldiagram. Därefter kommer observationernas spridning att illustreras i form av 

två separata spridningsdiagram för att belysa urvalskategoriernas fördelning. 

 

Nollhypoteserna kommer att beröra om abnormal avkastning uppstår för respektive tidsintervall 

där varje urvalskategori, Large-, Mid-, och Small-Cap, kommer ha en egen alternativhypotes 

för bägge tidsintervall. Samma upplägg gäller den aggregerade prövningen som också kommer 

ha en egen alternativhypotes för varje nollhypotes vilket leder till att två nollhypoteser och åtta 

alternativhypoteser ställs upp, likt beskrivet i avsnitt 5.3.5. Vid signifikanta resultat för t-testen 

kommer en stjärna (*) att finnas i den cell som uppbådar ett p-värde mindre än 0,05. 

6.3 Eventfönstret 

6.3.1 Medelvärde 

Figur 16 illustrerar medelvärdet för den abnormala avkastning som uppstår under eventfönstret 

för samtliga urvalskategorier. Dessa urvalskategorier har sedan lagts samman till en aggregerad 

kategori, likt tidigare beskrivits i avsnitt 5.2. Figur 16 visar tydligt på hur samtliga 

urvalskategorier har ett negativt medelvärde under eventfönstrets tre dagar. Small-Cap bolagen 

är de som avviker mest från noll med ett medelvärde på -2.10%, medan medelvärdet för Mid-, 

och Large-Cap bolagen är -0,86% respektive -0.58%. Det aggregerade medelvärdet för alla 136 

observationer gav ett värde om -1.41% under eventfönstret.  

 

 
Figur 16: Medelvärde för eventfönstret 
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6.3.2 Analys: Medelvärde 

Förklaringarna till att resultatet av medelvärdena för eventfönstret blev enhetligt negativt kan 

finnas i det Choi et al. (2014) antyder om att vd:n har incitament till att genomföra kreativ 

bokföring vid presentationen av kvartalsrapporten för att sänka förväntningarna inför framtiden. 

Likt vad denna studies författare misstänker är det under detta event som åtgärderna genomförs 

i enlighet med vad Chai & Tung (2002) och Näslund & Sjöberg (2015) konstaterar angående 

den kreativa bokföringen. Om, och när dessa åtgärder genomförs får det investerare att reagera 

negativt eftersom det för marknaden är information som inte varit helt känd sen tidigare. Detta 

kan leda till att medelvärdet som helhet sjunker eftersom det påverkas av de observationer som 

är influerade av detta.  

 

Om man utgår från de fall där åtgärderna genomförs innebär den lägre aktiekursen till att vd:n 

lättare kan slå eventuella uppställda prestationsmått. Detta gör att aktiekursen erhåller bättre 

förhållanden för framtida uppgång (Huson et al 2003) då denna uppgång i många fall är 

kopplade till eventuella bonusar eller löneökningar (Riahi-Belkaoui, 2004; Cohen et al., 2008; 

Dechow & Sloan 1991). Företeelsen styrks också av Murphy & Zimmerman (1993) som bevisat 

att sannolikheten för att ett företag ska genomgå ett stålbad vanligtvis ökar i samband med ett 

vd-byte som uppstått till följd av att vd:n har blivit sparkad för att lönsamheten inte varit 

önskvärd.  

 

En intressant teori som också kan förklara resultatet av medelvärdet för eventfönstret är den av 

De Bondt & Thaler (1985) framtagna överreaktionseffekten. Teorin säger att investerare 

värderar ny information i större utsträckning än information som funnits tillgänglig sedan 

tidigare. Detta leder följaktligen till att marknaden överreagerar på ny information som i detta 

fall kan vara influerad av kreativ bokföring. Att den abnormala avkastningen är negativ kan 

också bero på det Kahneman & Tversky (1979) förespråkar, där de antyder på att investerare 

reagerar kraftigare på negativa nyheter än positiva och att de således är irationella (Brealey et 

al., 2014). Denna tes styrks också av Egebrand & Öhman (2017), som undersökte 

kvartalsrapporters påverkan på aktiekursen och om abnormal avkastning uppstod i samband 

med dessa för bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

 

Utifrån figur 16 går det att utläsa hur Small-Cap bolagen mest avviker från noll, vilket motsätter 

sig idén om den storlekseffekt för urvalet som Strong (1992) antyder om där stora skillnader i 

resultatet kan uppstå beroende på om studien exempelvis observerar fler Small-Cap bolag än 

Large-Cap bolag. I motsats till vad Strong (1992) antyder, uppvisar Small-Cap det mest 

negativa medelvärdet av samtliga urvalskategorier trots det högre antalet observationer. 

 

En ytterligare anledning till varför Small-Cap bolagen är den urvalskategori som har ett lägre 

medelvärde än de andra kategorierna kan ha att göra med att större bolag tenderar att vara 

mindre riskfyllda. Detta påverkar i sin tur hur volatila aktiekurserna är vilket kan vara en av 

förklaringarna till varför det högre antalet observationer för Small-Cap inte leder till att dessa 

avviker minst från noll. Bolag listade på Small-Cap involverar generellt sett också högre risk i 

den operationella verksamheten vilket i de flesta fall också reflekteras i aktiekursen. Detta gör 

också att medelvärdet borde vara mer benäget att skilja sig från noll utifrån den aspekten. 

6.3.3 T-test & Hypoteser 

I tabell 4 visas resultaten av de upprättade t-testerna för varje urvalskategori, samt den 

aggregerade kategorin. Tabellen illustrerar den erhållna t-statistiskan och p-värdet. Det 

genomförda t-testet visar att Large-Cap erhöll en t-statistiska om -0,30 med ett tillhörande p-
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värde på 0,7676. Mid-Cap gav en t-statistiska om -0,49 och ett p-värde som uppgår till 0,6293. 

Small-Cap erhöll ett värde på t-statistiskan om -1,75 med ett tillhörande p-värde på 0,0850, 

vilket också är lägst av alla urvalskategorier. Till sist gav den aggregerade kategorin en t-

statistiska om -1,58 och ett p-värde på 0,1168.  

 
Tabell 4: T-test för eventfönster

 

 

För eventfönstret är samtliga urvalskategoriers tillhörande p-värde större än den valda 

signifikansnivån om fem procent. Likaså visar samtliga testers observerade värden på t-

statistikan ett värde som inte ligger inom ramen för att kunna förkasta nollhypotesen. Den 

nollhypotes som ställts upp enligt nedan går därmed inte att förkasta vilket betyder att 

urvalskategoriernas och den aggregerade kategorins alternativhypoteser förkastas. Med hänsyn 

till den effektiva marknadshypotes som Fama (1970) framställt kan författarna dra slutsatsen 

om att en semi-stark marknad råder för bolagen under eventfönstret. 

 

H0: Det uppstår inte abnormal avkastning då en nytillträdd verkställande direktör 

presenterar sin första kvartalsrapport på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och 

Small-Cap listor vid ett eventfönster om 3 handelsdagar. 

 

H1L: Det uppstår abnormal avkastning för Large-Cap vid eventfönstret. 

 

H1M: Det uppstår abnormal avkastning för Mid-Cap vid eventfönstret. 

 

H1S: Det uppstår abnormal avkastning för Small-Cap vid eventfönstret. 

 

H1A: Det uppstår abnormal avkastning för bolag listade på Stockholmsbörsen vid 

eventfönstret. 

 

Där: 
H1L = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Large-Cap  

H1M = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Mid-Cap 

H1S = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Small-Cap 

H1A = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för bolag listade på Stockholmsbörsen  

6.3.4 Standardavvikelse 

Den standardavvikelse som uppstått till följd av studiens eventfönster har framställts enligt figur 

17 nedan. Standardavvikelsen är framtagen med hjälp av t-testen för den kumulativa abnormala 

avkastningen. Varje urvalskategori gav olika standardavvikelser, men till föga små skillnader. 

Mid-Cap bolagen har den högsta standardavvikelsen på 11.75. Large-, och Small-Cap följer 

därefter med värden på 9,9 respektive 9,76. Den aggregerade standardavvikelsen uppgår till 

10,41.  
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Figur 17: Standardavvikelse för eventfönstret 

6.3.5 Spridning 

Standardavvikelsens underliggande förklaring speglas i ett spridningsdiagram (se figur 18), där 

respektive urvalskategori erhåller samma färg som i tidigare figurer och tabeller. 

Spridningsdiagrammet illustrerar observationernas abnormala avkastning gentemot noll där de 

flesta ligger som ett band runt nollstrecket med ett par outliers på båda sidor om nollstrecket. 

Det bolag med den mest negativa abnormala avkastningen för eventfönstret är Eniro med -47 

% som presenterade sin kvartalsrapport 2011-05-24. I kontrast till Eniro är Morphic 

Technologies det bolag med den mest positiva abnormala avkastningen under eventfönstret. 

Denna uppgick till 46 % när de presenterade sin kvartalsrapport 2012-02-13. Med en liten 

övervikt observationer som har negativ abnormal avkastning påvisas även det tidigare 

omnämnda medelvärdet om att alla urvalskategorier i genomsnitt var negativa.  

 

 
Figur 18: Spridningsdiagram för eventfönstret 
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6.3.6 Analys: Standardavvikelse & Spridning 

För eventfönstret är den abnormala avkastningens standardavvikelse förhållandevis hög. Detta 

kan jämföras med hjälp av den data som inhämtats i studien där standardavvikelsen av tre 

slumpmässigt utvalda handelsdagar under estimeringsperioden för flertalet aktier är lägre i 

majoriteten av fallen. Undantagen är andra datum där kurspåverkande kommunikation 

uppkommit när exempelvis en annan kvartalsrapport presenterats. Detta kan bero på det French 

& Roll (1986) konstaterar där volatiliteten i en aktiekurs tenderar att öka i anslutning till att en 

kvartalsrapport presenteras. Det kan också bero på att kreativ bokföring förekommer, vilket 

Chai & Tung (2002) och Näslund & Sjöberg (2015) antyder.  

 

Att abnormal avkastning uppstår kan då vara en följdeffekt av den ökade volatiliteten vilket kan 

ha gjort att investerare haft svårare att agera rationellt i samband med den förhöjda volatiliteten 

i samband med eventet (Brealey et al., 2014). Detta ger indikation på att en semi-stark marknad 

inte råder utifrån den effektiva marknadshypotesen upprättad av Fama (1970), åtminstone ur ett 

perspektiv som ser till volatiliteten.  

 

Ur figur 17 går det att utläsa att Small-Cap är den urvalskategori med lägst standardavvikelse. 

Detta motstrider intuitionen om att små bolag ofta förknippas med högre risk än exempelvis 

större bolag som tillhör Large-Cap. Ett ägande i små bolag innebär vanligtvis högre risk, vilket 

också går att utläsa ur volatiliteten i de enskilda aktierna över en lång tidsperiod. Detta syns 

också bland småbolagsfonder där den högre risknivån redovisas (Lindmark, 2018).  

 

Trots att Small-Cap normalt sett innehar en högre volatilitet, uppvisar Large- och Mid-Cap en 

högre volatilitet under det upprättade eventfönstret. En förklaring till detta kan möjligtvis bero 

på att urvalskategorin Small-Cap består utav fler observationer vilket minskar påverkan av 

outliers. Risken för att inflytelserika observationer ska framkalla ett snedvridet resultat minskar 

därmed i takt med att antalet observationer ökar (Strong 1992). 

6.4 Uppföljningsperioden 

6.4.1 Medelvärde 

I figur 19 nedan illustreras den abnormala avkastningens medelvärde som uppkommit under 

uppföljningsperioden för de 136 observationerna. På samma sätt som för eventfönstret är 

medelvärdena för uppföljningsperioden uppdelade efter urvalskategori med en fjärde stapel 

som utgör det aggregerade medelvärdet. Den aggregerade urvalskategorins resultat visar att 

uppföljningsperioden som helhet genererat en abnormal avkastning på 22,05%. Vidare, gav 

Large-Cap en genomsnittlig abnormal avkastning på 21,80%, Mid-Cap gav 21,31% och Small-

Cap gav 22,62%. Resultatet antyder att uppföljningsperioden som helhet uppvisar ett positivt 

medelvärde som är större än noll. 
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Figur 19: Medelvärde för uppföljningsperioden 

 

6.4.2 Analys: Medelvärde 

Förklaringarna till att resultatet av medelvärdena för uppföljningsperioden blev enhetligt 

positivt kan bero på de incitament som vd:n har när eventet äger rum som tidigare beskrivits i 

avsnitt 6.3.2. Det kan också bero på de faktorer som kan hänföras till survivorship bias som 

diskuterats på sidan 30. Nämnvärt är att samtliga urvalskategorier uppvisar ett liknande mönster 

där Small-Cap återigen var den kategori som medförde den abnormala avkastning som skiljde 

sig mest från noll. Detta har rimligen sin förklaring i att Small-Cap bolag tenderar att innefatta 

högre risk vilket också leder till en högre avkastning i genomsnitt (Lindmark, 2018). Den 

storlekseffekt på urvalet som Strong (1992) beskriver syns inte heller för uppföljningsperioden 

då Small-Cap uppvisar samma tendens som för eventfönstret. 

 

Vidare, kan den positiva abnormala avkastningen för samtliga urvalskategorier potentiellt 

förklaras av att alla nya vd:ar vill framstå som framgångsrika i sin nya roll och att de vill 

undvika missnöjda aktieägare och kollegor. De vill också i majoriteten av fallen erhålla så hög 

kompensation som möjligt för det utförda arbetet (Riahi-Belkaoui, 2004). I de flesta fall ser de 

åtminstone inte en stigande aktiekurs som något negativt heller eftersom det ger belåtna 

investerare. Detta bör gälla för alla vd:ar förutom i de fall som DeAngelo (1986) beskriver då 

en sjunkande aktiekurs ses som fördelaktigt då det bland annat ökar chansen till att bolaget 

exempelvis köps upp av andra intressenter. För en vd som inte trivs på sitt nya jobb eller har ett 

egenintresse av att kunna köpa aktier i bolaget till ett förmånligare pris skapas incitament till 

en sjunkande aktiekurs. 

 

Genomförandet av den kreativa bokföringen kan följaktligen leda till att obekväma beslut tas i 

samband med presentationen av den första kvartalsrapporten för att minska risken till att 

negativa överraskningar ska uppstå i framtiden. Detta leder i sin tur till att aktien ges bättre 

förutsättningar till att i framtiden generera positiv avkastning (Huson et al, 2003). Investerare 

kan då antingen bedöma att aktiens risk i förhållande till dess potentiella uppsida sjunkit, eller 

att bolaget tillsammans med aktien blivit ett attraktivare objekt att äga. Scenariot kan 

uppkomma när något, som för investeraren anses vara repellerande, försvinner ur bolaget. Ett 

exempel på en sådan åtgärd kan vara en försäljning av en underpresterande verksamhet som 
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initialt betraktas som belastande för aktiekursen, men att osäkerheten och risken i samband med 

försäljningen minskar, vilket kan leda till att aktien blir mer attraktiv på sikt. 

 

När Börje Ekholm blev vd för Ericsson utspelade sig detta scenario genom att flertalet 

obekväma beslut togs under hans första år som den tidigare vd:n Hans Vestberg, oavsett vilja 

eller ej, aldrig tog (Ericsson, 2017). Under den första tiden sjönk aktiekursen mycket men aktien 

gavs sedan bättre förutsättningar för framtida uppgång när en del av osäkerheten försvann vilket 

Jordan & Clark (2004) även konstaterar. Att detta sker för flera bolag på Stockholmsbörsen är 

också något som Näslund & Sjöberg (2015) antytt där kreativ bokföring skett i positiv riktning 

det efterföljande året efter ett vd-byte. Baserat på utvecklingen för Ericssons aktiekurs efter att 

Ekholm tillträtt som ny vd kan detta scenario ha utspelat sig av aktiekursen att döma. 

 

Friedl & Resebo (2010) påvisar genom sin studie ett direkt motsägande resultat jämfört med 

vad som erhållits för uppföljningsperioden i denna studie. De undersökte också bolag på 

Stockholmsbörsen och kom fram till att den efterföljande perioden innebar en negativ 

avkastning efter att ett vd-byte ägt rum. Det som skiljer deras studie gentemot denna är det 

valda tidsintervallet och det huvudsakliga eventet. Deras event var tillkännagivandet av vd:n 

till skillnad från denna studie som haft vd:ns första kvartalsrapport som event. Internationell 

forskning, som likt Friedl & Resebo (2010) haft tillkännagivandet av ett vd-byte som event, är 

däremot splittrad. Beatty & Zajac (1987), Lubatkin et al. (1989), Van Zyl (2007) och LI (2012) 

har inte funnit att abnormal avkastning uppstår medan Huson et al. (2003) och Jordan & Clark 

(2004) sett en positiv utveckling. Samtidigt har Nthoesane & Kruger (2014) sett en negativ 

abnormal avkastning med liknande premisser och Birgersson & Nguyen (2016) har i sin studie 

uppnåt motstridiga resultat beroende på typ av vd som lämnat respektive tillträtt. 

 

De ovanstående studiernas upprättade uppföljningsperioder går att hänföras till den 

uppföljningsperiod som denna studie tillämpar trots att de utgår från ett annat event i form av 

tillkännagivandet av en ny vd. Detta leder till att deras slutsatser i vissa fall kan appliceras på 

denna studie eftersom kombinationen av en lång uppföljningsperiod som utspelar sig efter ett 

tillkännagivande kan överlappa med tidsfönstret som upprättats i denna studie. Om 

tidsintervallen överlappar eller inte beror på tidsintervallets längd som författarna för de tidigare 

studierna tillämpat. Med detta menas att deras uppföljningsperioder täcker den abnormala 

avkastning som uppstår till följd av att en ny verkställande direktör presenterar sin första 

kvartalsrapport. 

6.4.3 T-test & Hypoteser 

I tabell 5 redovisas resultaten av de upprättade t-testerna som genomförts för den abnormala 

avkastningen vid uppföljningsperioden. För det genomförda t-testet erhölls det ett p-värde på 

0,1965 för Large-Cap, 0,0849 för Mid-Cap, 0,018 för Small-Cap och 0,0013 för den 

aggregerade kategorin. Detta motsvarar en t-statistika om 1,33 för Large, 1,76 för Mid-Cap, 

2,43 för Small-Cap och 3,29 för den aggregerade kategorin. 

 
Tabell 5: T-test för uppföljningsperioden 
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Resultatet av t-testet som genomförts för uppföljningsperioden leder till att H0, inte kan 

förkastas för urvalskategorierna Large- och Mid-Cap (se tabell 5). Detta kan ha sin förklaring i 

det mindre antalet observationer som dessa kategorier består utav, vilket innebär att ett 

medelvärde som skiljer sig mer från noll erfordras för att kunna erhålla ett p-värde som 

understiger 0,05. Däremot kan den förkastas för Small-Cap och den aggregerade kategorin. 

Detta innebär att det finns statistiskt stöd för att den abnormala avkastningen för 

uppföljningsperioden i genomsnitt är högre än noll för Small-Cap och den aggregerade 

kategorin.  

 

Med hänsyn till den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) innebär resultatet att en 

semi-stark marknad möjligtvis råder med tanke på det tvådelade resultatet där två 

alternativhypoteser kan accepteras för uppföljningsperioden. Följaktligen gäller 

alternativhypoteserna H1S och H1A, medan H1L och H1M kan förkastas. 

 

H0: Det uppstår inte abnormal avkastning efter att en nytillträdd verkställande 

direktör presenterat sin första kvartalsrapport på Stockholmsbörsens Large-, Mid- 

och Small-Cap listor vid en uppföljningsperiod om 252 handelsdagar. 

 

H1L: Det uppstår abnormal avkastning för Large-Cap vid uppföljningsperioden. 

 

H1M: Det uppstår abnormal avkastning för Mid-Cap vid uppföljningsperioden.  

 

H1S: Det uppstår abnormal avkastning för Small-Cap vid uppföljningsperioden.  

 

H1A: Det uppstår abnormal avkastning för bolag listade på Stockholmsbörsen vid 

uppföljningsperioden. 

 
Där: 

H1L = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Large-Cap 

H1M = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Mid-Cap 

H1S = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för Small-Cap 

H1A = Alternativhypotesen att abnormal avkastning uppstår för bolag listade på Stockholmsbörsen 

6.4.4 Standardavvikelse 

Den framtagna standardavvikelsen för uppföljningsperiodens abnormala avkastning framgår 

enligt figur 20 nedan. Standardavvikelsen för respektive urvalskategori blev 84,06 för Large-

Cap, 80,15 för Mid-Cap, 75,68 för Small-Cap och 78,19 för den aggregerade kategorin.  
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Figur 20: Standardavvikelse för uppföljningsperioden 

6.4.5 Spridning 

Resultatet visar på en stor spridning i den abnormala avkastningen för observationerna under 

uppföljningsperioden (se figur 21). Diagrammet påvisar ett tätare intervall med mindre 

spridning för de observationer där en negativ abnormal avkastning uppstått. Spridningen för de 

positiva observationerna är mer varierande och utspridd i form av höga tal i jämförelse med de 

negativa. Observationernas genomsnittliga abnormala avkastning kan ur spridningsdiagrammet 

utläsas vara av övervägande positiv art. BE Group, som presenterade sin kvartalsrapport 2009-

07-08, var det bolag för uppföljningsperioden som uppnådde den högsta abnormala 

avkastningen med 189 %. Åtskiljande från BE Groups höga abnormala avkastning är Nobia det 

bolag som uppnådde den mest negativa abnormala avkastningen med -137 % under dess 

uppföljningsperiod, efter att ha presenterat sin kvartalsrapport 2011-04-28. 

 

 
Figur 21: Spridningsdiagram för uppföljningsperioden 



 

Claesson & Gustafsson  

49                            [RAPPORTDEBUTEN]   

6.4.6 Analys: Standardavvikelse & Spridning 

Standardavvikelsen under uppföljningsperioden visar ett liknande samband som eventfönstret 

där Small-Cap fortsatt har den lägsta volatiliteten i abnormal avkastning av samtliga 

urvalskategorier. Samma antaganden om att Small-Cap i normala fall förknippas med en högre 

volatilitet än de andra urvalskategorierna under eventfönstret gäller även för 

uppföljningsperioden.  

 

Till skillnad från eventfönstrets standardavvikelse har siffrorna i figur 20 framtagits över ett 

längre tidsintervall vilket innefattar ett större antal handelsdagar. Detta medför naturligt att 

chansen till en större variation i den abnormala avkastningen ökar, eftersom ett längre 

tidsintervall skapar utrymme för att fler dagar kumulativt ska kunna avvika från respektive 

akties förväntade avkastning. Likt eventfönstrets volatilitet, gäller också Strongs (1992) 

antagande om att storlekseffekten på urvalet kan ha påverkat det erhållna värdet för volatiliteten 

under uppföljningsperioden.  

 

En annan förklaring till varför den abnormala avkastningen visar en högre volatilitet än under 

eventfönstret är att skillnaden i abnormal avkastning kan öka mellan de bolag som genomför 

den kreativa bokföringen eller inte. Bolag som genomför den kreativa bokföringen erhåller en 

lägre ribba vilket initialt leder till en lägre aktiekurs att utgå ifrån samtidigt som 

prestationsmålen sänks (Huson et al 2003). Att utgå ifrån en lägre aktiekurs som uppstått till 

följd av en förmodad negativ reaktion vid eventfönstret torde, allt annat lika, leda till att risken 

för negativa framtida överraskningar minskar. För de bolag som detta scenario inträffat för blir 

det en skillnad gentemot de bolag som inte utför den kreativa bokföringen eftersom möjligheten 

till högre avkastning under det specifika tidsintervallet ökar på grund av detta. Ökar 

möjligheterna till högre avkastning, ökar sedermera även volatiliteten eftersom en högre chans 

för rörelser i aktiepriset i praktiken leder till högre volatilitet.  

 

Skillnaderna för observationerna syns också i figur 21 där det finns tecken på att aktierna har 

en högre potentiell uppsida än nedsida gällande den abnormala avkastningen efter att den första 

kvartalsrapporten presenterats. Detta går att utläsa genom att studera de observationer som 

markant skiljer sig från noll där en övervägande majoritet är av positiv art. Denna tes stöds 

också av Brealey et al., (2014) där investerare blir ivägskrämda vid eventets förlopp förutsatt 

att den kreativa bokföringen sker. Då agerar vissa investerare irrationellt beroende på vilken 

risktolerans man har, och som grupp frambringar dessa en form av flockbeteende (Qawi 2010). 

När den riskaverta gruppen flytt aktien ökar chansen till uppgång. Detta leder efter en tid till att 

volatiliteten bör öka då irrationella investerare som sålt aktien försvunnit trots att den kreativa 

bokföringen endast är ett redovisningstekniskt moment. Den fundamentala värderingen borde 

egentligen inte ha påverkats av detta moment eftersom behovet och risken av exempelvis en 

nedskrivning redan bör vara känd för marknaden vid förutsättningen att en semi-stark marknad 

råder (Fama 1970). 

 

En annan aspekt som berör spridningen och medelvärdet för uppföljningsperioden är den 

förhållandevis höga abnormala avkastning som uppstår för flertalet observationer. Författarna 

misstänker att marknadsmodellen lyckats prediktera den förväntade avkastningen på ett bättre 

sätt för eventfönstret än för uppföljningsperioden. Detta kan bero på det Wells (2004) beskriver 

där betavärdet för eventstudier inte är konstant över tid och att denna effekt får en större 

inverkan när fler handelsdagar ackumuleras med ett betavärde som inte överensstämmer med 

verkligheten. Problematiken med att skattningsparametern möjligtvis bidragit till att den 

abnormala avkastningen är så pass hög kan också vara en förklaring till varför 

standardavvikelsen är väldigt hög för uppföljningsperioden. 
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7. Slutsats 
 

Denna studie har utförts i syfte om att undersöka ifall det går att uppnå abnormal avkastning 

när en nytillträdd verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport vid ett event och 

en uppföljningsperiod. Genom att innefatta Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap 

listor vid en undersökningsperiod mellan 2007–2014 kunde 136 observationer insamlas och 

sedermera användas för att genomföra studien. Baserat på denna upprättade eventstudie 

visade resultatet att två av åtta t-tester genererar en signifikant abnormal avkastning. 

 

Detta kapitel kommer besvara studiens problemformuleringar och tillhörande syfte. Vidare, 

ska det teoretiska och praktiska bidraget framföras med hänsyn till vad studiens slutsats mynnat 

ut i. Kapitlet avslutas därefter med förslag till framtida forskning.   

 

7.1 Eventfönstret 

Problemformulering: Uppstår abnormal avkastning den handelsdag en nytillträdd 

verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport på Stockholmsbörsens Large-, 

Mid- och Small-Cap listor?  

 

I resultatet som uppkommit för det tre handelsdagar långa eventfönstret framgår det att en 

neutral monetär position är att föredra. Det finns inget samband att abnormal avkastning uppstår 

till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport för någon utav urvalskategorierna. 

Däremot finns en antydan till att en kort monetär position kan vara fördelaktigt under 

tidsintervallet då urvalskategorierna uteslutande indikerar på att negativ abnormal avkastning 

uppstår. Därför förespråkar författarna ändå att man som investerare noggrant ska reflektera 

kring ägandet av en lång position i en specifik aktie som genomgår det definierade 

eventfönstret.  

 

Vidare, kan det för eventfönstret inte uteslutas att en semi-stark marknad råder (Fama, 1970, s 

404–405) och att Random Walk (Fama, 1965) kan vara en förklaring till aktiekursernas rörelser. 

Investerarna tycks också agera rationellt (Brealey et al., 2014) och en investeringsstrategi som 

bygger på en neutral monetär position är fördelaktigt utifrån informationen gällande 

eventfönstret (Lo, 2004). 

 

Slutsatsen för eventfönstrets uppställda problemformulering blir därmed att det inte uppstår 

abnormal avkastning den handelsdag en nytillträdd verkställande direktör presenterar sin första 

kvartalsrapport för bolag listade på Stockholmsbörsen. 

7.2 Uppföljningsperioden 

Problemformulering: Uppstår abnormal avkastning efter att en nytillträdd verkställande 

direktör presenterat sin första kvartalsrapport vid en uppföljningsperiod om 252 

handelsdagar på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap listor? 

 
I resultatet som uppkommit för den 252-handelsdagar långa uppföljningsperioden framgår det 

att både en neutral och lång monetär position är att föredra. För Large- och Mid-Cap finns inget 

samband att abnormal avkastning uppstår efter att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport 

vid uppföljningsperioden, medan Small-Cap och den aggregerade urvalskategorin erhöll ett 



 

Claesson & Gustafsson  

51                            [RAPPORTDEBUTEN]   

positivt samband. Däremot finns en antydan till att en lång monetär position för Large- och 

Mid-Cap också kan vara fördelaktigt, då dessa urvalskategorier indikerar på att positiv 

abnormal avkastning uppstår. Detta leder till att författarna förespråkar en neutral eller lång 

position i de aktier som genomgår den definierade uppföljningsperioden. 

 

Att en semi-stark marknad råder (Fama, 1970) och att Random Walk (Fama, 1965) kan förklara 

aktiekursernas rörelser är diskuterbart då det för två av urvalskategorierna finns ett samband 

där positiv abnormal avkastning uppstår. Sambandet motsäger således dessa teorier vilket 

påvisar att investerare inte agerar rationellt (Brealey et al., 2014) och att en investeringsstrategi 

som bygger på en lång, alternativt neutral, monetär position kan utformas genom att anpassa 

sig till denna information (Lo, 2004). 
 

Slutsatsen för uppföljningsperiodens uppställda problemformulering blir därmed att det 

uppstår abnormal avkastning efter att en nytillträdd verkställande direktör presenterat sin första 

kvartalsrapport vid en uppföljningsperiod om 252 handelsdagar för Small-Cap och den 

aggregerade urvalskategorin. Utöver detta blir slutsatsen för uppföljningsperioden att det inte 

uppstår abnormal avkastning för Large- och Mid-Cap. 

7.3 Sociala och etiska implikationer 

Studien har baserats på en objektivt vetenskaplig synvinkel utifrån en kvantitativ 

forskningsansats som innefattas av en datainsamling kretsat kring enbart siffror. Studiens 

författare har därmed inte behövt ta hänsyn till enskilda respondenters etiska samtycke och 

konfidentialitet vid upprättandet av datainsamlingen. Följaktligen, finns den data som legat till 

grund för studien tillgänglig för allmänheten utan kostnad vilket ytterligare styrker positionen 

om att studiens datainsamling är fri från egna tolkningar och värderingar för att behålla ett 

objektivt ställningstagande. Likväl, har författarna noggrant behandlat den omfattande mängd 

data som inhämtats för att säkerställa att studien tillhandahåller ett rättvist resultat som speglar 

verkligheten.  

 

Den tilltänkta investeringsstrategin som studien redogör för, samt de påföljande 

rekommendationerna som genereras utifrån strategin har varsamt blivit förmedlade. Detta med 

hänsyn till att handel med finansiella tillgångar överlag innefattas av en risk för investeraren. 

De modeller som tillämpats vid beräkningen av exempelvis skattningsparametrarna och 

avkastningen för studien inkluderar därmed en redogörelse för att dessa har upprättats under ett 

specifikt tidsintervall där finansiella händelser kan påverka utfallet. Resultatet kan således 

förändras beroende på om förhållandena ser annorlunda ut vid ett annat tidsintervall.  

7.4 Teoretiskt & praktiskt bidrag 

Studien har teoretiskt bidragit med utökad kunskap och empiriskt material för hur man som 

investerare kan analysera ett bolags aktiekursutveckling i samband med att en nytillträdd 

verkställande direktör presenterar sin första kvartalsrapport. Avsaknaden av forskning inom 

detta undersökta ämnesområde gör att investerare, studenter och forskare kan använda denna 

studie till att få en ökad förståelse för hur detta event påverkar aktiekursen hos ett bolag på 

Stockholmsbörsen. Studiens resultat bistår även med ny information gällande erkända 

finansiella teorier samt deras tillämplighet på Stockholmsbörsen. 

 

Det resultat som framkommit för studien visar på att det uppstår abnormal avkastning för två 

av åtta genomförda tester. Därav, bidrar studien med att praktiskt tillgodose marknaden och 
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investerare med kunskap för att bedöma hur man ska agera vid eventet och dess tillhörande 

uppföljningsperiod. Vidare, då studiens ämnesområde inte forskats i tidigare, bidrar studiens 

resultat till en ny infallsvinkel och kunskap gällande en alternativ investeringsstrategi på 

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-Cap listor. Investerare har därmed praktiskt 

tillgodosetts med en strategi där ett monetärt agerande vid eventet och uppföljningsperioden 

kan leda till abnormal avkastning beroende på vilken monetär position som antas.  

7.5 Framtida forskning 

Utöver det teoretiska och praktiska bidrag som studien frambringat gällande aktiekursens 

fluktuationer i samband med att en ny verkställande direktör presenterat sin första 

kvartalsrapport finns det komplementerande forskning som kan utföras. Författarna uppmanar 

till framtida forskning som berör följande: 

 

Undersökningsperiod: Författarna använde i studien en undersökningsperiod som sträckte sig 

mellan 2007-01-01 till 2014-12-31. Denna kan utökas till att täcka ett tidsintervall som både 

utspelar sig innan och efter den för studien tillämpade undersökningsperioden. Den valda 

undersökningsperioden innebär däremot inte att samma undersökningsperiod kan tillämpas 

igen fast i ett annat utförande. 

 

Tidsintervall: Den valda längden på de tidsintervall som tidsfönstret består utav kan varieras 

efter önskemål beroende på vad framtida forskare anser lämpligt. 

 

Urvalskriterier: Med förändrade urvalskriterier ändras urvalet med hög sannolikhet, vilket kan 

leda till att ett annat resultat erhålls beroende på studiens utformning och de upprättade 

urvalskriterierna. 

 

Marknader: En framtida studie kan efter önskemål utföras på, eller inkludera, andra marknader 

som till exempel First North, Spotlight eller internationella marknader för att bredda den 

erhållna kunskapen och undersöka om samma slutsats är applicerbar för dessa. 

 

Avkastningmodell: En annan avkastningsmodell kan användas, förslagsvis någon av de som 

presenteras i figur 8, för att undersöka om slutsatsen som denna studie kommit fram till är 

beroende av utfallet som den tillämpade avkastningsmodellen givit eller om marknadsmodellen 

kan besvara problemformuleringarna på ett adekvat sätt. 

 

Urvalsindelning: De urvalskategorier som utformats i studien kan efter önskemål delas upp på 

ett annat vis än efter vilken börslista ett bolag tillhör. Exempel på andra urvalsindelningar kan 

vara efter bransch eller vilken typ av vd som tillträder. 

 

Rapporttillfällen: En framtida studie kan välja att undersöka, eller komplettera med ett annat 

rapporttillfälle, för att undersöka om det finns likheter, alternativt skillnader, mellan liknande 

event och dess påverkan på aktiekursen. 
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8. Sanningskriterier 
 

Detta kapitel kommer redogöra för studiens sanningskriterier, validitet och reliabilitet. Dessa 

begrepp avser två viktiga kriterier vid utförandet av en kvantitativ studie. Kriterierna ämnar 

att undersöka huruvida författarna förhåller sig vetenskapligt till studiens utförande genom att 

utesluta egna åsikter och värderingar som inte ska påverka resultatet. Författarna avser 

därmed att påvisa, med stöd från sanningskriterierna, att studien mäter den inhämtade datan 

på ett tillförlitligt sätt och att resultatet blir detsamma om studien återskapas. 

 

8.1 Validitet 

Validitet är ett begrepp som innebär att författaren eller författarna i en studie mäter det som 

den upprättade studien ämnar att mäta. För denna studie är det viktigt att datan genomgående 

kontrolleras och granskas från att den inhämtats till dess att ett resultat erhålls. Konkret betyder 

detta att datan på ett adekvat sätt kan besvara det den är tänkt att besvara (Ejvegård, 1996). Det 

finns olika former av validitet, men i denna studie har författarna valt att belysa de för studien 

mest relevanta. Dessa är enligt följande: 

 

• Intern validitet 

• Extern validitet 

 

Intern validitet innebär för studien att den på ett korrekt sätt mäter den abnormala avkastning 

som uppstår till följd av eventet då den nya vd:n presenterar sin första kvartalsrapport. För att 

uppnå en så hög intern validitet som möjligt har författarna därför valt att metodiskt följa de råd 

MacKinlay (1997) ger för hur en eventstudie inom ekonomisk forskning ska genomföras. 

Denna rekommenderade metod är vida använd inom forskning som är upprättad för att mäta ett 

specifikt events påverkan på exempelvis en aktiekurs. Detta leder till att metoden bedömts som 

lämplig av flertalet oberoende forskare vilket höjer graden av erkännande, som i sin tur betyder 

att graden av validitet som erhålls genom detta metodiska utförande är hög. 

 

Det finns däremot nackdelar med användandet av MacKinlays (1997) rekommenderade metod 

vilket Wells (2004) argumenterar för. I uträkningarna, som bland annat gjorts med hjälp av 

marknadsmodellen, existerar kritik kring om betavärdet (β) är en lämplig variabel för att 

förutsäga den avkastning som modellen predikterar utifrån skattningsparametrarna som 

beskrivits i avsnitt 5.3.2. De argument han framför är att makroekonomiska förhållanden 

ständigt förändras och att ett betavärde som bygger på historik inte med säkerhet kan 

representera framtidens beta på ett adekvat sätt. 

 

Denna studies tidsintervall består utav det upprättade tidsfönstret som totalt är 375 dagar, varav 

120 dagar består utav en estimeringsperiod som beta skattats för. Detta betavärde har sedermera 

använts för de resterande 255 dagar långa tidsintervall som består utav eventfönstret och 

uppföljningsperioden. Detta innebär att problematiken kring ett i verkligheten ständigt 

föränderligt beta reduceras.  

 

Vidare, menar Wells (2004) att resultatet i en eventstudie som erhållits med hjälp av beta som 

en skattningsparameter bör analyseras med största försiktighet. Detta har författarna haft i 

åtanke vid bearbetandet och tolkningen av resultatet. Viktigt att poängtera är att nivån av intern 

validitet alltid är osäker. Det som i slutändan bedömer nivån av den upplevda interna validiteten 
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är det subjektiva omdömet vilket leder till att man som forskare bör använda den metod som av 

majoriteten bedömts lämplig. Författarna i denna studie har därför utgått från att följa 

MacKinlays (1997) metod. 

 

Ett konkret exempel på hur nivån av den interna validiteten har höjts berör den rådata som 

inhämtats från databasen Thomson Reuters Datastream. Den interna validiteten för urvalet och 

den erhållna datan har genomgående kontrollerats gentemot de upprättade urvalskriterier som 

studien valt att tillämpa (se avsnitt 5.2.2). Genom att agera konsekvent i förhållande till dessa 

kriterier i utförandet, har den interna validiteten stigit. 

 

Extern validitet är ett mått som berör generaliserbarheten för studien (Bryman, 2011, s. 51). 

Med detta menas hur väl urvalet i studien om 136 observationer kan sägas spegla verkligheten. 

Urvalet i studien representerar de event som uppstått utifrån de urvalskriterier som tillämpats 

för undersökningsperioden undantaget de uppkomna bortfallen. Detta leder till att problem med 

generaliserbarhet kan finnas. Studiens författare bedömer trots detta att nivån av 

generaliserbarhet är tillräckligt hög för den valda undersökningsperioden eftersom bortfallen 

som uppstått till stor del uppkommit på grund av survivorship bias vilket är ett återkommande 

problem för majoriteten av studier som berör historisk data. 

 

Baserat på ovanstående resonemang om extern och intern validitet anser författarna att studiens 

validitet är av tillräckligt hög nivå. Det metodiska genomförandet kan genom diverse 

förändringar höja eller sänka nivån av validitet och dessa har diskuterats. Ett exempel där 

validiteten kunnat höjas på bekostnad av tillförlitligheten var när data för aktien Dagon enbart 

kunde erhållas från Nasdaq, vilken användes som referensdata till Thomson Reuters 

Datastream. Den data som erhölls från Nasdaq visade tecken på att inte vara korrekt vilket 

gjorde att författarna upplevde att tillförlitligheten skulle sänkas ifall denna data blev inkluderad 

i urvalet. Med anledning av detta har författarna noggrant reflekterat över det metodiska 

utförandet för att uppnå en så hög nivå av validitet som möjligt samtidigt som tillförlitligheten 

för resultaten i studien inte skulle minska. 

8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som mäter huruvida resultatet blir detsamma om studien skulle 

genomföras på nytt. Utgångspunkten i en studies reliabilitet är om det uppstår några 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar som kan spegla studiens resultat och slutsats. 

Studiens reliabilitet ska undersöka ifall man mäter på ett tillförlitligt sätt och om det finns 

stabilitet i resultatet över tid och mellan andra undersökningar (Bryman, 2011, s. 49). 

Reliabilitet går att dela upp i tre separata begrepp: 

 

● Stabilitet 

● Intern reliabilitet 

● Interbedömmarreliabilitet 

 

Stabiliteten avser den inhämtade datan och hur stabil den är över tid (Bryman, 2011, s. 160). 

Denna studie har använt sig av historisk data för aktiekursernas avkastning hämtad från 

Thomson Reuters Datastream, vilket innebär att den kommer vara oföränderlig och densamma 

även i framtiden, givet att samma undersökningsperiod används. Intern reliabilitet mäter om 

studiens indikatorer är pålitliga och interbedömmarreliabiliteten mäter ifall testet är oberoende 

av vem som utför det (Bryman, 2011, s. 161). De två sistnämnda måtten förekommer främst 

vid interaktion med en population, vilket denna studie helt uteslutit då all anskaffade data 
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inhämtats från databaser. Reliabiliteten anses därför vara uppfylld i förhållande till dessa 

begrepp. 

  

Mänskliga misstag vid hantering av data är den aspekt som löper störst risk för att ha en 

påverkan på studiens reliabilitet. Felaktigheter som kan uppstå vid bearbetning av data och 

beräkningar är något författarna inte helt utesluter. Samtliga beräkningar för den inhämtade 

datan har genomförts i Microsoft Excel där risken för ett oavsiktligt fel kan uppstå genom 

exempelvis ett felaktigt kommando. Däremot har detta motarbetats i högsta grad genom 

frekventa stickprov, enkelt upplägg av databearbetningen och genomgående granskning från 

båda författare. Författarna har även kontrollerat varandras utförande vid bearbetningen.  
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Appendix 1: Urvalets observationer 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Large-Cap
Boliden D.Carnegie NCC Swedbank

Eniro Telia Sonera Peab Tele 2

Nobia Elekta Saab ICA Gruppen

Atlas Copco Holmen Sandvik MTG

Hennes & Mauritz Kinnevik SSAB Ericsson

Lindab International Electrolux Ratos Volvo

Husqvarna Castellum

Mid-Cap
Addtech New Wave Group Avanza Bank Systemair

Bure Equity TradeDoubler Haldex Beijer Ref

Clas Ohlson AarhusKarlshamn KappAhl Catena

Heba Öresund Medivir Loomis

Semcon Atrium Ljungberg Net Entertainment Swedol

Active Biotech Betsson Duni Nordnet

BE Group Bilia Kungsleden Niscayah Group

Björn Borg Eniro Lindab International PA Resources

Fagerhult Nobia Radisson CDON Group

Gunnebo SAS Sectra East Capital Explorer

Intrum Justitia Swedish Orphan BIO Sweco B & B Tools

Small-Cap
Enea Anoto Phonera Note

Fingerprint Artinplant Readsoft Orexo

HMS Networks Catena Rejlers Ortivus

Lammhult Design Group Knowit Studsvik PartnerTech

Ledstiernan Linkmed Vitrolife Poolia

Medivir MSC Alltele Prevas

Nordic Service Partner Holding Profilgruppen BE Group Pricers

Sigma RNB Retail and Brands Beijer Electronics Rottneros

Venue Retail Group Svedbergs Borås Wäfveri Sensys Traffic

ACAP Invest Aerocrine Elektronikgruppen Acando

Connecta Cloetta Feelgood Brio

Elanders Cybercom Midsona Bergs Timber

Karo Bio Morphic Technologies MultiQ International BioInvent International

Mycronic MQ Nocom Electra

Modul 1 Odd Molly Nolato GHP Specialty Care

Intellecta TradeDoubler Björn Borg PA Resources

Proact IT Net Insight
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Appendix 2: Statistiska antaganden  
 

Under nollhypotesen har inte eventet någon påverkan på avkastningen eller medelvärdet och 

antas vara normalfördelad enligt nedan: 

 

 
 

Variansen för CAR: 

 

 
 

Nollhypotesen säger att distributionen av CAR är enligt nedan vilket innebär att t-testet kan 

genomföras med utgångspunkten att CAR har ett medelvärde som är noll. 

 

 
 

När CAR är normalfördelad och aggregerad över tid krävs det att de enskilda observationerna 

sammanställs.  

 
CAR sammanställs med utgångspunkten i att det inte finns överlapp mellan observationerna. 

Alltså att de inte består utav kluster.  

 

 
 

För att slutligen testa om den abnormala avkastningen är noll och för att pröva nollhypoteserna 

kan följande formel tillämpas: 

 

 
Där nollhypotesen testas enligt nedan: 

 

 
Testets fördelade resultat är asymptotiskt med hänseende av antalet observationer som varierar 

beroende på genomfört test samt längden på den valda estimeringsperioden som är 120 dagar. 
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Appendix 3: T-tester uppdelat för respektive urvalskategori 
 

Eventfönstret 
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Small-Cap 

 

 
 

Aggregerad 
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Uppföljningsperioden 
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Aggregerad 
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